XRY INTERMEDIÁRIO
TREINAMENTO

DADOS FÍSICOS E DELETADOS
Este é o curso seguinte à conclusão bemsucedida do Curso Certificação
de Ferramentas Forenses da Micro Systemation. Agora você está
familiarizado com as noções básicas do XRY, e o treinamento levará você
a um passo adiante em exames e conhecimentos de dispositivos móveis.
Com uma introdução aos hexadecimais, à decodificação física, às PLists,
ao SQL e à extração manual.
O curso tem duração de três dias e abrange conhecimentos de nível
superior de que você precisará para maximizar a produtividade com
o XRY. As informações fornecidas são extensas e abrangem exercícios
práticos com feature phones, smartphones, cartões de memória,
dispositivos de navegação GPS e tablets.

FORMADORES PROFESSIONAIS
Você terá acesso total a um sistema XRY, em uma sala de aula
profissionalmente equipada, com inúmeros exercícios práticos para
diferentes dispositivos, que garantem que você aprenda na prática,
em vez de apenas ouvir informações.
Nossos instrutores são profissionais escolhidos com cuidado por seu
conhecimento e compreensão das necessidades operacionais dos alunos.
Todos apresentam experiência considerável em análise forense de
dispositivos móveis, e em treinamento de grupos com diferentes níveis
de conhecimento. Os participantes precisarão ter concluído o Curso
Básico. Até o fim do 3º dia, você terá conhecimentos e informações de
nível Intermediário Padrão do XRY.

DESENVOLVER COMPETÊNCIAS PARA UM NÍVEL MAS ALTO
A conclusão bem-sucedida deste curso resultará em um certificado
formal, garantindo sua competência como examinador forense de
dispositivos móveis.
Após a conclusão bem-sucedida do curso intermediário, você estará
confiante e pronto para o próximo nível de treinamento, o Curso de
Treinamento Avançado.
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DIA
Diferentes tipos de extracção
Android Extrações Logícos
Extrações lógicos Próximo Nível
Dispositivos GPS & Localizações
Tipos de conexão e Senhas
Dumping e decodificação de telefones
Dispositivos móveis não padronizados

2º DIA
»» Introdução à HEX
»» Introdução à XACT
»» Sistemas de arquivos e cartões de memória
»» HEX Busca e assinaturas de arquivo
»» Data Hashing
3º DIA
»» RAM Disk & Bootloaders
»» Dumping e decodificação de Smartphones
»» Importação & Exportortação
»» Plists e bancos de dados SQL
»» Investigando Aplicativos
»» Ferramentas de Suporte
»» Avaliação

“Um ótimo classe, os instrutores foram muito
bem preparadas e forneceu um excelente
ambiente de aprendizagem. Treinamento mãos na
massa é excelente”
Citação de XRY Intermediate feedback

“Gostei muito do curso e vai levar muito de volta
que me ajude no meu trabalho dia dia”
Citação de XRY Intermediate feedback

Contacte training@msab.com para reservar seu treinamento!
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