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Zestaw szkoleniowy
Zestaw szkoleniowy możemy nabyć na kilka sposobów,
za pomocą strony internetowej producenta, za pomocą
aukcji internetowej, oraz można ją nabyć jako prezent
wraz z prenumeratą pisma Haking. Zamawiając zestaw
szkoleniowy otrzymamy :
•
•
•
•
•

Podręcznik
Szkoleniowy system operacyjny
Zestaw filmów instruktażowych
Dostęp do zamkniętej części forum dyskusyjnego
Możliwość wzięcia udziału w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje oraz umożliwia otrzymanie certyfikatu

Wszystko to otrzymamy w estetycznym kartonowym opakowaniu.

Podręcznik
Podręcznik został podzielony na rozdziały tematyczne, dzięki temu materiał jest uporządkowany i nie trzeba
“skakać” po rozdziałach. Książka krok po kroku wprowadza
w tajniki wiedzy z zakresu hackingu - zarówno tej podstawowej, jak i zaawansowanej. Obszerny materiał w postaci 426 stronicowej książki, który zawieraja: przykłady, przypadki oraz informacje o tym, jak działają hakerzy, a także
ćwiczenia, dzięki którym nabierzesz praktycznych umiejętności. Każdy z rozdziałów stanowi niezależne opracowanie wybranego zagadnienia. Tylko od Ciebie zależy, z którą
partią materiału chcesz się w danej chwili zapoznać.

Rysunek 1. Zestaw szkoleniowy
gólnych technik, wszystko jest przedstawione krok po
kroku i na bieżąco komentowane przez lektora.

Certyfikatu Ukończenia Szkolenia
Każda osoba, która nabyła kurs Szkoły Hakerów ma
prawo do przystąpienia do egzaminu, który sprawdzi
poziom wiedzy i umiejętności. Jeśli dana osoba spełni
wymogi kwalifikacyjne i ukończy pomyślnie egzamin,
otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa systemów komputerowych

Podsumowanie
Jak narazie jest to najlepsza publikacja na polskim rynku,
która krok po kroku wprowadza nas w tajniki hakingu.
Oprócz czysto teoretycznych informacji w postaci tekstu,
możemy zobaczyć na ekranie praktyczne zastosowanie.
Co najważniejsze dzięki szkoleniowemu systemowi operacyjnemu możemy sami w praktyce przetestować działanie omawianych technik. Polecam zakup tego pakietu osobom, które nie miały nigdy wcześniej styczności z
zagadnieniami z dziedziny hakingu, jak i tym którzy już
zajmują się tym od dłuższego czasu.
Wojciech Trynkowski

Płyty CD/DVD
Na płycie CD znajdziemy szkoleniowy system operacyjny, dzięki któremu mamy możliwość przećwiczenia
każdej z lekcji bez konieczności instalowania oprogramowania na dysku twardym swojego komputera. Uruchomienie systemu z płyty CD zajmuje około dwóch, trzech
minut. Wcześniej należy ustawić w BIOS'ie, aby system
uruchamiał się z płyty CD.
Na płycie zachowano porządek, wszystko posegregowano według rozdziałów, oraz kolejności ćwiczeń. Narzędzia oraz kody źródłowe skryptów i programów opisanych
w podręczniku otrzymujemy z systemem szkoleniowym i
nie ma potrzeby doinstalowywania czegokolwiek.
Natomiast na płycie DVD dołączonej do pakietu szkoleniowego znajdziemy ponad 4 godziny materiałów filmowych przedstawiających w praktyce działanie poszcze-
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Rysunek 2. Certyfikat ukończenia kursu
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