Review về khoá trainning cũng như anh Tuấn
Khoá trainning:
- Lộ trình rõ ràng
- Hướng dẫn từ gốc, bạn sẽ không được chỉ tận tay mà sẽ được cung cấp tài liệu, tự
tìm hiểu, tự code lại lỗ hổng. Anh Tuấn chỉ giải đáp khi bạn gặp khó và đặt câu hỏi
- Có kiểm tra, có thưởng cho những bạn làm bài tốt. Có phạt cảnh cáo, cho các bạn
không cố gắng. Điều này đảm bảo nhiệt huyết của mọi ng không bị ảnh hưởng bởi
những người lười, nhất thời
- Meeting định kì để báo cáo tiến độ cũng như trao đổi khó khăn
- Ngoài những lỗ hổng ra thì bạn có thể góp tìm hiểu lỗ hổng nào, bug nào cho nhóm
cùng tìm hiểu
Ưu điểm
- Bạn sẽ hiểu rõ nguyên nhân vì sao lỗ hổng đó xuất hiện
- Nâng cao khả năng lậo trình, tự tay tái dựng lỗ hổng và fix chính nó
- Có được sản phẩm để sau này đi xin việc
- Được a Tuấn hỗ trợ mọi lúc
- Nâng cao khả năng viết, làm việc nhóm, thuyết trình, đặt câu hỏi
- Được biết thêm về cách tạo, public một web như thế nào
- Biết được các tool, lab hay về từng loại lỗ hổng
- Rất thích hợp cho những bạn chưa biết gì, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
Khuyết điểm
- Không phù hợp với những bạn thích học phần ngọn, chạy tool
- Bạn cần phải research rất nhiều, đọc document, thực hành thử, sai tự sửa, mentor
hướng dẫn, chỉ ra chỗ sai thôi
- Task giao liên tục, không có thời gian ngồi ngó
- Tùy vào xuất phát điểm mà bạn có thể bị task đè hoặc là đè task
Tóm lại
Khoá train chất lượng, cho những ai cần try hard từ con số 0.

