
HEPSİ BİR ARADA

MOBILedit Forensic Express ile bir
telefondaki tüm verileri sadece birkaç tık
ile alabilirsiniz. Buna silinen veriler,
arama geçmişi, kişiler, metin mesajları,
multimedya mesajları, fotoğraflar,
videolar, kayıtlar, takvim öğeleri,
hatırlatıcılar, notlar, veri dosyaları,
parolalar ve Skype, Dropbox, Evernote,
Facebook, Viber, Signal, WeChat
WhatsApp gibi uygulamalardan alınan
veriler dahildir.

MOBILedit Forensic Express, her
telefondan ve işletim sisteminden
maksimum veri almak için otomatik
olarak birden çok iletişim protokolü ve
gelişmiş teknikler kullanır. Ardından
bulunan tüm verileri birleştirir, kopyaları
kaldırır ve hepsini eksiksiz, kolay
okunabilir bir raporda sunar.
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Çok sayıda desteklenen telefon
1996'dan beri, yirmi yılı aşkın bir süredir üretilen son derece geniş bir
telefon yelpazesini destekliyoruz. Yazılım, iOS, Android, Blackberry,
Windows Phone, Windows Mobile, Bada, Symbian, Meego, Mediatek,
Çin telefonları ve CDMA telefonlar gibi popüler işletim sistemleri dahil
olmak üzere binlerce mobil cihazı destekler. Bir işletim sistemi olmayan
cep telefonları da desteklenmektedir.

Diğer araçlarla entegre edin
Hepimiz laboratuvarda birden fazla araç kullanmanın iyi bir uygulama olduğunu biliyoruz. Yazılımımızı
diğer adli inceleme araçlarıyla entegre olabilme özelliği ile tasarladık. Daha da fazla veri elde etmek
için Cellebrite UFED ve Oxygen raporlarından dışa aktarılan veri dosyalarını içe aktarın ve analiz edin.
MOBILedit Forensic Express, telefonlardaki tüm verileri de açık veri formatına çıkarır, böylece tüm
dosyaları doğrudan telefonda olduğu gibi alırsınız. Bu, verileri daha fazla analiz etmek ve daha da fazla
kanıt elde etmek için açık kaynaklı araçlar dahil diğer araçları kullanmanıza olanak tanır.

Mesaj analizi ve zaman çizelgesi
MOBILedit Forensic Express, telefonla gönderilen hem standart hem de
silinmiş mesaj bilgilerini toplar ve bir zaman çizelgesi olarak görüntüler.
Mesaj metnini kimin gönderdiği, hangi mesajlaşma programını
kullandıkları ve ekli medya dosyaları dahil olmak üzere tüm mesaj
bilgilerini görün.

Verileri daha hızlı bulmak için sonuçlarınızı filtreleyin
Çıkarılan verileri anahtar kelimeye, belirli kişilere, zamana,
uygulamaya veya dosya adına göre filtreleyerek tam olarak
aradığınız şeyi bulun. Bu filtreleri farklı veri türlerine uygulayın ve
rapor boyutunu büyük ölçüde küçültün.

Dosyaları kilitleme yöntemini kullanarak iOS'ta şifreyi atlayın
IOS, donanımsal şifreleme nedeniyle iyi korunan verilere sahip olsa da, MOBILedit Forensic Express bu
korumadan geçebilir ve verileri alabilir. Şüphelinin bilgisayarında bulunabilen kilitleme dosyalarının içe
aktarılmasını destekler. Bu dosyalar, bir iOS cihazını bir PC'ye bağladığınızda ve şifreyi yazarak
bilgisayarı yetkilendirdiğinizde oluşturulur. MOBILedit Forensic, bu dosyaları nasıl elde edeceğiniz
konusunda size talimat verecektir. Kilitlenmiş dosyaları bilgisayara aktarırsanız, telefon bir parola ile
kilitlenmiş olsa bile tüm verileri telefondan alabilirsiniz.

Canlı veriler
Bu yeni özellik, bir telefonun içeriğini canlı görüntülemenize olanak tanır,
böylece toplu çıkarım başlamadan önce bile herhangi bir dosyaya göz
atabilir ve dosya ayıklayabilirsiniz.

PIN kodunu SIM Klonlama Aracı ile atlayın
Bu özellik, araştırılan telefonun orijinal SIM kartı için PIN gerekliliğini ortadan kaldırır. Aynı zamanda eski
ve güvenilmez Faraday çantalarına olan ihtiyacı da ortadan kaldırır. Artık SIM kartları klonlayabilir,
herhangi bir ICCID ile yeni SIM kartlar oluşturabilir veya bir sonraki kullanım için yenilemek üzere SIM
kartınızı biçimlendirebilirsiniz.


