ÜRÜN AÇIKLAMASI
• Adli kopya (imaj) almanın en kolay yolu
Ditto x86 SE.
• İçerisinde özel bir işletim sistemi olan
Ditto x86 SE kopyası alınacak diskleri
bilgisayarlardan çıkarmadan kopyalamak
amacıyla geliştirilmiştir. MS Windows,
Apple MacOSX ve Unix & Linux işletim
sistemine sahip her türlü bilgisayarı Ditto
x86 SE ile kolayca "boot" edip
içerisindeki diskleri çok hızlı bir şekilde
kopyalayabilirsiniz.

PAKET İÇERİĞİ
• Ditto x86 SE (1 Yıllık lisans)
• USB Type‐C Hub
• USB Type‐C ‐ Type‐A Adaptör
• USB Type‐C Kablo
• USB Type‐C ‐ Type‐A kablo
• Ethernet Kablosu
• Taşıma Çantası
• Kullanım Kılavuzu

ÜRÜN YETENEKLERİ
• Diski sökmeden laptop, ultrabook, server
adli kopyası (imajı) alma: İşletim sistemi
ne olursa olsun her türlü bilgisayarın
diskini çıkarmadan Ditto x86 SE ile
başlatarak kolayca adli kopya alabilirsiniz.
• Kendi üzerine kayıt: Disklerin adli
kopyasını 2 TB kapasiteli Ditto x86 SE
üzerine
kaydedebilir,
daha
büyük
kapasiteler için ilave veri depolama
alanlarını da kullanabilirsiniz.
• Yüksek Hız: SSD disklerin kopyalanması
testlerinde dakikada 60GB veri kopyalama
hızı aşılmaktadır.
• Farklı format desteği: MD5, SHA‐1 ve
SHA256 Hash desteğiyle, disk klonlama,
DD, E01 ve L01 formatlarında imaj
alınabilir.
• Ücretsiz 1‐yıllık lisans: Her bir Ditto x86 1‐
yıllık
ücretsiz
lisansla
birlikte
sunulmaktadır.
• Uzaktan kontrol: Ağ bağlantısı ile uzaktan
kopyalama ve yönetme yapılabilmektedir.

Nasıl Adli Kopya (İmaj) Alacağım?
Cebinizde taşıyacağınız Ditto x86 USB bellek ve KIOSK isimli arayüzü ile şüpheli
bilgisayarından kolay bir şekilde adli kopya alabilirsiniz. Adli kopya almak için sadece 2TB
kapasiteli Ditto x86 SE USB bellek yeterli olacaktır. İzlenecek adımlar;
• Hedef bilgisayar kapalı iken Ditto x86 SE’yi bilgisayarın USB portuna takın. Gerekmesi
durumunda paket içeriğinde yer alan HUB, kablo ve adaptörleri kullanınız.
• Hedef bilgisayarı açın. Bilgisayar USB üzerinden başlatılacaktır. Başlatılmaması
durumunda hedef bilgisayarın BIOS ayarlarına giderek gerekli ayarları (boot
sıralamasında USB’yi başa alın ve Secure Boot Option‐OFF) yapınız
• Başlatma sırasında arayüzü yüklemek için Ditto x86 ‐Kiosk sekmesini seçin. Ditto x 86
arayüzünü sadece RAM üzerinde çalıştırmak için Ditto x86 ‐ Kiosk Non‐persistent
sekmesini seçin. Ditto x86 ve bilgisayarı kapatmak için Power Off sekmesini seçiniz.
• Arayüz üzerinde oturum açın. Varsayılan kullanıcı adı ve parola “admin” şeklindedir.
• Adli kopyanın kaydedileceği alanı 2TB kapasiteli Ditto x86 SE şeklinde seçin ve adli
kopya almayı başlatınız.
• İşlem bittiğinde Ditto x86 SE USB belleği çıkarın ve delil dosyalarını incelemek amacıyla
kullanacağınız bilgisayara takarak incelemeye başlayınız.

Teknik Özellikler
Ürün Adı

Ditto x86 SE

Renk

Siyah, Alüminyum Gövde

Arayüz ve Hız

USB 3.2 Gen 2, saniyede 1000MB/s, dakikada 60GB’a kadar kopyalama hızı

Veri Bağlantıları

USB Tip‐C USB Tip‐C , USB Tip‐CUSB Tip A, USB Tip AUSB Tip A

Ağırlık

45 Gram

Boyutlar

28 X 69 X 12mm

Uyumluluk

EMI Standard: FCC Part 15 Class B
EMC Standard: EN55024,
EN55032
CE, RoHS

