
GSM-Support ul. Dobrego Pasterza 102/5, 31-416 Kraków

mobile +48 608107455, NIP 8133358609 REGON: 181081334

www.gsm-support.net

Paraben P2 Commander

Przegląd produktu

P2 Commander pozwala śledczym skupić się na konkretnych obszarach badań przy użyciu zaawansowanych silników

przetwarzania danych. Niezależnie od tego czy ukończyłeś badanie od początku do końca, koncentrując sie na e-mailu lub

analizie historii internetowej, P2 Commander i jego solidne funkcje sprawi, że dochodzenie stanie się łatwiejsze.

Wyspecjalizowana analiza e-mail Niezależnie od tego czy jest to jeden adres e-mail użytkownika czy archiwum e-mail w

sieciach złożonych z setkami gigabajtów wiadomości, P2 Commander w głębokim stopniu zapewni analizę e-mail mogącą

pomóc w badaniu e-mail, odnaleźć usunięte e-maile i uporządkować i przeanalizować załączniki.

Wyspecjalizowana analiza czatu Dzienniki czatu mogą być istotną częścią dla badającego. Możliwości badania czatu w P2

Commander umożliwiają Ci automatyczne znalezienie dzienników rozmów i czytanie ich w przyjaznym formacie.

Wyspecjalizowana analiza rejestru Analizując pliki rejestru i systemu, Selekcja Danych zaoszczędza Twój cenny czas i

automatycznie analizuje najważniejsze dane dotyczące systemu, zainstalowanego oprogramowania, wykorzystywania USB i

wiele innych...

Wyspecjalizowana analiza plików internetowych Wyspecjalizowane mechanizmy analizy dla przeglądarek Internet Explorer,

Firefox i Chrome pozwalają badaczom poskładać działania w związku z użyciem internetu. Z obrazów, do stron internetowych,

historii, ciasteczek i innych, pliki internetowe nie ominą P2 Commander

Wyspecjalizowana detekcja pornografii. Skanuj każdy plik w przypadku potencjalnej treści pornograficznej. Za pomocą ponad

jedenastu różnych algorytmów do ustalania wszystkiego na temat koloru skóry, modelowania sylwetki, eliminacji tła i więcej.

Możliwość wykrywania treści niezgodnych z prawem w P2 Commander może być kolejną ogromną oszczędnością czasu dla

Twojej sprawy.

Funkcje w skrócie:

 Wykonywanie cyfrowych badań śledczych od początku do końca

 Obsługa standardowych śledczych typów obrazów, w tym zdjęć w formacie RAW, Forensic Replicator, Paraben

Forensic Storage Containers, EnCase (E01), Safeback, VMware, & Virtual PC disk images

 Obsługuję analizę plików do zrzutu pamięci

 Funkcja Selekcji Danych umożliwia Ci natychmiastowe rozpoczęcie analizy danych najbardziej przełomowych danych

 Wbudowana baza danych nie wymaga oddzielnego zainstalowania lub mocnego sprzętu

 Wielowątkowość umożliwia rozpoczęcie innego zadania dla każdego procesu dostępnego na komputerze

 Badaj dyski logiczne i fizyczne, jak również poszczególne pliki i foldery z FAT12, FAT16, FAT32, NTFS (w tym wolne

miejsce na partycji i stosy plików), ExtX i systemy plików HFS+

 Analiza plików osobistych e-mail, takich programów jak Outlook (PST poprzez 2013 & OST poprzez 2010), AOL,

Thunderbird, Windows Mail, Eudora, The Bat!, zwykły tekst i ponad 750 typów MIME i rozszerzeń plików powiązanych

 Analiza e-maili sieci sklepów z programu Microsoft Exchange (EDB), Lotus Notes, (NSF), i GroupWise

 Odzyskiwanie usuniętych wiadomości e-mail z programów Outlook (PST & OST), Exchange (EDB), Lotus Notes (NSF),

Thunderbird, Eudora i The Bat!

 Zaawansowana analiza dziennika rozmów dla Yahoo!, Skype, ICQ, Miranda, Hello i Trillian

 Analizator obrazów skanuje obrazy w poszukiwaniu treści pornograficznych

 Internetowy analizator danych analizuję pliki internetowe z Internet Explorer, Firefox i Chrome

 Forensic Sorter porządkuje pliki w poszczególnych kategoriach dla łatwiejszej analizy

 Menadżer bazy danych hash może zarządzać znanymi plikami przy pomocy Filter Out Common Hashes (FOCH)
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 Zaawansowane filtrowanie pozwala na filtrację po słowie kluczowym, zakresie dat, atrybutów a także eksport do

formatów takich jak PST, EML i MSG

 Rekurencyjne sortowanie i wyszukiwanie oznacza, że nie zabraknie wyników osadzonych w załącznikach wiadomości

e-mail, archiwach lub ciągach OLE

P2 Commander zawiera licencję P2 eXplorer Pro oraz płyty instruktażowe DVD Level 1

Produkt dostępny wyłącznie na specjalne zamówienie po przedpłacie lub po otrzymaniu oficjalnego zamówienia

ze strony instytucji rządowej. Czas realizacji około 14 dni podawany indywidualnie po wcześniejszym

uzgodnieniu
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Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w

opisie produktu.

Prosimy o weryfikację z Państwa strony, a w razie wątpliwości o kontakt.
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