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Paraben Forensic Replicator

Forensic Replicator to narzędzie przeznaczone do tworzenia śledczych obrazów strumienia bitowego. Forensic Replicator jest

narzędziem systemu Windows, który tworzy surowe obrazy dysków twardych i powiązanych mediów bit po bicie. Możesz

również tworzyć obrazy w formacie PFR w celu szyfrowania obrazu, kompresji lub podzielenia go na mniejsze części.

Przegląd produktu Forensic Replicator daje Ci wszystko, czego można oczekiwać od śledczych narzędzi obrazowania. Możesz

tworzyć obrazy śledcze bit po bicie, zweryfikować integralność obrazu z obliczeń hash, używać dokument z zablokowanym

zapisem w raporcie, zobaczyć zawartość obrazów i wiele więcej.

Odzyskaj skasowane dane Ponieważ Forensic Replicator tworzy dokładne kopie bit po bicie, odzyskiwanie usuniętych danych z

Twojego dysku twardego lub innego nośnika jest tak proste jak ładowanie obrazu do Twojego ulubionego narzędzia

śledczego. Przeglądarka obrazów Przejrzyj zawartość pliku obrazu. Zobacz strukturę folderów i plików, tak jakbyś przeglądał

dysk twardy lub inny nośnik.

Forensic Replicator dokłada wszelkich starań aby zachować Ci dowód. Wbudowane w oprogramowanie zabezpieczenie zapisu

pomaga zapewnić ochronę. Weryfikacja hash i szczegółowe raportowanie również pomaga w utrzymaniu integralności z

Twoimi danymi.

Obsługiwane formaty obrazów:

 obrazy PFR

 obrazy Raw

 stały rozmiar obrazów VHD

 dynamicznie rozwijające się obrazy VHD

Inne kluczowe funkcje:

 obliczanie wartości hash SHA1

 standardowe zacieranie nośników DoD

 opcja drive-to-drive

 przegląd plików obrazów

 szyfrowanie obrazów

 dzielenie obrazów na konkretne rozmiary

 kompresowanie obrazów, w celu oszczędności miejsca

 przywracanie obrazów do dysku fizycznego

 tworzenie samorozpakowujących się plików

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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