
X-WAYS FORENSIC

X-Ways Forensics adli bilişim 

uzmanlarının yapmış oldukları veri 

inceleme işlemlerinde başarılı sonuçlar 

elde etmeleri için hazırlanmış bir 

çalışma ortamıdır. Windows işletim 

sistemlerinin (2003-Vista-XP-7-8-8.1-

2010) 32/64 Bit platformunda 

çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

X-Ways Forensics kurulmuş olduğu bilgisayarın kaynaklarını rakiplerine kıyasla 
daha etkin kullanarak adli veri inceleme uzmanın daha hızlı olarak sonuca 

ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, her hangi bir bilgisayara kurulmadan 
USB bellek üzerinden çalışma özelliği de bulunmaktadır. Rakip yazılımların 

birçoğunda olduğu gibi kurulum esnasında Oracle veri tabanı ayarlaması gibi 
ayarlamaların yapılmasına gerek bulunmamakta olup, kullanıcı dostu bir yapıya 

sahiptir.
USB kilidinizle (dongle) birlikte satın aldığınız lisansların kullanımı için herhangi 

bir süre sınırı bulunmamaktadır. USB kilidinizi kaybetmediğiniz sürece satın 
aldığınız X-Ways Forensics sürümüyle istediğiniz kadar kullanabilirsiniz, ancak 
sürekli güncellenen X-Ways Forensics’nin en son sürümünü kullanabilmek için 
idame üyeliğinizin olması ve zamanı dolduğunda yenilenmesi gerekmektedir. 
Devem eden üyelik durumunda X-Ways Forensics en son sürüme aldığınız 

aktivasyon koduyla USB kilidinizi (dongle) güncellenebilmektedir.

X-Ways Forensics kullandıkça, 
arayüzün yapısı ve sunduğu bilgiler 
nedeniyle kullanıcı farkında olmadan 
dosya sistemleri, dosyalar ve adli 
işlemler hakkında da bilgilenecektir. 
Programla veriyi analiz etme için 
gereken süre azalırken ve analizin 
verdiği bilgilerin bütünlük içinde 
görülebilmesi nedeniyle, X-Ways
Forensics’in kullanıcı ara yüzünün 
dizaynı vakanızı daha iyi anlamanızı 
sağlayacaktır.
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X-Ways Forensics Genel Özellikleri

• Disk klonlama ve görüntüleme
• dd. iso, VHD and VMDK image

dosyalarını inceleme
• DOS ortamında disk kopyalama ve imaj 

alma işlemlerini yapabilme
• FAT, NTFS, Ext2/3/4, CDFS, UDF, HFS, 

HFS+, ReiserFS, Reiser4, UFS1 ve 
UFS2 dosya sistemlerini destekleme

• Disklere, RAID yapılarına ve 2 (iki) TB’ 
dan daha büyük imajlara erişim 
sağlayabilme

• Fiziksel bellek ve çalışan proseslerin 
sanal belleklerini gösterebilme

• Bütün bilgisayar medyası için dosya ve 
dizin kataloğu yaratabilme

• Dosyalar için CRC32, MD5, SHA-1, 
SHA-256 algoritma imzası (hash) 
hesaplaması yapabilme

• Bir çok terim için aynı anda güçlü 
fiziksel ve mantıksal arama desteği

• Bütün altdizinlerde yer alan mevcut ve 
silinmiş dosyaları gösterebilme

• Hem MBR hem de GPT türündeki 
Windows dinamik diskleri ve Apple 
bölümlendirmelerini destekleme

• Dosyaların sahiplerini ve NTFS dosya 
izinlerini gösterme

• E01 imaj dosyalarını destekleme
• Verinin orijinalliğini bozmayacak şekilde 

yazma koruma özelliği
• Resimler için galeri görünümü özelliği
• Takvim görünümü özelliği
• Dosya tiplerini otomatik olarak imzalar 

üzerinden doğrulayabilme
• MS Word formatında rapor üretebilme
• Şifreli MS Office ve PDF dosyalarını 

otomatik olarak tanımlayabilme
• MS Office ve PDF dokümanlara gömülü 

resimleri otomatik olarak bulabilme
• Ilook, Hashkeeper ve NSRL RDS 2.x 

hash setlerini alabilme
• Hash setleri oluşturulabilme

X-Ways Trace Teknik Özellikler

• İnternet Explorer tarayıcısı için 
index.dat dosyalarının inceleyebilme

• İnternet Explorer tarayıcısı için URL’leri, 
son ziyaretin tarih ve zamanını, 
kullanıcı isimlerini, dosya boyutlarını, 
dosya isim uzantılarını gösterebilme

• Herhangi bir kritere göre dosyaları 
sıralama yapılabilme

• Mozilla/Firefox tarayıcısı için history.dat 
ve Opera tarayıcısı için dcache4.url 
dosyalarının inceleyebilme

• Derlenen bilgileri MS Excel’e 
aktarılabilme

X-Ways Forensics Ürünleri
• X-Ways Forensics
• X-Ways Investigator
• WinHex
• X-Ways Imager
• X-Ways Capture
• X-Ways Trace
• Davory
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