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CELLEBRITE APRESENTA NA ICCYBER E ICMEDIA 2015 SOLUÇÕES
PARA INVESTIGAÇÃO DE DADOS BASEADOS EM NUVEM,
DISPOSITIVOS MÓVEIS E REPOSITÓRIOS PRIVADOS
Soluções UFED aceleram as investigações judiciais por meio de extração e
análise de dados de conteúdos de smartphones e dispositivos móveis

São Paulo, 27 de maio de 2015 - A Cellebrite, líder em soluções móveis de
extração, decodificação e análise forense, demonstra na ICCyber e ICmedia
2015, que ocorrerá entre os dias 23 e 25 de junho de 2015, no Centro
Internacional de Convenções do Brasil – CIAB, Brasília, DF, a série de
produtos UFED (Universal Forensic Extration Device - Dispositivo Universal de
Extração Forense). A Série UFED permite a extração judicial de dados de
dispositivos móveis e dados privados na nuvem por meio de provedores de
serviços e análises em uma plataforma unificada, que auxilia os profissionais
forenses no fluxo de trabalho laboratorial, acelerando as investigações para
maximizar os resultados legais.
A tecnologia UFED permite que peritos e investigadores possam extrair e
analisar todo tipo de conteúdo digital em smartphones, tablets ou aparelhos
GPS de pessoas suspeitas ou vítimas. A informação estratégica é obtida
mesmo que tais conteúdos sejam bloqueados por senha ou criptografia, ou
ainda que tenham sido apagados da memória pelo usuário. O sistema dispõe
de recursos de software que permitem a produção de provas forenses com
níveis de evidência e formalidade compatíveis com a legislação brasileira e de
praticamente todos os países.
As funções simplificadas da Série UFED conferem desempenho nas
investigações forenses desde as mais simples extrações de dados até análises
mais complexas, que exigem observações de dados gerados e armazenados
dentro e fora dos dispositivos móveis, como os dados em nuvem. Os produtos
oferecem acesso a dados privados residentes nos dispositivos móveis
particulares e na nuvem e mescla as informações com a de outras fontes,
inclusive dados de terceiros, para uma visão unificada não litigável. Com os
produtos é possível aos especialistas do setor, descobrirem rapidamente as
conexões em comum e fazer a correlação com as evidências críticas, que
podem solucionar a investigação de forma eficaz e com agilidade.
A complexidade do novo ambiente de comunicação móveis, associada aos
milhares de perfis de aparelhos móveis, tornava muito dispendiosa e dificultava
a investigação. As soluções da Cellebrite expandem a forma do trabalho de
investigação e oferece também pessoal de campo e de suporte uma série de
funcionalidades que otimizam o trabalho de investigação.

UFED PRO SERIES
O UFED Pro Series destina-se a examinadores forenses e investigadores que
precisam do mais abrangente e atualizado suporte disponível para a extração e
decodificação móvel de dados, de modo a lidar com o rápido influxo de novos
dispositivos e fontes de dados. Flexível e escalável para atender a todas as
necessidades operacionais e ambientes laboratoriais, o UFED Pro Series
caracteriza-se por ferramentas confiáveis da indústria e por funcionalidades de
análise que permitem aos usuários:
•

Unificar a coleta, análise e relato de dados disparados em uma plataforma
em comum

•

Contornar bloqueios de usuários, recuperar dados de aplicativos e revelar
dados apagados dos mais variados dispositivos no mercado forense móvel,
inclusive dos principais smartphones

•

Decodificar conjuntos ricos de dados criptografados e não criptografados;
bem como estreitar os resultados a determinados espaços de tempo e datas

•

Revelar e visualizar dinamicamente conexões entre múltiplos dispositivos;
até 100 extrações por caso

•

Validar artefatos recuperados com um motor exclusivo de verificação de
evidências

•

Garantir que as extrações sejam realizadas de maneira judicialmente
segura por meio de bootloaders patenteados apenas para leitura

•

Gerar e compartilhar relatórios customizados fáceis de ler em diferentes
formatos de arquivos

Linha de produtos da Série UFED:
UFED Pro CLX
A oferta mais potente da Cellebrite integra as opções UFED Ultimate, UFED
Cloud Analyzer e UFED Link Analysis, para extrair, importar e decodificar
judicialmente a mais variada gama de dados em dispositivos móveis,
operadoras, aplicações e dados privados em nuvem dos mais variados
dispositivos móveis bloqueados.
UFED Pro LX
Combina as capacidades de extração em profundidade e de decodificação
avançada do UFED Ultimate com o UFED Link Analysis para organizar, buscar,
filtrar e gravar dados visíveis, ocultos e apagados de maneira eficaz e eficiente
para identificar mais rapidamente padrões e visualizar conexões.
UFED Cloud Analyzer

A mais recente adição à suíte de soluções UFED Pro, a revolucionária solução
UFED Cloud Analyzer da Cellebrite, permite aos investigadores extrair
judicialmente dados privados na nuvem, inclusive de fontes de mídia social.
Com esta solução, pela primeira vez, os profissionais podem acessar e
mesclar dados de várias fontes baseadas em nuvem em uma visão unificada e
litigável, através da qual podem, então, ser analisados para os mais variados
dispositivos móveis e de GPS.

UFED inField Kiosk
O UFED Field oferece aos agentes de campo as condições para absorver uma
parte importante da carga inicial de trabalho no processo investigatório. A
solução dispõe de uma exclusiva opção de estação de trabalho, o UFED
inField Kiosk, que pode ser instalado diretamente na delegacia, repartição de
fronteira ou qualquer tipo de posto policial ou de fiscalização de pessoas.
O UFED inField Kiosk conta com ferramentas de gerenciamento de permissões
que permitem às agências a extração de informações com base em funções de
usuário ou nível de informação científica. Além de oferecer ao administrador
registros completos sobre os agentes que acessam o UFED inField, a solução
permite ao gestor definir critérios para seu uso por parte dos agentes de
campo, como tipos específicos de crime; tipo de posse do dispositivo (de
vítima, de suspeito ou de testemunha), o que garante total conformidade
desses exames com as boas práticas forenses.
Sobre a Cellebrite:
A Cellebrite é líder mundial no fornecimento de soluções para perícia forense
móvel e Mobile LifeCycle.
A divisão de Mobile LifeCycle da Cellebrite fornece para operadoras e
varejistas soluções para otimizar a experiência do consumidor, agregar valor,
reduzir custos e gerar mais receita. Com canais de distribuição no interior da
loja, no dispositivo, e através da web, varejistas de celular podem obter
vantagem da abrangência de soluções da Cellebrite: diagnóstico, transferência
de conteúdo Phone-to-Phone, backup e restauração, buyback automatizado de
celular, e distribuição de aplicativos e conteúdo. Além disso, a Cellebrite
fornece monitoramento de varejo, estatísticas e análise de todas as atividades.
A liderança global da Cellebrite é demonstrada pela implantação de mais de
150.000 unidades em mais de 200 operadoras e varejistas no mundo,
representando mais de 100.000 lojas e gerenciando centenas de transações
por ano.
Na divisão forense, a gama de produtos da Cellebrite, a série UFED, permite a
extração bit-a-bit e uma profunda decodificação e análise de dados de milhares
de dispositivos móveis, como telefones com recursos, smartphones, GPS,
tablets e aparelhos celulares fabricados com chipsets chineses. Usando
métodos avançados de extração e técnicas de análise, o dispositivo universal
de extração forense (UFED - Universal Forensic Extraction Device) da
Cellebrite consegue extrair e analisar dados de milhares de dispositivos

móveis, como telefones com recursos, smartphones e aparelhos de GPS.
A série UFED é a principal escolha dos especialistas forenses nos ramos de
aplicação da lei, militar, inteligência, segurança corporativa e descobertas
eletrônicas em mais de 100 países.
A Cellebrite é uma subsidiária integral da Sun Corporation, uma companhia
japonesa listada na bolsa de Tóquio (6736/JQ).
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