Raport
ekstrakcji
Cellebrite UFED Reports

Podsumowanie
Wersja programu UFED Physical Analyzer
Godzina utworzenia raportu
Ustawienia strefy czasowej (UTC)

6.2.6.2
09/08/2017 09:05 +02:00
Oryginalny czas UTC

Ekstrakcja źródłowa
Fizyczna
Data/godzina rozpoczęcia ekstrakcji
Data/godzina zakończenia ekstrakcji
Wersja UFED
Wersja wewnętrzna
Producent badanego urządzenia
Model badanego urządzenia
Typ połączenia
Typ ekstrakcji
ID ekstrakcji

08/08/2017 14:40(UTC+2)
08/08/2017 14:41(UTC+2)
6.2.1.17
4.6.1.17
Samsung GSM
GT-E1200
Cable No. 207
Fizyczna
6C6154F6-6471-4393-9C55-47C2E1846DFC

Dodatki
#

Nazwa

1

UFED Logical Report Reader

Autor

Wersja

Cellebrite

2.0

Cellebrite

2.0

Reads the report generated by the UFED

2

Physical Analyzer Report Reader
Reads report generated by the Physical Analyzer

3
4
5
6

Pre Project
Garbage Cleaner
Project Processor Finisher
Post Project

1

Zawartość
Typ

Zawarte w raporcie

Wiadomości SMS

12

Wiadomości SMS (12)
#

Folder

Strona

Czas

Wszystkie
znaczniki czasu

SMSC

1

Inbox

Od
+48721030078

04/03/2014
09:06(UTC+1)

2

Inbox

3

Inbox

4

Inbox

Od
+48721030078
Od
+48721030078
Od
+48721030078

05/03/2014
20:57(UTC+1)
11/03/2014
16:49(UTC+1)
11/03/2014
17:55(UTC+1)

5

Sent

Do
+48721030078

14/03/2014
01:38

6

Inbox

Od
+48721030078

18/03/2014
11:45(UTC+1)

+487909982
50

7

Inbox

Od
+48721030078

19/03/2014
22:50(UTC+1)

+487909982
50

8

Inbox

9

Inbox
Sent

23/03/2014
00:17(UTC+1)
23/03/2014
08:17(UTC+1)
28/03/2014
02:50

+487909982
50
+487909982
50

10

Od
+48721030078
Od
+48721030078
Do
+48721030078

11

Inbox

Od
+48721030078

28/03/2014
08:02(UTC+1)

+487909982
50

12

Sent

Do
+48721030078

30/03/2014
14:30

+487909982
50

Status

Wiadomość

Usunięto

Przeczyt Moje ciało zaczynało umierać bez
ane
dotyku. Ufam Ci choć nie znam Cię
wcale..., zgubiłam swoj rozsądek.
Miłego dnia Czarodzieju
Przeczyt A Książę bo każda księżniczka
ane
potrzebuje księcia ;-).
Przeczyt Michal tez mam uczucia. Przykro
ane
mi, ze tak o mnie mowisz i myslisz.
Przeczyt Juz nie bede pisac jesli nie chcesz
ane
choc jest mi bardzo przykro, ze
mnie tak potraktowales. Mimo to,
jestes dla mnie wazny i zawsze
jestem, gdybys czegos
potrzebowal, zadzwon.
Nieznany Monika, czy moge Ci jakos pomoc?
Proponowalem Ci balancing, nie
wiem jak inaczej moglbym Ci
pomoc? Bede dzis na saunie w Spa
Lesnym a wieczorem na GusGus
chcialem sie przejsc - daj znac jesli
chcesz sie zobaczyc, ja nie potrafie
tak (sms/tel/net) rozmawiac.
Pozdrawiam
Przeczyt Michal, kocham sie z Toba to
ane
wiecej niz slowa. Nie rozumiem
dlaczego znow sie ode mnie
odsuwasz?
Przeczyt Dajesz mi Skarbie spokoj
ane
wewnetrzny, nie czulam sie tak
dobrze od dawna. I spie jak
dziecko. :)
Przeczyt Nie pisz do mnie jak do obcej
ane
osoby! Jestem Twoja kobieta!
Przeczyt Przeginasz Michal,ja Cie kocham,
ane
nie baw sie mna!!!
Nieznany Monika, czego Ty nie potrafisz
zrozumiec?!? Zostalem zgwalcony
w styczniu 2014, po raz kolejny nie zycze Tobie ale doinformuj sie
przynajmniej ile zajmuje leczenie
takich urazow. Sam za wszystko
place, mimo tego ze nie zarabiam
na razie jeszcze odpowiednio.
Kompletnie mnie nie sluchasz, nie
potrafisz faktow ze soba laczyc,
ewidentnie mnie nie znasz.
Spodziewasz sie nie wiem czego
przez telefon/wirtualnie a gdy jestes
obok mnie jestes zazwyczaj spieta,
nic nie mowisz, jakbys byla
zupelnie gdzie indziej. I to dopiero
po mojej ingerencji zaczynalas sie
otwierac, rozluzniac, smiac. Nie
widzisz tego? "Kocham Cie" i "Badz
ze mna" maja konkretne znaczenie.
Chyba na prawde zarty sobie
stroisz jesli myslisz ze jakikolwiek
zwiazek stworzysz wirtualnie czy ze
takie traumy mozna z tygodnia na
tydzìen wyleczyc. Ja nie wiem jak z
Toba rozmawiac Monika.
Przeczyt Dla mnie tez zycie nie bylo
ane
laskawe, ale przerobilam to. Tez
przezylam traume jako 17 latka i do
tej pory nie umialam sobie z tym
poradzic.
Nieznany Monika, ja nic wiecej poza tym o
czym wczoraj pisalem
(entrainment/balancing/dieta
oczyszczajaca) nie jestem Ci w
stanie zapropoowac. Wirtualny
kontakt/gluchy telefon czy
spotykanie sie na seks mnie nie
interesuje. Pozdrawiam
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