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Jak utrzymywać kontakt z rodziną i nie dać szansy rosyjskiemu wywiadowi
elektronicznemu.
link: https://www.facebook.com/js4018/posts/738573566190079
Już nie jest dla nikogo sekretem, że nieomal połowa ostrzałów artyleryjskich
przeciwko naszym wojskom odbywała się dzięki naprowadzaniu na telefony komórkowe
ukraińskich żołnierzy. Jak obejść wywiad techniczny, gdzie i jak można korzystać z telefonu
komórkowego w strefie АТО? Jak wybrać operatora i zasilać rachunek? Proponujemy Wam
instrukcję wyjaśniającą i dla pojedynczych żołnierzy, i dla pododdziałów.
Żołnierzu, jeśli chcesz przeżyć, to:
- Zostaw swój numer (kartę SIM) w domu,
- Wykorzystuj tylko karty SIM Life albo PeopleNet,
- Koniecznie kupuj karty SIM jak najbliżej strefy АТО, najlepiej w Donbasie. Dobrze będzie
wziąć nowy telefon, jeśli jest taka możliwość.
Zabieraj bardzo prosty telefon. W okopie nie będziesz miał czasu korzystać z
internetu. Czarno-biały ekran, minimum funkcji, natomiast bateria będzie trzymać bardzo
długo. W okopach i ziemiankach gniazdek nie ma.
Jeśli jest możliwość - kup ładowarkę z baterią słoneczną. Nie tylko pomoże ci
utrzymywać kontakt, ale i sprawi, że będziesz potrzebny w pododdziale. Zwróć uwagę na
inne rodzaje polowych ładowarek.
Dzwoń do domu rzadko, jeśli można. Ogranicz krąg kontaktów - można mówić z żoną /
dziewczyną / matką, a koledzy niech dowiadują się informacji od nich.
W rozmowach nie używaj żadnych nazw geograficznych ani innych komunikatów,
dzięki którym można rozpoznać twoje położenie albo plany dowództwa. Imiona, nazwiska,
jakiekolwiek inne dane osobowe również nie mogą być używane w rozmowach. „Syn”,
„matka”, „ukochana”, „przyjaciel” - oto, jak należy nazywać rozmówcę.
Pomyśl, czy w ogóle warto telefonować.
Jeśli już dzwonisz to pomyśl, czy warto o najdrobniejszych szczegółach - o tym, że
jadłeś, jak sypiałeś, jaka jest pogoda. Jeśli zamierzasz dzwonić, odejdź od oddziału, chociażby
na 400-500 metrów.
Nie idź sam! Weź z sobą przyjaciela z karabinkiem, który będzie ciebie osłaniać.
Kiedy rozmawiasz przez telefon, możesz nie zauważyć wroga albo pola minowego.
Pamiętaj - w Afganistanie i w Czeczenii większość żołnierzy zginęła właśnie przez nieuwagę.
Dowódca musi wiedzieć, gdzie i z kim poszedłeś!
Zawsze wyłączaj telefon, bo od tego zależy nie tylko twoje życie - rakiety „Grad”
pokrywają cały twój pododdział! Owijanie telefonu folią i inne podobne zabiegi w niczym nie
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pomogą. Telefon albo łapie sygnał z wieży, albo nie. Gdyby folia pomagała, nie mógłbyś w
ogóle korzystać z telefonu.
Wyłączony telefon to wyjęta bateria i nie jest to sprawa żadnych mitów. Telefon z
baterią może się przypadkowo włączyć, sam nie dowiesz się o tym, a wróg otrzyma cenną
informację.
NIGDY nie włączaj telefon w marszu. NIGDY!
Najlepsze miejsce do dzwonienia - zaludniony punkt, czym większe miasto - tym
lepiej. Priorytet - zwolnione miasta, które znajdują się daleko od linii frontu.
Twój kolega jedzie do takiego miasta? Daj jemu swój telefon, niech zadzwoni do
twojej rodziny.
W żadnym wypadku nie bierz doładowań (w jakiejkolwiek formie) od miejscowej
ludności. Dziewczyna, która przyniosła ci „doładowania"” z sąsiedniej wsi może pracować
dla wroga - FSB i GRU wydobędą dane, dzięki którym namierzą telefony naszych żołnierzy.
Nie ułatwiaj im pracy!
Patrz na swoich kolegów - twój kolega dzwoni z blokpostu do dziewczyny, a godzinędwie później dostaje „Gradem” albo zostaje zaatakowany.
"U nas wszystko dobrze" - oto pełny tekst rozmowy z matką, bratem, ojcem, żoną,
dziewczyną, kolegą.
Pomyśl, czy warto dzwonić do domu ze złymi wiadomościami. Na przykład powiesz
matce, że jesteś bez jedzenia i na parę dni urywa się kontakt. Nieważnie, czy zdobędziesz
jedzenie, czy nie, mama może w międzyczasie umrzeć na zawał. Bądź mężczyzną i nie skarż
się na życie bez szczególnej potrzeby. Pamiętaj - wszystkie twoje rozmowy może
przechwycić wróg, bez względu na to, z którego operatora usług i z jakiej karty korzystasz.
Jak rodziny mogą zorganizować kontakt z żołnierzami wysłanymi na front? Nikogo
nie wysyła się na front z dnia na dzień. Żołnierze maja najpierw kurs, podczas którego bliscy
mogą się z nimi kontaktować. Jedzenie i ubrania, które przywieziecie swoim bliskim do
wojska to naturalnie potrzebna sprawa , lecz pomyślcie lepiej o kontakcie. O tym, jak można
go zorganizować, żeby kontaktować się ze swoją rodziną i nie pomagać wrogu.
W plutonie zazwyczaj służy 20-30 osób. Rodziny wszystkich żołnierzy poznają się
wzajemnie i wymieniają się telefonami. Dla żołnierzy kupuje się trzy telefony i trzy karty
SIM. Będą one wspólne dla wszystkich. Podobnie postępują i krewni - kupują trzy nowe
telefony i karty. Jedna karta SIM u żołnierza i jedna u jego bliskich to karta główna,
wszystkie pozostałe to karty zapasowe, które będą użyte tylko wtedy, gdy coś stanie się z
głównymi.
Każdy żołnierz musi znać na pamięć trzy numery krewnych jak przysięgę!
Wszyscy krewni żołnierzy wymieniają się danymi kontaktowymi. Każda z matek ma
numery telefonów [matek] wszystkich innych żołnierzy. Każdego dnia, tak jak w wojsku,
wśród krewnych wyznacza się jednego dyżurnego i dwóch pomocników. Dyżurny otrzymuje
główny numer telefonu, na który mogą zadzwonić żołnierze.
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Wśród żołnierz też ustala się kolejność - pierwszy dzwoni Antypenko (dyżuruje wtedy jego
matka), drugi dzwoni Bojczuk (dyżuruje jego matka), trzeci - Wasylczenko (dyżuruje jego
matka). Nazwiska są wymyślone dla przykładu.
Grafiku nie narusza się, żeby nie było zamieszania. Przypuśćmy, że 1 i 2 w kolejce nie
mieli możliwości zadzwonienie, wtedy jako 3-ci dzwonić będą Wasylenko, a Antypenko i
Bojczuk będą czekać do początku następnego miesiąca.
Lecz nie oznacza to, że matki reszty żołnierzy nie będą wiedzieć, co się dzieje.
Żołnierze wiedzą, że dziś dzwoni Bojczuk i przekazują mu informacje dla swoich matek, ale
tylko najważniejszą, żeby nie przeciągać rozmowy. Nie wykorzystuje się nazwisk ani innych
danych osobowych, tylko numery! To pozwoli uniknąć zamieszania. Wasza matka może
zapomnieć albo pomylić się, że zachorował Bojczuk, a nagrodzony Аntypenko.
Przybliżona treść rozmowy będzie wyglądać tak: „Mamo, dzień dobry, u nas wszystko
w porządku. 17 zachorował trochę, a 11 przeciwnie, wyzdrowiał. 15 obiecali przepustkę”.
Po rozmowie kolejna matka dzwoni reszty matek/wszystkich zainteresowanych, ale
już z innego numeru i przekazuje dalej otrzymaną informację. Dyżurujący zawsze musi być
pod ręką notes i kilka rączek, żeby wszystko zapisać i nic nie poplątać.
Spis nazwisk jest u wszystkich. Żona Wasylenki wie, że podczas pierwszego dyżuru
(pierwszego dnia miesiąca) może zadzwonić do żony Antypenki, która ma dyżur i dowiedzieć
się o wszystkich najnowszy wiadomościach z frontu.
Reguły te wydają się skomplikowane i dziwne? Nie widzicie powodu, żeby tak
komplikować sobie życie i minimalizować kontakt z rodzonymi? Lepiej jednak się
zabezpieczyć.
BM- 21 Grad pokrywa powierzchnię 145 000metrów kwadratowych jedynie w ciągu
20 sekund. Nie ma czasu dobiec do okopu. Wszystko, co pozostanie po ostrzale, można
zmieścić w jednym pudełku.
Pomyślcie, co jest dla was ważniejsze - otrzymywać świeże "meldunki z frontu" czy
żeby wasz syn wrócił do domu żywy?
Operatorzy telefonii komórkowej
Połowa rynku usług telekomunikacyjnych na Ukrainie należy kompanii Kyivstar.
Połowa kompanii Kyivstar (blisko 47%) należy do Grupy Alfa, rosyjskiej kompanii. Nie
będziemy wdawać się w korporacyjne szczegóły, lecz Kyivstar jest kontrolowana z Moskwy.
Kompania МTS, drugi pod względem ilości abonentów operator na Ukrainie - kompania
МTS w całości należy do rosyjskich właścicieli. „Mobilni TeleSystemy” - tak poprawnie
należy rozszyfrować skrót "МTS".
Niektórzy ludzie mówią wprost, że Кyivstar i МTS nie są konkurentami i faktycznie
kontrolują je ci sami właściciele. Nie będziemy upierać się w tym przypuszczeniu, może i nie
jest to prawda. W działaniu spółek offshore bywa stosowany taki schemat. Czasami ciężko
jest się rozeznać.
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Zauważymy, że ani jeden, ani drugi operator (właściwie - ich rosyjscy właściciele) w
żaden sposób nie odczuwa nacisków ze strony FR. Uciekają z Krymu? Uciekają przed
sankcjami. Na Krym nie weszła jeszcze żadna duża kompania - ani Gazprom, ani czołowe
banki ani detaliści.
I jeszcze jeden fakt. 25 czerwca 2014 w kompanii Кyivstar zmienił się prezes. My nic
nie chcemy mówić, niech prawnicy kompanii dadzą na luz, lecz pamiętajcie, kiedy zaczęły się
artyleryjskie ostrzały naszych wojsk ze strony Federacji Rosyjskiej.
Jakie informacje o abonentach zbierają i przechowują operatorzy telefonii
komórkowej?
Jeśli odwiedzicie stronę internetową swojego operatora i przejdziecie proces
rejestracji, to możecie otrzymywać mnóstwo statystycznych danych. Operator nada wam
wszystkie szczegóły na temat rozmów, SMS-ów, wejść do internetu - praktycznie wszystko.
Jedyne, że tam nie zobaczycie, tak to powiązania do miejscowości. Tyle, że operator zawsze
wie, gdzie się znajdujecie! Nikt nie robi z tego wielkiej tajemnicy - sami możecie zobaczyć
nazwę miasta w telefonie.
Wszystkie informacje za rok waszej aktywności w telefonie komórkowym, jeśli ją
zarchiwizować dorównywałaby objętości zaledwie jednej piosenki, której słuchacie z
telefonu.
Jest jeszcze takie podejrzenie (prawnicy operatorów znów mogą dać na luz), że wszystkie
hasła uzupełnień, w marketingowych celach, również mają powiązania geograficzne. Jeśli
wiadomo gdzie, jak i na jaką kwotę klient zasila swój rachunek, to można stworzyć
prawidłową reklamową kampanię albo wprowadzić zmiany w taryfach.
Jak FSB otrzymuje informację od operatorów telefonii komórkowej?
Oficerowie służb specjalnych Rosji i Białorusi chwalą się tym, że ma prosty dostęp do
informacji od wszystkich operatorów. Może kłamią? Przecież na Ukrainie nawet
współpracownicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy muszą otrzymać pozwolenie sądu, aby
operator dał im szczegóły rozmów telefonicznych. W taki sam sposób FSB może wejść do
internetu za pomocą notebooka, wprowadzić hasło i zobaczyć wszystko : otrzymać dane
nawet nie wychodząc ze swojego gabinetu lub namiotu.
Może on na przykład wybrać jakąś wieżę telefoniczną, powiedzmy, gdzieś w
obwodzie Donieckim czy Ługańskim i otrzymać spis wszystkich abonentów, którzy
znajdowali się w pobliżu niej w dowolnym czasie.
Potem, otrzymawszy ten spis, może on wybrać spośród numerów te, które przedtem
znajdowały się w obwodzie Dniepropetrowskim, w Kijowie albo we Lwowie. Zaledwie kilka
kliknięć myszką bez wychodzenia z gabinetu i lokalizacja naszych wojsk zostało ujawnione.
Jest nie potrzebna żadna triangulacja, nie trzeba stosować żadnych skomplikowanych
obliczeń albo specjalnych urządzeń do pelengacji telefonów. Wszystkie informacje udostępni
operator. Nie, nie obwiniamy żadnego operatora w zalewie informacji wrogiego wywiadu o
udostępnianie informacji wrogowi. Sami wyciągajcie wnioski i bądźcie na bieżąco z
aktualnościami.
Nawet, jeśli operator nie pomaga wywiadowi wroga to za pomocą nieskomplikowanego
sprzętu, którego jest dużo w Federacji Rosyjskiej, można namierzyć i podsłuchiwać
jakikolwiek telefon komórkowy, przy czym urządzenie to może „słyszeć i widzieć” telefon
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znacznie lepiej, aniżeli wieża (stacja bazowa) operatora. Twój telefon nie widzi sieci, a wróg
świetnie widzi wasz telefon.
Jeżeli operator nie pomaga wywiadowi wroga, musi on przeznaczyć znacznie więcej
sił i kosztów. Armia rosyjska nie jest wszechmocna - nie zawsze ma pod dostatkiem
fachowców i nowoczesnego oprogramowania szpiegowskiego.
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źródło: https://www.facebook.com/lugfront/posts/660384394058231
Andriy Stimak
11 год
Мобільні телефони в зоні АТО. Як підтримувати зв'язок із сім'єю і не дати шансу
російській розвідці mobil
Вже не для кого не секрет, що мало не половина артилерійських обстрілів наших військ
відбувалася з наведення на мобільні телефони українських солдат. Як обійти засоби
технічної розвідки, де і як можна користуватися мобільним телефоном в зоні АТО, як
вибрати оператора і поповнювати рахунок.
Пропонуємо вам інструкцію для окремих солдатів і для підрозділів, після неї йде
пояснення.
Солдат, якщо хочеш вижити, то:
Залиш свій номер (сім карту) будинку
Використовуй тільки картки Лайф (Life) або Піпл Ні (PeopleNet)
Бажано придбати картки якнайближче до зони АТО, краще прямо на Донбасі.
Непогано буде взяти новий телефон, якщо є така можливість
Бери найпростіший телефон, без всіх наворотів. В окопі у тебе не буде часу лазити по
інтернету. Чорно-білий екран, мінімум функцій, зате батарея буде тримати дуже довго.
В окопах і бліндажах розеток немає.
Якщо є можливість - купи зарядку від сонячної батареї. Вона не тільки допоможе тобі
бути на зв'язку, але і зробить тебе самим потрібною людиною в підрозділі.
Зверни увагу на інші види польових зарядних пристроїв. У продажу є перехідники, що
дозволяють заряджати телефон від пальчикових батарейок.
Дзвони додому якомога рідше. Обмеж коло спілкування - можна говорити з дружиною
/ дівчиною / матір'ю, а друзі хай дізнаються інформацію від них.
В розмовах не використовуй жодних географічних назв або інших прикмет, за якими
можна зрозуміти твоє місце розташування або плани командування.
Імена, прізвища, будь-які інші особисті дані не використовуються в розмовах. Син,
мати, кохана, друг - ось, як треба називати співрозмовника. Однак, займенники
предпочтительней.
Подумай, чи варто телефонувати взагалі.
Якщо вже дзвониш, то подумай, чи варто розповідати купу дрібних деталей - що ти їв,
як спав, яка погода.
Якщо збираєшся дзвонити, відійди від розташування частини. Хоча б на 400-500
метрів.
Сам не йди, візьми з собою друга з автоматом, який буде тебе прикривати.
Коли говориш по телефону, ти можеш не помітити ворога або мінне поле.
Пам'ятай - в Афганістані та в Чечні більшість солдат загинули саме через неуважність
Командир повинен знати, куди і з ким ти пішов
Завжди тримай телефон вимкненим. Від цього залежить не тільки твоє життя - Град
накриває все твоє підрозділ
Обмотування телефону фольгою та інші подібні фокуси нічим не допоможуть. Телефон
або ловить сигнал з вишки, або ні. Якби фольга допомагала, то і ти б не зміг

Strona 6 z 9

Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk: Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją
Antyterrorystyczną.
користуватися телефоном
Вимкнений телефон - це вийнята батарея. Справа тут не в якихось міфах. Телефон зі
вставленої батареєю може випадково включиться, і ти сам про це не дізнаєшся. А ворог
отримає цінну інформацію
НІКОЛИ не включай телефон на марші. НІКОЛИ
Найкраще місце для дзвінків - населений пункт. Чим більше місто - тим краще.
Пріоритет - звільнені міста, що знаходяться далеко від лінії фронту.
Друг їде в таке місто? Дай йому свій телефон, нехай подзвонить твоїм рідним.
Ні в якому разі не бери коди поповнень (в будь-якому вигляді) від місцевого населення.
Дівчина, яка принесла тобі «поповняшки» із сусіднього села, може працювати на
ворога. Зараз ФСБшники і Грушник доводиться перелопачувати величезний обсяг
даних, щоб обчислити мобільники наших бійців серед інших. Не полегшує їх роботу.
Дивись за своїми товаришами - твій друг дзвонить дівчині з блокпоста, а через годинудругу його накривають Градом або атакують.
«У нас все добре» - ось повний текст розмови з матір'ю, братом, батьком, дружиною,
дівчиною, другом
Подумай, чи варто повідомляти додому про неприємності. Наприклад, ти скажеш
матері, що ви сидите без їжі і зв'язок пропаде на кілька днів. Неважливо, буде у вас їжа
чи ні, мати може злягти з серцевим нападом за цей час. Будь чоловіком, чи не скаржся
на життя без особливої потреби
Пам'ятай - всі твої розмови може перехопити ворог, незалежно від того, яким
оператором і який карткою ти користуєшся.
Як рідні можуть організувати зв'язок з солдатами, відправленими на фронт
Нікого не відправляють на фронт за один день, солдати проходять навчання, під час
якого близькі можуть з ними контактувати. Їжа та одяг, яку ви привезете своїм
близьким в армію, це, звичайно, потрібна справа, але подумайте краще про зв'язок. Ось
як можна її організувати, щоб контактувати зі своїми рідними і не допомагати ворогу.
В армійському взводі зазвичай служить 20-30 чоловік. Рідні всіх бійців знайомляться
один з одним і обмінюються телефонами. Для солдат купуються три телефонних
апарату і три картки. Вони будуть загальними на всіх. Аналогічно поступають і родичі набувають три нових номера.
Одна картка у солдатів і одна у близьких є основними, всі інші - запасні, вони будуть
використовуватися тільки в тому випадку, якщо щось трапиться з основним номером.
Кожен солдат вивчати три номера родичів як військову присягу.
Всі родичі солдат обмінюються контактними даними. Кожна з матерів має номери
телефонів всіх інших. Кожен день, як в армії, серед родичів призначається один
черговий і два помічника. Черговий отримує основний номер телефону, на який можуть
подзвонити солдати.
Серед солдат теж встановлюється чергу - 1 числа дзвонить Антипенко (чергує його
мати), 2 числа дзвонить Бойчук (чергує його мати), 3 - Васильченко (чергує його мати).
Прізвища вигадані, використовуються для прикладу.
Графік не порушується, щоб не було плутанини. Припустимо, 1 і 2 числа не було
можливості вийти на зв'язок, тоді 3 числа дзвонити буде Васильченко, а Антипенко і
Бойчук будуть чекати початку наступного місяця.
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Але це не означає, що матері решти бійців залишатимуться в невіданні. Солдати
знають, що сьогодні дзвонить Бойчук, вони передають йому інформацію для своїх
матерів, але тільки найважливішу, щоб не затягувати розмови. Прізвища та інші
особисті дані не використовуються, тільки номери!
Це дозволить уникнути плутанини. Ваша мати може забути, що прихворів Бойчук, а
нагородили - Антипенко або переплутати їх.
Приблизний розмова буде виглядати так: «Мама, здрастуй, у нас все нормально. 17
прихворів трохи, а 11 навпаки, видужав. 15 обіцяли відпустити у відпустку ».
Після розмови чергова матір дзвонить всім згаданим, але вже з іншого номера і
повідомляє передану інформацію. У черговій завжди повинен бути під рукою блокнот і
кілька ручок, щоб все записати і нічого не наплутати.
Список з прізвищами є у всіх. Дружина Васильченко знає, що 1 числа вона може
зателефонувати дружині Антипенко, чергової, і дізнатися у неї всі останні новини з
фронту.
Ці правила здаються вам складними або дивними? Ви не бачите причини, щоб так
ускладнювати собі життя і мінімізувати спілкування з рідними? Краще
перестрахуватися.
БМ-21 Град накриває площу 145 000м2 всього за 20 секунд. Немає часу добігти до
окопу. Все, що залишиться від потрапив під обстріл, поміститься в маленьку коробку.
Подумайте, що для вас є більш важливим - отримувати свіжі «зведення з фронтів» або
щоб ваш рідний повернувся додому живим.
Мобільні оператори
Половина ринку телекомунікаційних послуг в Україні належить компанії Київстар. А
половина компанії Київстар (близько 47%) належить Альфа-Груп, російської компанії.
Не будемо вдаватися в корпоративні подробиці, але Київстар контролюється з Москви.
Компанія МТС, другий за кількістю аббонентов оператор в Україні, компанія МТС,
повністю належить російських господарям. Мобільні ТелеСистеми, от як правильно
розшифровується абревіатура «МТС».
Деякі люди прямо заявляють, що Київстар і МТС не є конкурентами. Що їх фактично
контролюють один і ті ж господарі. Не будемо наполягати на цьому твердженні, може,
це і не правда. В хитросплетінні офшорних схем часом буває важко розібратися.
Зауважимо, що ні один, ні інший оператор (вірніше їхні російські власники) ніяк не
утискає з боку РФ. Ідуть з Криму? Так це вони від санкцій біжать. До Криму не ввійшла
ще жодна велика компанія - ні Газпром, ні провідні банки, ні рітейлери.
І ще один факт. 25 червня 2014 в компанії Київстар помінявся президент. Ми нічого
такого сказати не хочемо, хай юристи компанії розслабляться. Але згадайте, коли
почалися артилерійські обстріли наших військ з боку РФ.
Яку інформацію про абонентів збирають і зберігають мобільні оператори
Якщо ви відвідаєте сайт свого мобільного оператора і пройдете на ньому процес
реєстрації, то зможете отримувати безліч статистичних даних про свій трафіку.
Оператор надасть вам повну деталізацію дзвінків, текстових повідомлень, виходів в
інтернет - практично все.
Єдине, що ви там не побачите, так це прив'язку до місцевості. Але ж оператор завжди в
курсі, де ви знаходитесь. Ніхто не робить з цього великої секрет - ви самі можете
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побачити назву міста на мобільному телефоні.
Вся інформація за рік вашої мобільної активності, якщо її заархівувати, за обсягом
дорівнюватиме лише однієї пісні, яку ви слухаєте на телефоні.
Є і ще така підозра (юристи операторів знову можуть розслабитися), що всі коди
поповнень, в маркетингових цілях, теж мають географічну прив'язку. Якщо знати, де,
як і наскільки клієнт поповнює свій рахунок, то можна виробити правильну рекламну
компанію або внести зміни в тарифікацію.
Як ФСБ отримує інформацію від мобільних операторів
Офіцери спецслужб Росії та Білорусії похваляються тим, що мають прямий доступ до
інформації від ВСІХ мобільних операторів. Може брешуть? Адже в Україні, навіть
співробітникам СБУ, необхідно отримати дозвіл суду, щоб оператор просто дав їм
деталізацію дзвінків.
Тобто, ФСБшники може просто вийти в інтернет зі свого ноутбука, ввести пароль і все
побачити. Отримати БУДЬ дані, навіть не виходячи зі свого кабінету / палатки.
Наприклад, він може вибрати певну вишку, скажімо, десь у Донецькій чи Луганській
області та отримати список всіх абонентів, які знаходилися поряд з нею в будь-який
період часу.
Потім, отримавши цей список, він може відібрати з цих номерів ті, які раніше постійно
знаходились в Дніпропетровській області чи в Києві, чи у Львові. Усього кілька
клацань мишки, не виходячи з кабінету, і місце розташування наших військ розкрито.
Не потрібна ніяка тріангуляція, не потрібно застосовувати ніякі складні розрахунки або
спеціальне обладнання для пеленгації телефонів. Всю інформацію надасть мобільний
оператор.
Ні, ми не звинувачуємо ЖОДНОГО оператора в зливі інформації ворожої розвідці.
Робіть свої висновки самі. Дивіться новини.
Навіть якщо оператор не допомагає ворожої розвідці
За допомогою нескладного устаткування, яке є у РФ в дуже великій кількості, можна
пеленгувати і прослуховувати будь стільниковий телефон. Причому, це обладнання
може «чути і бачити» телефон значно краще, ніж вишка (базова станція) мобільного
оператора.
Ваш телефон не бачить мережу, а ворог прекрасно бачить ваш телефон.
Але якщо оператор не допомагає розвідці ворога, потрібно затратити значно більше сил
і коштів. Армія РФ теж не всесильна, хороших фахівців і якісного сучасного
обладнання у неї не завжди вистачає.
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