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Интервю на SRS.BG за вестник Капитал.

"Жените са по-ревниви, те поръчват най-много подслушватели." Добре дошли на
следващото ниво. Подслушването на телефоните вече не е запазено само за тайни
служби, корпоративни шпиони и илюминати. Днес всеки може да купи от интернет
устройство за следене и безнаказано да наблюдава половинката си или, както по-късно
ще разберем, ловджийското си куче. Въпросният сайт е SRS.BG

За подслушването на мобилния телефон има поне две опции. Едното устройство
прилича на кутия, в която слагате sim карта. Трябва да скриете тази кутия в стаята,
която искате да подслушвате. Moже в кола или дори в джоба на сако. За да проследите
дистанционно какво се говори в обхват от 15 м около кутията, трябва да звъннете на
вградената sim карта. Устройството ще "вдигне", а вие ще чувате всичко, което се
случва.
По-изтънченият вариант е да вземете за кратко мобилния телефон на жертвата и да
инсталирате на него подслушвателен софтуер . За да започне приложението да
записва, трябва да го активирате със sms, който подслушваният няма да види. Чрез
софтуера може да се включите в разговора на наблюдавания и в реално време да
слушате какви ги говори, без той да разбере.
Ако смятате, че някой ви следи с "бръмбар", може да го засечете с детектор .
Достатъчно е да обиколите стаята, в която подозирате, че ви подслушват. Детекторът
засича и ако имате подслушвателен софтуер на телефона. От
SRS.BG
обясниха, че този детектор може да бъде измамен, ако настроите подслушвателя да се
включва на определен период, а през останалото време да е пасивен.
Сред другите най-продавани артикули са скритите камери . Те се вграждат в запалка,
дистанционно за кола или копче.
Запалката, която снима, работи почти сама. Нейната камера записва автоматично,
когато засече човешки говор (звук със сила 65 dB). Запалката изглежда редовна (от
онези, които забравяте постоянно някъде), но може да прави снимки и записва 2 часа и
половина видео.
Има и слънчеви очила , които записват видео на 15 м пред вас. Въобще слънчевите
очила не са това, което изглеждат. Те могат да се настроят за обратно виждане. Стоят
съвсем като истински, но с тях няма нужда да се озъртате назад. Освен това може да

1/2

Интервю на SRS.BG за вестник Капитал
Написано от srs
Петък, 20 Август 2010 19:25 - Последна промяна Неделя, 29 Август 2010 12:43

скриете

камера в химикалка или ръчен часовник .

Ако сте гледали френския филм "Такси", там шофьорът сменяше регистрационния
номер на колата с друг за секунди. Това приспособление не е измислица. Подобно
устройство се продава на SRS.BG, само че то временно скрива регистрационния номер
на колата. Практично е, ако искате да се скриете от камери на КАТ.
За сайт, който продава шпионска техника, неговите служители са доста открити.
Свързахме се с Антон, който е на 33 и е завършил техника. Той не уточни коя
охранителна фирма поддържа сайта. "Устройствата са наше производство, също така
внасяме техника от Англия и Русия", обясни Антон. Върху джаджите работят трима
души, чиято биография е неясна. Досега им звънят хора, които се интересуват как да
инсталират видеокамера в кафе-машина в завод, за да видят кой краде от нея. Друго
питане е как да се сложи проследяващо устройство на моторница, чийто собственик
получава sms, когато лодката напусне предварително зададен периметър.
Най-странните заявки, които са получавали хората от SRS.BG, са за инсталиране на п
роследяващи устройства
в рибарски мрежи и шамандури, също така предавател в каишките на скъпи ловджийски
кучета.

Маркетингът на сайта е изключително деен. SRS.BG има страница във Facebook с
почти 300 привърженици. Фирмата поддържа блог, в който разяснява например как да
скриете миникамера в спалнята. На
SRS.BG
има камери, които излъчват на живо в интернет от централни кръстовища в София.
Дори през сайта може да настроите камерата на "
Цариградско шосе
", така че да се взира, да я завъртите наляво или надясно. Може да наблюдавате как
хората пресичат
Орлов мост
, хващат автобус и се качват в такси.
Попитахме адвокат доколко е законно това, което прави SRS.BG. Получихме отговор, че
"ползването на специални разузнавателни средства (СРС) при условия и от лица,
различни от оторизираните със Закона за СРС, няма никаква стойност освен хоби и за
лично удовлетворение". Джеймс Бонд сигурно ви завижда.

http://www.capital.bg/light/revju/tehnologii/2010/08/12/945915_vij_koi_podslushva/
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