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На сьогоднішній день сучасні мобільні телефони це не тільки засоби зв’язку, а й 

багатофункціональні пристрої, які виконують безліч функцій, серед них створення фото і 

відео файлів, запис аудіо інформації на вбудований мікро-цифровий диктофон протягом 

чотирьох годин і більше, здійснювати передачу по радіо ефіру аудіо та відео інформації в 

реальному часі. Також за допомогою мобільного телефону можна здійснити 

прослуховування розмов. 

Мобільний телефон є складною мініатюрною приймально-передавальною 

радіостанцією. Найпростіше прослухати розмову, якщо один із абонентів веде бесіду із 

звичайного стаціонарного телефону, для цього, достатньо лише отримати доступ до 

розподільної телефонної станції. Складніше – мобільні переговори, оскільки переміщення 

абонента в процесі розмови супроводжується зниженням потужності сигналу і переходом на 

інші частоти у разі передачі сигналу з однієї базової станції на іншу [ 3]. На рис. 1 наведено 

методи прослуховування мобільних телефонів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Методи перехоплення телефонних розмов 

Наслідками несанкціонованого доступу до мобільного телефону є прослуховування 

розмов; дистанційне керування програмами; перехоплення E-mail та SMS; перехоплення 

історії дзвінків; тріангуляція; вільне користування телефоном [2]. 
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Захист мобільних телефонів здійснюється за допомогою різних методів (рис. 2), серед 

них найпоширенішими є використання криптографічних систем захисту (скремблерів), 

односторонніх маскіраторів мовлення, засобів пасивного захисту, постановників активної 

загороджувальної перешкоди [ 2, 1]. 

 

Рис. 2. Методи захисту мобільних телефонів від несанкціонованого доступу 

Для захисту мобільного телефону від прослуховування рекомендується: тримати 

документи з ESN-номером телефону в надійному місці; щомісяця і ретельно перевіряти 

рахунки на користування мобільним зв'язком; тримати телефон вимкненим до того моменту, 

поки  не вирішили ним скористатися. Цей спосіб найпростіший і найдешевший, але слід 

пам'ятати, що достатньо одного виходу на зв'язок, щоб виявити MIN/ESN номер апарату; 

регулярно змінювати MIN-номер вашого апарату через компанію, що надає вам послуги 

мобільного зв'язку; встановити додатковий чотиризначний PIN-код, що набирається перед 

розмовою. Цей код ускладнює діяльність шахраїв, так як вони зазвичай перехоплюють 

тільки MIN і ESN номера, але невелика модифікація апаратури перехоплення дозволяє 

виявити і його. Отже, під час важливих переговорів, для уникнення витоку інформації, 

потрібно вимкнути телефон, витягнути з нього батарею [3]. 
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