До цього часу працює та набирає популярності
мобільний додаток «ДМБ Таймер», створений
ніби для солдат строкової служби. Додаток має
широку функціональність і дозволяє
завантажувати фото, знайомитись і спілкуватись в
чатах. Для забезпечення такої функціональності
програма отримує доступ до внутрішніх файлів
телефона, вимагає від користувача вказати своє
прізвище, місто, військову частину, де проходить
службу і навіть запросити друзів. Таким чином,
власники серверів, на яких фізично розташовані
файли програми отримують базу даних
військовослужбовців, ще й з фотографіями
На цьому можна було б закінчити, але якщо ви
допитливий військовослужбовець, то
використовуючи відкриті джерела зможете дізнатись, що офіційний сайт «ДМБ Таймер»
знаходиться за адресою demobilization.ru. Доменне ім'я якого зареєстровано на ПРИВАТНУ
ОСОБУ 18.07.2013 року, за три місяці до подій на майдані.
З 2013 року на сторінках сайту і додатку не з'явилося жодної інформації про власника або
творця, немає жодних контактів, окрім стандартного імейла сайту. З тих же відкритих джерел
в мережі інтернет отримуємо інформацію що зареєстровано сайт на хостингу «Internet Hosting Ltd», який знаходиться в Російській Федерації, а саме в м. Москва, а реєстратором
виступає підприємство – посередник, яке знаходиться за тією ж адресою, тільки в сусідньому
офісі, що і сервери – м. Москва, вул. Образцова, 7, офіс 204. Для цікавинки – в цій же будівлі
розташовано «ГУВД по г. Москве МВД РФ 4 полк поліції», та ще більше десятка приватних
підприємств.
Таким чином, зваживши всю наявну інформацію відносно «ДМБ Таймер» - прихована
інформація про власників і розробників, фізичне розташування ресурсів програми в РФ,
дозволи, які програма отримує при встановленні на мобільний телефон маємо висновок, що
вона може, і використовується іноземними спецслужбами.
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Чи є альтернатива?
Є. Це додаток «Джура», який створено для військовослужбовців строкової служби. Рекрут
може слідкувати за часом, який провів у війську. А також визначати, скільки ще залишилося
до демобілізації. Дані відображаються в числах і візуалізовані на часовій шкалі, де позначено
«екватор» та інші дати.
Розділ нотаток дозволить вам занотувати важливі події та факти. Додати фото на згадку.
Синхронізація акаунту з сервером збереже ваші дані в нотатках. Увійшовши з нового
пристрою, ви матимете все на місці.
Календар пам'ятних дат допоможе вам
дізнатися нові факти з історії України та не
забути привітати побратимів з
професійними військовими святами.
Програма має тематичні оформлення, які
найкраще підійдуть до твого роду військ,
національної гвардій чи прикордонної
служби.
Чат для військових додасть живого
спілкування солдатам та дозволить
поділитися досвідом.
Нічний режим дозволить зменшити
яскравість світіння екрану та не привертати
увагу.
Функціонал може бути цікавий не лише
строковикам а і професійним військовим.
В додатку є розділ з порадами для
військових по діяльністю в мережі
Інтернет.

