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Са спро ба мі фі шын гу су ты ка лі ся ўсе ка-

рыс таль ні кі элект рон най пош ты. Хто не чы-

таў да сла ную і пе ра кла дзе ную праз Google 

сляз лі вую гіс то рыю пра тое, як у ней ка га 

вы хад ца з Аф ры кі, Паўд нё вай Аме ры кі ці 

Акі я ніі за ста ло ся ў спад чы ну не каль кі мільё-

наў до ла раў? Але каб іх зай мець, трэ ба пе-

ра лі чыць пэў ную су му на ўка за ны ра ху нак. 

А пас ля за гэ та вам абя ца юць ад дзя чыць. 

Уз ра да ва ны ка рыс таль нік се ці ва пра во дзіць 

пла цеж (час та на су му, вы ра жа ную ў ча ты-

рох знач ных лічбах аме ры кан скай ва лю ты), а 

на ўза мен атрым лі вае... ні чо га. Гэ ты спо саб 

вы мань ван ня гро шай з'я віў ся яшчэ ў 1990-я 

і атры маў наз ву «ні ге рый скія ліс ты», бо боль-

шасць гэ тых па ве дам лен няў так ці інакш бы-

ла звя за на з аф ры кан скай Ні ге ры яй.

Але ця пер элект рон ная пош та сы хо дзіць 

на дру гі план. Усё больш мы ка рыс та ем ся 

ў ін тэр нэт-зно сі нах ме сен джа ра мі — УКан-

так це, Facebook, Telegram, WhatsApp... 

Зра зу ме ла, што мах ля ры ра на ці поз на 

прый шлі б і сю ды. У ад роз нен не ад «ні ге-

рый скіх ліс тоў», тут гу тар ка ўжо пер са на лі-

за ва на — ха кер звяр та ец ца да кан крэт на га 

ка рыс таль ні ка. Пры чым ро біць гэ та ад імя 

са праўд на га зна ё ма га. Усё, што для гэ та га 

трэ ба — уз ла маць про філь у ме сен джа ры 

або са цы яль най сет цы. Асаб лі вас цю та кіх 

раз моў ста но віц ца «ўзяц це бы ка за ро гі». 

Без доў гіх ус ту паў ха кер пад мас кай зна ё-

ма га па чы нае вы мань ваць гро шы або пер-

са наль ныя да ныя.

— Ле ген да прос тая, — ка жа Анд рэй 

Ма ла шке віч. — Ся бар ака заў ся за мя жой 

без гро шай, скон чыў ся тэр мін дзе ян ня бан-

каў скай кар ты ці неш та яшчэ. І ў аса біс тыя 

па ве дам лен ні ля ціць слёз ная прось ба аб 

да па мо зе. Зла мыс ні кі імк нуц ца згу ляць на 

псі ха ло гіі: хто з нас не трап ляў за сваё жыц-

цё хоць раз у скла да ную сі ту а цыю? І атры-

маць на гэ тым жы выя до ла ры-еў ра-руб лі. 

Для пе ра во ду гро шай мах ля ры пра па ноў-

ва юць або вір ту аль ныя кар ты між на род ных 

пла цеж ных сэр ві саў, або бан каў скі плас тык, 

эмі та ва ны ў за меж жы. Гэ та ро біц ца для та-

го, каб мак сі маль на за блы таць сля ды. Да 

та го ча су, па куль вы не зро бі це пе ра вод, 

вам бу дуць усё пад ра бяз на тлу ма чыць, ку-

ды пе ра хо дзіць і на які раз дзел на ціс каць. 

«Клі ен та» на гэ тым эта пе ад пус каць вель мі 

ня вы гад на — на по шук акаў нта і яго ўзлом 

быў за тра ча ны час. Але як толь кі гро шы 

бы лі ад праў ле ны — су вязь во ка мгнен на 

аб ры ва ец ца. На заў сё ды. Маўр зра біў сваю 

спра ву, маўр мо жа сы хо дзіць.

Адзі ны па ра ту нак у та кой сі ту а цыі — як 

ма га хут чэй тэ ле фа на ваць у банк, які вы-

пус ціў кар ту, з якой вы пе ра вя лі гро шы, з 

прось бай вель мі апе ра тыў на за бла ка ваць 

пла цеж. А так са ма да ве дац ца па па кі ну-

тых мах ля ром рэ кві зі тах, які банк вы пус ціў 

карт ку, на якую гро шы бы лі ад праў ле ны, і 

тэ ле фа на ваць з ана ла гіч най прось бай і ту-

ды. Праў да, тут мо жа згу ляць не на ка рысць 

моў ны бар' ер — ці здо ле е це вы рас тлу ма-

чыць сваю прось бу, на прык лад, па-анг лій-

ску, ка лі ваш су раз моў нік зна хо дзіц ца па-за 

акі я нам?

Але гэ та адзін з маг чы мых ва ры ян таў 

раз віц ця па дзей. Шы ро кае рас паў сю джан не 

атры маў ва ры янт на кшталт «я скі ну на тваю 

кар ту гро шы, а ты ад да сі мне іх на яў ны мі». 

І вось тут па чы на ец ца са мае ці ка вае. «Ся-

бар» роз ны мі шля ха мі про сіць на зваць код 

CVV ад карт кі, каб пе ра вес ці ту ды гро шы. 

А вось на гэ тым эта пе ўсё па чы нае за ле жаць 

ад абач лі вас ці ах вя ры. Ка лі вы хоць бы раз 

кла лі гро шы на карт ку, ска жам, у бан ка ма-

це, то ўспом ні це: трэ ба за поў ніць уся го два 

по лі звес так, якія да ты чац ца са мой карт кі. 

Гэ та яе ну мар і тэр мін дзе ян ня. Ні пра якія 

ін шыя ко ды га вор ка не ідзе. І ка лі пра тое, 

што PІN-код, які мы ўво дзім пры лю бой апе-

ра цыі з вы ка ры стан нем карт кі ў бан ка ма це 

або тэр мі на ле, нель га пе ра да ваць ін шым 

асо бам, га во ра на-пе ра га во ра на ўжо больш 

за два дзя сят кі га доў, то пра код CVV чу ла 

ўжо менш лю дзей. Ён вы ка рыс тоў ва ец ца 

для пра вя дзен ня апла ты ў ін тэр нэ це.

— Лі та раль на на пя рэ дад ні гэтай су стрэ-

чы наш су пра цоў нік доб ра па тро ліў та ко га 

ха ке ра. Вось, ка лі лас ка, — пра цяг вае экс-

перт ар куш па пе ры з раз дру ка ва ным скры-

нам з эк ра на смарт фо на.

Ка рот кі змест пе ра піс кі: праз акаўнт ад на-

го з сяб роў звяр ну лі ся з пы тан нем, якім бан-

кам эмі та ва на карт ка. Пас ля гэ та га прый шло 

па ве дам лен не, што, маў ляў, трэ ба вы вес ці 

гро шы з ад ной з вір ту аль ных пла цеж ных сіс-

тэм, але там скон чыў ся тэр мін пры дат нас ці. 

Для гэ та га па ды дзе карт ка су раз моў ні ка. І 

на ват абя ца лі за пла ціць за да па мо гу! Але ха-

кер не ча каў пра па но вы пры ехаць да сяб ра, 

каб ён па ка заў, як гэ та ра біць. І лі та раль на 

праз хві лі ну пры ля цеў до піс: «Пра шу пра-

ба чэн ня! Гэ та мя не ўзла ма лі!» Сам дыя лог 

за няў уся го шэсць хві лін...

Та му лепш за ўсё пры та кой сі ту а-

цыі па тэ ле фа на ваць сяб ру і спы таць, 

ці са праў ды ён пі саў гэ тае па ве дам-

лен не. Гэ та той вы па дак, ка лі га ла-

са вая су вязь дае сто ач коў на пе рад 

пе ра піс цы ў ме сен джа рах.

— Да вер лі васць на шых лю дзей прос та 

ўраж вае, — кан ста туе Анд рэй Ма ла шке-

віч. — Ха кер мо жа вы вед ваць на ват ну мар 

тэ ле фо на. Ён па трэб ны для афарм лен ня 

вір ту аль на га элект рон на га ка шаль ка. Зда-

ва ла ся б, што мож на зра біць, ве да ю чы адзін 

толь кі ну мар? На яго прый дзе SMS-па ве-

дам лен не, у якім па про сяць па цвер дзіць 

са праўд насць апе ра цыі, увёў шы да сла ны 

код. Дык мы су ты ка лі ся з тым, што ах вя-

ры спа кой на па ве дам ля юць ко ды з гэ тых 

SMS. Усё, ха кер атры маў до ступ да ва ша-

га ра хун ку і пад клю чыць вам які-не будзь 

плат ны сэр віс. А да ве да е це ся вы пра гэ та 

толь кі та ды, ка лі гро шы на ба лан се скон-

чац ца знач на ра ней, чым звы чай на. Толь кі 

вось по шу кі зла мыс ні ка ў та кім вы пад ку 

ры зы ку юць іс тот на за цяг нуц ца — ха ке ры, 

як пра ві ла, дзей ні ча юць з-за мя жы.

Ка лі ж ха ке ры дзей ні ча юць «па-

буй но му», то яны ата ку юць кам па ніі. 

На элект рон ную пош ту да сы ла ец ца 

на пер шы по гляд бяс крыўд ны ліст. 

Але да яго да лу ча на пра грам ка-ві рус, 

якая мас кі ру ец ца, на прык лад, пад акт 

вы ка на ных ра бот. 

Бух гал тар без за дняй дум кі ад кры вае 

ліст, пам пуе файл, за пус кае яго і... атрым-

лі вае па ве дам лен не аб тым, што ўсе да ныя 

за шыф ра ва ны. А каб усё вяр нуць на зад, 

трэ ба за пла ціць. Пас ля атры ман ня гро шай 

ха кер абя цае да слаць пра гра му-дэ шыф ра-

тар, якая ні бы та вер не ўсё на зад.

Ме на ві та та му атрым лі вай це па цвяр-
джэн не па звы чай най тэ ле фон най су вя зі ад 
та го, хто ад пра віў вам да ку мент. Ка лі ж ліст 
ад не вя до ма га ад праў ні ка, то лепш яго вы-
да ліць, не ад кры ва ючы. Яшчэ адзін да гэ туль 
ак ту аль ны ме тад фі шын гу — пры цяг нен не 
ка рыс таль ні ка за мест па трэб на га сай та на 
пад роб ны, дзе трэ ба ўвес ці ла гін і па роль, 
або ну мар пла цеж най карт кі ці неш та яшчэ. 
Тым са мым вы ад да яце свае да ныя ў ру кі 
зла мыс ні каў са мі. Пры гэ тым ад роз ні вац-
ца наз вы сай таў мо гуць уся го толь кі ад ной 
не пры кмет най лі та рай. Та му рэ ка мен дую 
ка рыс тац ца за клад ка мі ў браў зе ры.

Як жа за сце раг чы ся ад гэ тай на ва лы?
— Як ужо ка за ла ся вы шэй, кож ную апе-

ра цыю, якая да ты чыц ца гро шай або ад праў кі 

ліс тоў па элект рон най по шце, лепш пра га вор-

ваць і па тэ ле фо не, — ра іць экс перт. — І не 

пад да вац ца на прось бы па ве да міць які-не-

будзь код. Для пла ця жоў у ін тэр нэ це лепш за-

вес ці спе цы яль ную карт ку, дзе гро шы бу дуць 

зна хо дзіц ца лі ча ныя хві лі ны, а ўвесь ас тат ні 

час на ра хун ку бу дзе ну ля вая су ма. А для са-

цы яль ных се так лепш ка рыс тац ца двух фак-

тар най аў та ры за цы яй, ка лі на ваш ма біль ны 

ну мар пры хо дзіць SMS з ко дам па цвяр джэн-

ня. Та кім чы нам, гэ та той вы па дак, ка лі на ша 

бяс пе ка — са праў ды ў на шых ру ках.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Сло ва «фі шынг» увай шло ў лек сі кон не так і даў но — пры клад на два 

дзе ся ці год дзі та му. Прый шло яно з анг лій скай мо вы і азна чае бяс крыўд ны, 

на пер шы по гляд, тэр мін «ры бал ка». Вось толь кі «ры бак» тут — ха кер, 

які імк нец ца пад са дзіць на кру чок да ве ру звы чай ных ка рыс таль ні каў ін тэр нэ ту, 

каб вы ма ніць у іх пер са наль ныя да ныя для аса біс тых мэ таў, якія ідуць 

на су пе рак за ко ну. Ра зам з тым зма гац ца з та кі мі «ры ба ка мі» па сі лах кож на му. 

Як жа? На кан крэт ных пры кла дах гэ та раз бі рае на чаль нік ад дзе ла пра грам ных 

і сет ка вых экс пер тыз Цэнт раль на га апа ра ту су до вых экс пер тыз 

Анд рэй МА ЛА ШКЕ ВІЧ.

ФІ ШЫНГ: ФІ ШЫНГ: 
НА КРУЧ КУ Ў ХА КЕ РАНА КРУЧ КУ Ў ХА КЕ РА

Сё лет няй зі мой больш 

за 140 дзя цей па тра пі лі 

ў дзве про філь ныя 

ўста но вы ахо вы зда роўя 

з траў ма мі пас ля ка тан ня 

на цю бін гах. Ка лі штось ці 

пай шло не так, гэ та вя сё лая 

за ба ва мо жа абяр нуц ца 

сур' ёз ны мі праб ле ма мі — 

чэ рап на-маз га вы мі 

траў ма мі, па шко джан ня мі 

ўнут ра ных ор га наў і 

па зва ноч ні ка, у тым лі ку 

яго пе ра ло ма мі. На ват 

да рос лыя, не ка жу чы пра 

дзя цей, не да ацэнь ва юць 

не бяс пе ку гэ та га «ба лі ду», 

які здоль ны раз ві ваць 

хут касць да 100 км у га дзі ну.

— І дзе цям, і да рос лым у ка-

тан ні на цю бін гу па да ба юц ца два 

мо ман ты: хут касць і не кант ра лю-

е масць. Але ме на ві та яны і ста но-

вяц ца пры чы на мі траў маў. Кож ны 

вы хад ны да нас трап ля юць 10—15 

дзя цей, якія траў мі ра ва лі ся пад-

час та ко га ка тан ня. З па чат ку зі мы 

іх бы ло больш за сот ню, 35 шпі-

та лі за ва на, у тым лі ку трое — у 

вель мі цяж кім ста не, ад на го з іх 

мне да вя ло ся ўжо двой чы апе-

ры ра ваць, — рас каз вае кі раў нік 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра дзі ця-

чай ней ра хі рур гіі, га лоў ны па за-

штат ны спе цы я ліст па дзі ця чай 

ней ра хі рур гіі Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя Мі ха іл ТА ЛА БА ЕЎ.

У РНПЦ траў ма та ло гіі і ар та пе-

дыі гэ тай зі мой тра пі ла з вы шэй-

на зва най на го ды 38 дзя цей, восем 

з іх шпі та лі за ва на. Апош няя юная 

па цы ент ка да стаў ле на ў рэ ані ма-

цыю лі та раль на ўчо ра.

— Пе ра важ ная боль шасць дзя-

цей па сту пае ў цэнтр дзі ця чай ней-

ра хі рур гіі, бо боль шасць траў маў — 

ад уда раў га ла вой. З па шко джан-

ня мі па зва ноч ні ка, пе ра ло ма мі 

ка неч нас цяў звяр та юц ца да нас, у 

РНПЦ траў ма та ло гіі і ар та пе дыі, — 

рас каз вае за гад чык ла ба ра то рыі 

за хвор ван няў і на ступ стваў траў-

маў па зва ноч ні ка і спін но га моз-

гу Анд рэй БАБ КІН.

Ка тан не на цю бін гу, а ра зам з 

ім і траў мы, ста лі рас паў сю джа-

най з'я вай тры-чатыры га ды та му. 

Сё ле та сі ту а цыя па гор шы ла ся — 

два ча ла ве кі за гі ну лі. Ме ды кі сы-

хо дзяц ца ў ад ным — цю бінг стаў 

да ступ ным спо са бам уцяг нуць дзі-

ця ў не пры ем нас ці, і баць кі час та 

не ўсве дам ля юць гэ та га.

— Ка лі ра ней гэ та пры ла да 

вы ка рыс тоў ва ла ся вы ключ на як 

спар тыў ны ін вен тар — у мес цах, 

пры зна ча ных для бяс печ на га ка-

тан ня, пад на гля дам ін струк та раў 

і пры ад па вед най пад рых тоў цы, 

то за раз яна ў воль ным про да жы. 

Дзі ця не мо жа ся бе кант ра ля ваць, 

у яго ня ма ад па вед най экі пі роў кі, 

якая змяк чае ўда ры, да та го ж 

мно гія гор кі не пры зна ча ны для 

ка тан ня, — ка жа траў ма то лаг-

ар та пед вы шэй шай ка тэ го рыі 

пры ём на га ад дзя лен ня РНПЦ 

траў ма та ло гіі і ар та пе дыі Анд-

рэй ЯРА ШЭ ВІЧ.

У След чым ка мі тэ це пра во дзіц-

ца пра вер ка па сямі фак тах цяж ка-

га траў мі ра ван ня пад час ка тан ня 

на цю бін гу, у тым лі ку двух смя рот-

ных. У Са вет Мі ніст раў на кі ра ва на 

пісь мо з пра па но ва мі па ўдас ка на-

лен ні па рад ку вы ра бу, рэа лі за цыі і 

экс плу а та цыі цю бін гаў, па ве да міў 

на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 

пра цэ су аль на га кант ро лю След-

ча га ка мі тэ та Сяр гей ЦІ ШУК.

— Ад пра віць дзі ця ка тац ца на 

цю бін гу — тое ж са мае, што па-

са дзіць у ма шы ну без тар ма зоў. 

Важ на, каб і са мі баць кі да ва лі 

ўста ноў ку на бяс печ ныя па во дзі-

ны, — пад крэс ліў Сяр гей Ці шук.

— Ка лі дзі ця атрым лі вае траў-

му, баць кі час та не да ацэнь ва юць 

яго стан — вя дуць да до му, пры-

кла да юць лёд, не ўсве дам ля ю чы, 

што мо гуць стра ціць ма лое на пра-

ця гу най блі жэй шых га дзін. Па ме-

ды цын скую да па мо гу вар та звяр-

тац ца не ад клад на, — па пя рэдж вае 

афі цый ны прад стаў нік След ча га 

ка мі тэ та Юлія ГАН ЧА РО ВА.

Але на КРА ВЕЦ.

Ува га!Ува га!

Горка ў парку Падміколле горада Магілёва, 

дзе на мінулым тыдні ў нядзелю загінуў малады хлопец. 

Экс пер ты заЭкс пер ты за

НЕ БЯС ПЕЧ НАЯ ЗА БА ВА
Траў ма то ла гі б'юць тры во гу: коль касць цяж кіх траў маў пад час ка тан ня на цю бін гах па вя ліч ва ец ца

Спе цы я ліс ты ра яць: ка-

тац ца вар та толь кі там, дзе 

ня ма пе ра шкод у вы гля дзе 

дрэ ваў, слу поў і ка мя нёў, а 

так са ма не маг чы мы вы езд 

на пра ез ную част ку. Дзе цям 

вар та ка тац ца ў пры сут нас-

ці да рос лых, а цю бін гі пад-

час про да жу па він ны мець 

сер ты фі ка ты.
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