
Вяс ко вец-пен сі я нер з Са лі гор шчы ны Рыф СІ БА ГА ТУ ЛІН вы ра шыў «ама ла дзіць» свой дом і аздо біў фа сад яр кай ма за і кай. Для гэ та га яму не спат рэ бі лі ся су час ныя 
буд ма тэ ры я лы на кшталт ва гон кі і сай дын гу, фар баў і ла каў. Ён знай шоў свой ме тад — ары гі наль ны, тан ны і да ступ ны для кож на га. Май стар і мас так у ад ной асо бе, ён 
лі чыць: каб «пе ра апра нуць» дом у та кі пры ваб ны строй, трэ ба мець тро хі цяр пен ня, воб раз нае ўяў лен не сва ёй ідэі і лю боў да ка лек цы я на ван ня.

Тэх на ло гііТэх на ло гіі  

ГА МЕ А ПА ТЫЯ 
КІ БЕР БЯС ПЕ КІ,

ці Як пра віль на са чыць за пер са наль ны мі да ны мі
Мы жы вём у эпо ху, ка лі ва кол нас раз ві ва ец ца ін тэр нэт рэ чаў, ра зум ныя 
да мы і аў та ном ныя га ра ды. З кож ным го дам ча ла вец тва ўсё больш ста-
но віц ца за леж ным ад ліч ба вых тэх на ло гій. Пра мыс ло вая вы твор часць, 
біз нес-пра цэ сы ўсё час цей раз ліч ва юц ца і вы кон ва юц ца кам п'ю тар ны мі 
пра гра ма мі. Па ра докс ліч ба ва га ста год дзя за клю ча ец ца ў тым, што мы 
на ву чы лі ся ахоў ваць сваё зда роўе, але не ве да ем, як са чыць за сва і мі 
пер са наль ны мі да ны мі. Час та за мест та го, каб вы ка рыс тоў ваць «кі-
бер ме ды цы ну», якая мае на ўва зе ве дан не «сла бых мес цаў», і та го, як 
па мен шыць іх коль касць, не ка то рыя ўсё яшчэ звяр та юц ца да не на дзей-
най і не прад ка заль най га ме а па тыі. Гэ тая тэ ма шы ро ка аб мяр коў ва ла ся 
пад час ХІХ Су свет на га фес ты ва лю мо ла дзі і сту дэн таў. Ства раль нік 
ад ной з вя ду чых кам па ній у сфе ры кі бер бяс пе кі Grоuр-ІB Ілья СА ЧКОЎ, 
які ўва хо дзіць у топ-30 па спя хо вых ма ла дых лю дзей па вер сіі ча со пі са 
Fоrbеs, пад час фес ты валь на га тыд ня рас ка заў пра тое, як ахоў ваць 
сваю пры сут насць у се ці ве і ча му ха ке раў не вар та ідэа лі за ваць.

НЕ ДА АЦЭ НЕ НАЯ ПА ГРО ЗА 
І «РА МАН ТЫЧ НЫ ВОБ РАЗ»

Ілья Са чкоў па спеў паў дзель ні чаць у рас крыц ці больш як 1000 кры мі наль ных 
спраў су праць кам п'ю тар най зла чын нас ці. Асноў ная яго за да ча за клю ча ец ца ў 
тым, каб ра зу мець, як ду ма юць ха ке ры, і да па ма гаць зна хо дзіць іх. «Мы пра цу-
ем у больш чым 60 кра і нах све ту. У на шым шта це больш за 200 ча ла век. Мы 
ве да ем, што та кое кам п'ю тар ная зла чын насць і рас пра цоў ва ем тэх на ло гіі, якія 
да зва ля юць спы няць ха ке раў яшчэ на эта пе пад рых тоў кі», — рас ка заў экс перт. 
На яго дум ку, дзя ку ю чы ліч ба вым тэх на ло гі ям ча ла вец тва сён ня 
жы ве ў са мы бяс печ ны час з пунк ту гле джан ня гіс то рыі.
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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
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Атлантыда?
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Хто працуе 
«нарка-

гандляром»?
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16 ЛІСТАПАДА 2017 г. ЧАЦВЕР №221 (28585)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Блі жэй да пры ро дыБлі жэй да пры ро ды  

У ПО ШУ КАХ У ПО ШУ КАХ 
СА ПРАЎД НА ГАСА ПРАЎД НА ГА

Сям'я мін чан пе ра еха ла ў вёс ку 
і раз во дзіць ма ла му таў

Ён — бы лы спарт смен, чэм пі ён па бо дзі біл дын гу. Яна — гас-
па ды ня чай най шко лы. Шэсць га доў та му Кі рыл і Тац ця на 
ДУБ КО ВЫ вы ра шы лі, што кар' е ра ў ста лі цы — гэ та не тое, 
на што хо чац ца тра ціць жыц цё, і пе ра бра лі ся ў вёс ку Гор ная 
Ру та, за во сем кі ла мет раў ад Ка рэ лі чаў. Ця пер іх аж но да 
ліс та па да ра ду юць ру жы за акном, а кам па нію 
ў хат ніх спра вах скла да юць ез да выя са ба кі. СТАР. 5

ВЯ СЁЛ КА Ў ЛІС ТА ПА ДЗЕВЯ СЁЛ КА Ў ЛІС ТА ПА ДЗЕ
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Аляк сандр КА НЮК, 
ге не раль ны пра ку рор:

«Не каль кі га доў та му 
быў пры ня ты за кон 
аб ба раць бе з ка руп цы яй. 
Я лі чу, што ён ад па вя дае 
ча су, та му ста но ві шчу 
рэ чаў, якое ў нас у кра і не. 
Га ва рыць сён ня аб ней кім 
іс тот ным удас ка на лен ні 
за ка на даў ства 
аб ба раць бе з ка руп цы яй 
ня ма не аб ход нас ці. 
У Бе ла ру сі рас це 
коль касць вы яў ле ных 
ка руп цый ных зла чын стваў. 
Мы звяз ва ем гэ та з тым, 
што ак ты ві за ва ла ся 
дзей насць у гэ тым кі рун ку 
пра ва ахоў ных ор га наў — 
МУС, КДБ, пра ку ра ту ры».
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