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Але ра зам з тым, на коль кі хут ка раз ві ва юц ца 
ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі, на столь кі ж у сфе-
ру ін тэр нэ ту пе ра мя шча ец ца і зла чын насць. 
Пры чым ха кінг гэ та толь кі ад на з па гроз, 
якая бу дзе ча каць вас у ліч ба вай пра сто ры. 
«Праз ін тэр нэт пра да юц ца нар ко ты кі, рас-
паў сюдж ва юц ца роз ныя ві ды за ба ро не ных 
ма тэ ры я лаў, рэа лі зу юц ца роз ныя ашу кан скія 
схе мы. Уся го ка ля 500 ві даў зла чын стваў. 
Ра сія тра ціць 25% бюд жэ ту на ахо ву і бяс-
пе ку ад знеш ніх па гроз. Але мы апы ну лі ся ў 
тым све це, ка лі кам п'ю тар ная зла чын насць 
знач на больш ве ра год ная, чым лю бы ін шы 
кла січ ны від пра ва па ру шэн няў», — па дзя ліў-
ся экс перт. Так са ма ён удак лад ніў, што па-
вод ле ста тыс ты кі Еў ра по ла і ФБР за паў та ры 
хві лі ны ў Еў ро пе ад бы ва ец ца ад но зла чын-
ства. За гэ ты ж час кра дуць ка ля 3000 улі-
ко вых за пі саў роз ных лю дзей і з'яў ля ец ца 
10 но вых ты паў шкод нас на га ко да. Ка лі ў 
пер шым вы пад ку рас крыць зла чын ства бу-
дзе пы тан нем па раў наль на не вя лі ка га ча су, 
то ў вір ту аль ным све це ўсё не каль кі больш 
скла да на. А ча сам — па прос ту ста но віц ца 
не маг чы мым. 

Ба раць бі ты з кі берз ла чын нас цю са шка да-
ван нем ад зна ча юць, што час та ў СМІ ідэа лі зу-
юць воб раз ха ке раў. Ка лі зла мыс ні кі кра дуць 
у се ці ве ве лі зар ныя су мы гро шай, іх на зы ва-
юць «вы со ка ін тэ ле кту аль ны мі» і апіс ва юць 
як ге ро яў ліч ба ва га ста год дзя. Гэ та, у сваю 
чар гу, сты му люе ў мо ла дзі жа дан не браць 
з іх прык лад. «Пас ля чар го вай гуч най спра-

вы па ха кін гу, дзе зла мыс ні ка 
апраўд ва юць або змяк ча юць 
яму пры суд, мы час та фік су ем 
вы со кі ўзро вень рэ гіст ра цыі на 

ха кер скіх фо ру мах і сай тах. Не ка то рыя лю дзі, 
вя до ма, ро бяць гэ та з ці каў нас ці. Але ў цэ лым 
трэнд за ста ец ца — па куль воб раз ха ке ра па-
каз ва юць у вы гля дзе «Ро бі на Гу да», спро б 
пе рай маць яго бу дзе ку ды больш. Ад нак ус-
пры ман не ха ке ра як «зма га ра з сіс тэ май» 
зні кае та ды, ка лі гро шы зні ка юць з ва ша га 
ра хун ку або з ра хун ку ва шых род ных», — рас-
тлу ма чыў сваю па зі цыю Ілья Са чкоў.

ПА РА ДЫ 
ПА «КІ БЕР МЕ ДЫ ЦЫ НЕ»

Вы лі чы це, што аба ро не ны ад ха ке раў? 
Доб ра. Але хі ба вы ве да е це ўсе іх маг чы мас-
ці? Бо ацэн ка ры зы каў і па гро зы на пра мую 
звя за ныя з бяс пе кай. Я ўпэў не ны, вы лі чы це, 
што ан ты ві рус вы ра шыць пы тан не па пад ан ня 
шкод нас на га ко да на ваш га джэт. А ка лі я 
вам ска жу, што 86% за ра жа ных кам п'ю та раў 
ме лі апош нія аб наў лен ні ан ты ві ру саў? Ка лі 
ха ке ры здоль ныя та таль на пра ні каць прак-
тыч на ў лю бы ўчас так се ці ва, то як та ды ад іх 
аба ра ніц ца і ча му ва ўсім све це не ўзні ка юць 
праб ле мы на АЭС аль бо ў ін шых стра тэ гіч на 
важ ных кроп ках для дзяр жа вы? 

Ілья Са чкоў лі чыць, што на не ка то рыя кам-
па ніі не на па да юць прос та та му, што яны 
не ці ка выя ха ке рам. «Ёсць міф, што ха ке ры 
хо чуць уз ла маць АЭС аль бо ра зум ны го-
рад. Як пра ві ла ха ке ра ці ка віць за ро бак гро-
шай. Уз лом атам най стан цыі лёг кіх гро шай 
не пры ня се, а зро біць ха ке ра тэ ра рыс там 

і пры яры тэт най мэ тай спец служ баў. Акра мя 
сур' ёз на га тэр мі ну тут ні чо га не за ро біш. У 
се ці ве 98% зла чын стваў звя за ныя з гра шы-
ма. Толь кі 2% — гэ та кі бер тэ ра рызм або шпі-
я наж», — рас тлу ма чыў экс перт. Ра зам з тым, 
каб аба ра ніц ца ад раз на стай ных ры зык, буй-
ныя пры ват ныя і дзяр жаў ныя кам па ніі мар ну-
юць міль яр ды до ла раў на кі бер бяс пе ку.

Дык мо жа адзін ча ла век тым больш не-
ці ка вы зла мыс ні ку? І гэ та не так. Ка ля 80% 
ма біль на га рын ку вы ка рыс тоў вае апе ра-
цый ную сіс тэ му Аndrоіd. Гэ та ро біць га джэ ты 
пад яе кі ра ван нем па пу ляр ны мі для ўзло му. 
Кра дуць з іх не толь кі гро шы, але і аса біс тыя 
звест кі. Па вод ле ін фар ма цыі Ільі Са чко ва за 
200 до ла раў зла мыс нік мо жа да мо віц ца аб 
за ра жэн ні 1000 тэ ле фо наў. Пас ля та го як 
смарт фон за ра жа ны, ха кер здоль ны пра-
слу хоў ваць гук, ад пра віць sms ад ва ша га 
імя, за гру зіць ва шы вы явы, зра біць ад да ле-
ны зва нок, зра зу мець, дзе вы зна хо дзі це ся, 
уста на віць пра гра му, украс ці гро шы. 

«І ка лі ў вас на тэ ле фо не ня ма ан лайн-
бан кін гу, то гэ та зу сім не зна чыць, што ў 
вас не мо гуць украс ці гро шы. Як прык лад, 
за ра жа ны тэ ле фон мо жа да слаць вам па-
ве дам лен не ад Gооglе Рlау, у якім бу дзе 
ска за на аб на віць да ныя ва шай карт кі для 
апла ты па ку пак сэр ві су. Для ад праў кі гро-
шай з карт кі на карт ку не аб ход ныя дзве 
рэ чы: ну мар карт кі і ад на ра зо вы код, які 
пры хо дзіць да вас на тэ ле фон. Ві рус на тэ-
ле фо не ўмее чы таць і не па каз ваць вам sms. 
Та кім чы нам усе гро шы ва шай карт кі сы хо-
дзяць зла мыс ні ку ў аў та ма тыч ным рэ жы ме. 
Акра мя та го, іс нуе тэх ніч ная маг чы масць 
ад праў ляць sms ад імя ін ша га ча ла ве ка. Ад 
імя лю бо га з вас мож на ад пра віць sms, і яно 

прый дзе ў чат, у якім вы вя лі пе ра піс ку. Не 
да вя рай це sms, у якіх про сяць гро шы, ла гі-
ны і па ро лі», — ра іць экс перт. Ула даль ні кам 
Аррlе пры гэ тым так са ма не вар та асаб лі ва 
ра да вац ца. Ма са «сла бых мес цаў» іс нуе і 
ў іОS, прос та Аndrоіd вы ка рыс тоў ва ец ца 
час цей, та му і пры цяг вае да ся бе больш 
ува гі ха ке раў. Так са ма не за бы вай це ся пра 
ва шу пош ту, якая мае асаб лі вае зна чэн не. 
Да яе час та пры вя за на прак тыч на ўсё: сац-
сет ка, воб лач ныя сэр ві сы, бан кінг. «Усю ды, 
дзе толь кі гэ та да зва ляе сэр віс, уклю чы-
це двух фак тар ную аў тэн ты фі ка цыю — ме-
ха нізм (2FА), які да зва ляе аба ра ніць ваш 
акаўнт больш на дзей на, чым тра ды цый ны 
па роль. Яна ўклю ча ец ца на по шце, ме сен-
джа рах, сац сет ках. Гэ та дру гі па роль, які 
кож ны раз пры хо дзіць вам на ма біль ны тэ-
ле фон. Рэ ка мен дую вам атрым лі ваць яго не 
ў вы гля дзе sms, а праз спе цы яль ную пра-
гра му, якая ге не ры руе ад на ра зо выя па ро лі 
на ўва ход кож ныя не каль кі се кун даў. Ка лі 
ваш па роль «па да бра лі», то без до сту пу да 
ва ша га смарт фо на зла мыс нік не па тра піць 
у ака унт», — рас тлу ма чыў Ілья Са чкоў.

Акра мя та го, экс перт лі чыць, што на яў-
насць ад ной пош ты, якая ад каз вае за ўсё, 
у 2017 го дзе так са ма не бяс печ на. Лепш за-
вес ці не каль кі акаў нтаў.

І на пры кан цы: у мес цах з ад кры тым до сту-
пам да wі-fі ка рыс тай це ся тэх на ло гі яй VРN 
(вір ту аль ная пры ват ная сет ка). Яна за бяс-
пе чыць аба ро не ную (за кры тую ад знеш ня-
га до сту пу) су вязь пуб ліч на га злу чэн ня пры 
на яў нас ці вы са ка хут кас на га ін тэр нэ ту. Гэ-
та знач на ўсклад ніць жыц цё тым, хто хо ча 
ўкрас ці ва шы аса біс тыя да ныя.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. krуzhеvісh@zvіаzdа.bу

ГА МЕ А ПА ТЫЯ 
КІ БЕР БЯС ПЕ КІ...

АД ПА ЧЫ НАК НА ЗА ВОД ЗЕ
Пра мыс ло вы ту рызм кра і ны ці ка віць за меж ні каў

Апош нія не каль кі га доў у Бе-
ла ру сі на бі рае па пу ляр насць 
та кі кі ру нак, як пра мыс ло вы 
ту рызм. Най буй ней шыя ай чын-
ныя кан ды тар скія, лі кё ра-га рэ-
лач ныя, ма шы на бу даў ні чыя 
прад пры ем ствы ад кры ва юць 
свае дзве ры для ўсіх ах вот-
ных. Пад час эк скур сіі ту рыс ты 
мо гуць азна ё міц ца з гіс то ры яй 
прад пры ем стваў, уба чыць, як 
вы раб ля ец ца пра дук цыя, паў-
дзель ні чаць у тэх на ла гіч ных 
пра цэ сах. Акра мя та го, гэ та 
доб ры спо саб дэ ман стра цыі 
сва іх маг чы мас цяў для за меж-
ных ін вес та раў, якія лі та раль на 
мо гуць усё ўба чыць на свае во-
чы, а неш та на ват па каш та ваць 
на смак.

Пра мыс ло вы ту рызм з'яў ля ец ца 
аль тэр на ты вай для тых лю дзей, якія 
ста мі лі ся ад звы чай на га на вед ван ня 
тэ ат раў, ба раў і му зе яў. Не ка то рыя 
прад пры ем ствы здоль ныя ка лі не за-
мя ніць іх, то па даць гэ тыя за ба вы 
з ін ша га пунк ту гле джан ня: за мест 
тэ ат раль на га вы ступ лен ня на МТЗ 
вам па ка жуць та нец трак та роў, за-
мест на вед ван ня ка фэ дадуць маг-
чымасць прадэ гус та ваць цу ке ркі на 
«Ка му нар цы». А му зеі, у якіх за хоў-
ва юц ца ўні каль ныя вы твор чыя ар тэ-
фак ты гіс то рыі і эпо ха мі ну ла га, ёсць 
лі та раль на на кож ным за вод зе. 

Вы твор чы ту рызм, як яго на зы-
ва юць інакш, гэ та но вы кі ру нак для 
на шай кра і ны, які доб ра раз баў-
ляе ўжо іс ну ю чыя ві ды. Але шмат 
што з но ва га — гэ та доб ра за бы-
тае ста рое. Пра мту рызм доў гі час 
раз ві ваў ся ў Аме ры цы. За вод Jасk 
Dаnіеl's пер шы раз пры няў у ся бе 
на вед валь ні каў у 1866 го дзе. 

Уні каль на пра мыс ло вы ту рызм 
прад стаў ле ны ў Еў ро пе, дзе ту рыс-
там дэ ман стру юць за кі ну тыя са ля-
ныя і ву галь ныя шах ты ў Ру ры і за кі-
ну тыя суд на бу даў ні чыя за во ды яшчэ 
з ча соў Дру гой су свет най вай ны. Але 
і дзе ю чыя прад пры ем ствы так са ма 
ад кры ты для на вед ван ня. Шы ро ка 
рас паў сю джа ныя эк скур сіі на аў та-
ма біль ныя за во ды. Пры кла да мі мо-
гуць слу жыць за вод аў та ма біль най 

фір мы Vоlkswаgеn у ня мец кім Воль-
фсбур гу. У Япо ніі — за вод Mаzdа, 
дзе мож на не толь кі ўба чыць пра цэс 
ства рэн ня но ва га аў то, але і ад са-
чыць усю гіс то рыю кам па ніі ў му зеі 
пры за вод зе. У Кры ме він ныя прад-
пры ем ствы ад кры ва юць свае він ныя 
скле пы. Усе ах вот ныя там мо гуць не 
толь кі пра дэ гус та ваць вы тры ма ныя 
ка лек цый ныя ві ны, але і на быць іх у 
вы гля дзе па мят на га су ве ні ра.

Ва ўсім све це пра мыс ло вы ту рызм 
раз ві ва юць па ві да воч ных пры чы нах. 
Гэ ты кі ру нак ро біць прад пры ем ствы 
вя до мы мі і па вы шае ўзро вень да ве-
ру ў спа жыў ца, бо кож ны ча ла век 
ба чыць, як вы раб ля ец ца тая ці ін шая 
пра дук цыя на роз ных эта пах. А гэ та, 
у сваю чар гу, сты му люе па ве лі чэн не 
про да жаў. Акра мя та го, пра мту рызм 
не толь кі абя цае пра мыя вы га ды. 
У перс пек ты ве ён па вы шае імідж 
усёй кра і ны.

Га во ра чы аб раз віц ці гэ та га кі рун-
ку ў на шай кра і не, вар та зга даць, 
што не так даў но на прад пры ем стве 
«Бе лАЗ» за рэ гіст ра ва лі 40-ты сяч-
на га ту рыс та. Як ад зна чы лі ў прэс-
служ бе Бе ла рус ка га аў та ма біль на га 
за во да, эк скур сі я мі сён ня асаб лі ва 
ці ка вяц ца сту дэн ты і вы клад чы кі 
ай чын ных і ра сій скіх ВНУ. Пры чым 
ёсць як плат ныя эк скур сіі, так і па 
ўзгад нен ні — на бяс плат най асно ве. 
У эк скур сію ўва хо дзіць на вед ван не 
му зея, вы ста вы спе цы яль най тэх ні-
кі, кар' ер ных са ма зва лаў і шэ ра гу 

цэ хаў. Усе эк скур сіі лёг ка пад ладж-
ва юц ца пад праф ары ен та цыі на-
вед валь ні каў. Па сло вах на мес ні ка 
ге не раль на га ды рэк та ра па ін фар-
ма цый най і ідэа ла гіч най ра бо це 
«Бе лА За» Ста ні сла ва ЯКУ БО ВІ ЧА, 
дзя ку ю чы пра мыс ло ва му ту рыз му 
пра сцей пра соў ваць сваю пра дук-
цыю і ста на віц ца больш вя до мы мі 
для за меж ных ін вес та раў.

Так са ма ў кра і не для на вед ван-
ня ад кры ты кан ды тар скія фаб ры кі 
«Ка му нар ка», «Сло дыч», прад пры-
ем ствы «МТЗ», «Ат лант», шэ раг 
ма лоч ных за во даў і хле ба за во даў, 
піў за во ды «Кры ні ца» і «Алі ва рыя». 
Спіс да лё ка не поў ны, ад нак ён дэ-
ман струе, што кі рун кі ў гэ та га ві ду 
ту рыз му мо гуць быць зу сім роз ныя. 
Ра зам з тым экс пер ты сы хо дзяц ца ў 
мер ка ван ні, што пра мту рызм у Бе-
ла ру сі толь кі па чы нае сваё раз віц цё. 
Каб за няць вя лі кую до лю на рын ку 
ту рыс тыч ных па слуг, яму не аб ход-
на пе ра адо лець шэ раг праб лем. Да 
та кіх ад но сяц ца на яў насць аб ме жа-
ван няў па са ні тар ных нор мах, ад сут-
насць ад ла джа най ла гіс ты кі, срод-
каў на пра соў ван не па слуг і на бу-
даў ніц тва да дат ко вай ту рыс тыч най 
інф ра струк ту ры. Ра зам з тым ка лі 
рэа лі за ваць гэ тыя кі рун кі на леж ным 
чы нам, то пра мыс ло вы ту рызм у на-
шай кра і не мо жа стаць па-бе ла рус ку 
ўні каль ным.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. 
krуzhеvісh@zvіаzdа.bу
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Ад ноў ле ная 
па-еў ра пей ску Свіс лач 

пры ме аб лас ныя Да жын кі
У су бо ту гро дзен скія аг ра рыі збя руц ца ў рай цэнт ры, каб уша на ваць 

хле ба ро баў і пад вес ці вы ні кі сельска гас па дар ча га го да
Як па ве да мі лі ў аб лас ным ка мі тэ це па сель скай гас па дар цы 
і хар ча ван ні, на свя та збя рэц ца ка ля 200 удзель ні каў убо-
рач най кам па ніі, най леп шыя жы вё ла во ды і спе цы я ліс ты, 
ве тэ ра ны пра цы.

Гас па да ры фес ты ва лю су стрэ нуць дэ ле га цыі з роз ных кут коў 
воб лас ці на мя жы Свіс лац ка га ра ё на пес ня мі і ка ра ва я мі, пас ля 
гэ та га гос ці па зна ё мяц ца з ад ноў ле ным го ра дам. Трэ ба ска заць, 
што Свіс лач не толь кі змя ні ла ся знеш не, але на бы ла шэ раг но вых 
аб' ек таў, у тым лі ку пры го жы сім вал. Ім ста ла скульп ту ра «Граф скі 
шпіль» у цэнт ры го ра да. Так са ма пад час Да жы нак у га рад скім пар-
ку ад бу дзец ца ад крыц цё дзвюх спар тыў ных пля цо вак, у тым лі ку 
трэ на жор най. Яшчэ адзін спар тыў ны аб' ект пач не функ цы я на ваць 
у спар тыў най шко ле — тут ад ноў ле на бар цоў ская за ла.

У рай цэнт ры ад ра ман та ва ны фа са ды ад мі ніст ра цый ных бу дын-
каў, да моў, ганд лё вых аб' ек таў. Па-но ва му вы гля дае Дом куль ту ры, 
дзе ад бу дзец ца ўра чыс тая цы ры мо нія ўзна га ро джан ня най леп шых 
пра цаў ні коў аг ра пра мыс ло ва га комп лек су рэ гі ё на.

Не за ста лі ся ўба ку і ка му наль ныя служ бы воб лас ці. Ра зам з ра-
бот ні ка мі праф са ю за мяс цо вай пра мыс ло вас ці яны пры ня лі ўдзел у 
афарм лен ні го ра да квет ка вы мі па но, дэ ка ра тыў ны мі кам па зі цы я мі.

Ар га ні за та ры свя та абя ца юць шэ раг ві до ві шчаў. У па ра дзе на 
па за да рож ні ках і квад ра цык лах вы сту пяць удзель ні кі клу ба «Бе-
ла веж скія зуб ры», ся род якіх прад стаў ні кі Бе ла ру сі, Літ вы, Лат віі, 
Ра сіі. Пас ля па ра да яны пра вя дуць каль ца вую гон ку, тра са якой 
пра хо дзіць праз Бе ла веж скую пу шчу. Мін скі аэ ра клуб ар га ні зуе 
па ка заль ныя вы ступ лен ні па ра шу тыс таў. Ама та ры вы шы ні змо гуць 
здзейс ніць агляд ныя па лё ты над го ра дам на вер та лё це МІ-2.

Дзя цей бу дзе за баў ляць двух мет ро вы ро бат-транс фор мер, які 
пра вя дзе ін тэр ак тыў ныя гуль ні. Увесь цэнтр ста не го ра дам май-
строў.

З'я віц ца ў го ра дзе і но вая алея з 19 скульп тур у вы гля дзе жы-
вёл — на сель ні каў Бе ла веж скай пу шчы. Та кі па да ру нак ста лі цы 
аб лас ных Да жы нак зра біў кож ны ра ён Гро дзен шчы ны.

Га лоў най ура чыс тас цю ста не ўша на ван не ра бот ні каў АПК, і ў 
пер шую чар гу, хле ба ро баў, якія ўда ла пра вя лі сё лет нюю ўбо рач-
ную кам па нію. У воб лас ці атры ма на 1 млн 365 тыс. тон зер ня, што 
скла дае 120% да мі ну ла год ня га ўзроў ню. Ся рэд няя ўра джай насць — 
42 ц/га. Най леп шы мі ў вы твор час ці зер ня тра ды цый на з'яў ля юц ца 
хле ба ро бы Гро дзен ска га ра ё на, якія атры ма лі ўра джай насць 75 ц/га. 
А ў вы твор чым ка а пе ра ты ве імя В. І. Крам ко гэ ты па каз чык скла дае 
110 ц/га. Лі да рам сель ска гас па дар чай вы твор час ці бу дуць уру ча ны 
га на ро выя гра ма ты і гра шо выя прэ міі.

Вы зна чы лі ся ста лі цы на ступ ных Да жы нак. На ле та фес ты валь 
пры ме Іўе, а ў 2019 го дзе — Смар гонь. Пла на ван не не аб ход на пры 
фар мі ра ван ні аб лас но га бюд жэ ту, ку ды бу дзе за кла дзе на і ра бо та 
па пад рых тоў цы на се ле ных пунк таў да рэ гі я наль на га свя та.
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