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Свой вы барСвой вы бар

Ры зы ка 
ці кам форт?
Сіс тэ мы кам п'ю тар най бяс пе кі апош нім 
ча сам ак тыў на пад вяр га юц ца кры ты цы. 
І быц цам бы па спра ве — то ха ке ры здо-
ле лі ўзла маць са мы па пу ляр ны элект ра-
ма біль Tesla, дыс тан цый на пры му сі іў шы 
ма шы ну тар ма зіць, за чы няць ба гаж нік і 
склад ваць ба ка выя люс тэр кі, то ў се ці ва 
трап ляе ін фар ма цыя пра па са жы ра са ма-
лё та, які пад клю чыў ся да за баў ляль най 
сіс тэ мы па са жыр ска га са ма лё та Boeіng 
і пры му сіў адзін з ру ха ві коў па чаць на бі-
раць аба ро ты... Ды што там тэх ні ка — ра-
сій скіх ха ке раў аб ві на вач ва юць ва ўмя-
шан ні ў ход пе рад вы бар чай кам па ніі ў 
ЗША. А гэ та, між ін шым, кра і на, у якой 
скан цэнт ра ва ны ўсе най ноў шыя рас пра-
цоў кі ў сфе ры бяс пе кі да ных. «Ла ба ра-
то рыя Кас пер ска га» ўво гу ле праг на зуе 
па дзен не ці каў нас ці да са цы яль ных се так 
у 2017 го дзе з-за па ве лі чэн ня коль кас ці 
кі бе ра так і ўце чак аса біс тай ін фар ма цыі 
ка рыс таль ні каў.

З ад на го бо ку, не бяс пе ка на са мрэч сур'-
ёз ная. Кам п'ю тар ныя тэх на ло гіі шы ро ка вы-
ка рыс тоў ва юц ца прак тыч на ва ўсіх сфе рах. 
Ал га рыт мы кі ру юць вы твор час цю, фі нан са мі і 
на ват эле мен та мі аба ро ны цэ лых кра ін. У бы це 
ні ко га ўжо не здзі віш элект ра ма бі ля мі, «ра зум-
ны мі» га дзін ні ка мі ці «ра зум ным» до мам. Але 
ўсе яны ў вы пад ку ата кі ха ке раў з «ра зум ных» 
мо гуць пе ра тва рыц ца ў не бяс печ ныя, а пра 
ўмя шан не ў сіс тэ мы кі ра ван ня збро яй і ка заць 
ня ма ча го. Дык, мо жа, са праў ды на спеў час 
ад мо віц ца ад праз мер на га вы ка ры стан ня вы-
со кіх тэх на ло гій?

З ін ша га бо ку, усе, хто кры чыць пра не бяс-
пе ку элект рон ных сіс тэм і пад ліч вае коль касць 
тэх ніч ных яе збо яў, ча мусь ці не за дум ва юц ца, 
коль кі ча ла ве чых жыц цяў за апош нія га ды бы ло 
вы ра та ва на дзя ку ю чы аў та ма ты цы. Узяць тую ж 
авія цыю. Ця пер са ма лё ты лі та раль на на шпі га-
ва ныя элект ро ні кай, якая ў боль шас ці вы пад каў 
здоль ная ні ве лі ра ваць ча ла ве чы фак тар і па пя-
рэ дзіць ава рыю. На прык лад, ад ной з рас паў-
сю джа ных праб лем пры па са дцы па вет ра ных 
суд наў у ра ней шыя ча сы бы ла ніз кая бач насць. 
Але іс ну ю чыя сіс тэ мы аў та ма тыч на га пры зям-
лен ня да зва ля юць па спя хо ва са дзіц ца, на ват 
ка лі ча ла век бяс сіль ны. Уя ві це, коль кі тра ге дый 
не зда ры ла ся, дзя ку ю чы гэ та му.

Паў сюд ная аў та ма ты за цыя ад кры вае пе рад 
на мі прос та не ве ра год ныя маг чы мас ці. Ужо 
не каль кі га доў шэ раг аме ры кан скіх кам па ній 
і ўні вер сі тэ таў тэс ці руе сіс тэ мы аў та ма тыч на га 
кі ра ван ня аў та ма бі ля мі. Ма шы ны без кі роў цаў, 
якія ства ры ла кам па нія Google, «на ма та лі» па 
да ро гах ЗША ўжо дзя сят кі ты сяч кі ла мет раў і 
тра пі лі толь кі ў ад ну ава рыю. Зда га дай це ся з 
трох ра зоў, хто быў ві на ва ты ў тым ДТЗ? Вя до-
ма, ча ла век. Ка лі ўя віць са бе, што ўсе ма шы ны 
ста нуць «бес пі лот ны мі», пра гі бель лю дзей на 
да ро гах мож на бу дзе, фак тыч на, за быць.

Але што ра біць са збо я мі ў элект ро ні цы ці 
ўмя шан нем у яе ра бо ту пра сла ву тых ха ке раў? 
Лю бая пра грам ная хі ба ці «пра лаз», якім мо-
гуць ска рыс тац ца ня доб ра сум лен ныя лю дзі, 
вы праў ля ец ца і за кры ва ец ца за вель мі ка рот кі 
час. Не ка то рыя вы твор цы «соф ту» на ват ма-
юць спе цы яль ныя пра гра мы: тыя, хто знай шоў 
па доб ныя праб ле мы і па ве да міў пра іх, за ах-
воч ва юц ца фі нан са ва. Вя до ма, ры зы ка бу дзе 
іс на ваць заў сё ды, але не вяр тац ца ж з-за яе ў 
ка мен ны век?

Я ўжо да во лі доў гі час прын цы по ва амаль не 
ка рыс та ю ся па пя ро вы мі гра шы ма. Усе фі нан сы 
тры маю на карт цы, не ба ю ся зло дзе яў, ім гнен на 
аплач ваю ўсе па слу гі і не стаю ў чэр гах. Свае 
фо та здым кі і важ ныя фай лы за хоў ваю не на фі-
зіч ных нось бі тах, а ў «воб ла ку» і не хва лю ю ся, 
што ра зам з тэ ле фо нам ці він чэс та рам стра чу 
да ра гія для мя не ўспа мі ны. Тое са мае і з му зыч-
най ка лек цы яй — усё пес ні лю бі мых вы ка наў цаў 
на бы ваю ў се ці ве і ма гу слу хаць іх паў сюль, 
дзе ёсць ін тэр нэт. Так, ёсць дроб ны шанц, што 
гро шы тра пяць да мах ля роў, а фо та ўкра дуць 
ха ке ры (зрэш ты, ні чо га ці ка ва га там не зной-
дуць). Але аса біс та я га то вы пла ціць за кам форт 
і зруч насць не вя лі кай ры зы кай. А вы?

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lyskavets@zvіazda.by

Вя до ма, ры зы ка бу дзе іс на ваць заў сё ды, 
але не вяр тац ца ж з-за яе ў ка мен ны век?

Стаў лен не мо ла дзі да кант ра-
факт най пра дук цыі і не ле галь-
на га ганд лю ўпер шы ню ака за-
ла ся ў цэнт ры ўва гі што га до ва га 
са цы я ла гіч на га да сле да ван ня 
«Ма ла дзёж ны брэнд», якое пра-
во дзіц ца аса цы я цы яй аба ро ны 
ін тэ ле кту аль най улас нас ці «Бел-
Брэнд» су мес на з Ма ла дзёж най 
ла ба ра то ры яй са цы я ла гіч ных 
да сле да ван няў Цэнт раль на га ка-
мі тэ та БРСМ.

Вы бар гэ тай тэ мы быў вы клі ка ны 
не каль кі мі пры чы на мі. Па-пер шае, 
ад ным з кі рун каў дзей нас ці аса цы я-
цыі «Бел Брэнд» з'яў ля ец ца ства рэн не 
пра фе сій най дыс ку сій най пля цоў кі па 
ак ту аль ных праб ле мах аба ро ны ін тэ-
ле кту аль най улас нас ці і ад стой ван не ін та рэ-
саў біз не су, у тым лі ку і на між дзяр жаў ным 
уз роў ні. Ма ла дзёж нае прад пры маль ніц-
тва — вель мі важ ны сег мент біз не су, ад нак 
уз ро вень ве даў і каш тоў нас ныя ўста ноў кі 
ма ла дых лю дзей у сфе ры аба ро ны ін тэ ле-
кту аль най улас нас ці да гэ та га ча су не бы лі 
прад ме там са цы я ла гіч ных да сле да ван няў.

Яшчэ ад на пры чы на — шмат век тар насць 
эка на міч ных і ганд лё вых ад но сін, што па-
вы шае ры зы ку пра нік нен ня ў на шу кра і ну 
кант ра банд най і кант ра факт най пра дук цыі, 
а так са ма яе тран зі ту ў еў ра пей скія кра і ны. 
Акра мя та го, іс нуе пра мая ўза е ма су вязь 
па між не ле галь ным ганд лем, рас паў сюдж-
ван нем кант ра факт най пра дук цыі і та кі мі 
з'я ва мі, як тэ ра рызм, ка руп цыя і рост эка-
на міч ных зла чын стваў.

Як па ка за лі вы ні кі апош ня га да сле да-
ван ня, якое за вяр шы ла ся на пры кан цы 2016 
го да, у цэ лым мо ладзь мае ўяў лен не пра 
тое, што та кое кант ра факт ная пра дук цыя, і 
мо жа раз ва жаць на гэ тую тэ му. Ад нак тра-
ці на апытаных аль бо не ве дае зу сім, аль бо 

ма ла дым лю дзям праб ле ма тыч на рас тлу-
ма чыць, што ма ец ца на ўва зе пад тэр мі нам 
«кант ра факт ная пра дук цыя». Боль шасць 
рэ спан дэн таў (56%) спе цы яль на не ці ка вяц-
ца кант ра факт най пра дук цы яй і мес ца мі яе 
на быц ця. Толь кі 13% рэ спан дэн таў зай ма-
юц ца по шу кам па доб най ін фар ма цыі. 96% 
рэ спан дэн таў, якія на ўмыс на шу ка юць ін-
фар ма цыю аб кант ра факт най пра дук цыі і 
мес цах яе на быц ця, вы ка рыс тоў ва юць для 
гэ та га ін тэр нэт.

З пра па на ва ных для ацэн кі груп та ва раў 
рэ спан дэн ты най больш ак тыў на пад трым лі-
ва юць ары гі наль ных вы твор цаў пра дук таў, 
ле каў і бія ла гіч на ак тыў ных да ба вак. А най-
больш ін ды фе рэнт най мо ладзь ака за ла ся 
ў ад но сі нах да кант ра факт на га адзен ня і 
абут ку — на ка рысць ары гі наль на га та ва-
ру вы ка за лі ся толь кі на 16% рэ спан дэн таў 
больш.

Не бу дуць на бы ваць кант ра факт ную пра-
дук цыю 28% апы та ных, «хут чэй за ўсё не бу-
дуць» — яшчэ 27%. Та кім чы нам, боль шасць 
рэ спан дэн таў (55%) у той ці ін шай ме ры 

схіль ныя ад мо віц ца ад усвя дом ле на га 
на быц ця кант ра факт най пра дук цыі.

Цвёр дае «так» на быц цю кант ра-
факт най пра дук цыі ска за лі 11% апы-
та ных. 22% пры зна лі ся, што «хут чэй 
за ўсё, яны бу дуць яе на бы ваць». Не 
вы зна чы лі ся з ад ка зам яшчэ 12%.

Як вы свет лі ла ся, для мо ла дзі асноў-
ны ма тыў усвя дом ле на га на быц ця 
кант ра факт най пра дук цыі — больш 
ніз кі яе кошт у па раў на нні з ары гі на лам 
(85%). Так са ма ся род вя ду чых ма ты ваў 
фі гу руе «пры маль ны ўзро вень якас-
ці» (45%) і да ступ насць кант ра факт най 
пра дук цыі для на быц ця ў мес цы, дзе 
пра жы вае рэ спан дэнт (37%).

Ся род пры чын усвя дом ле най ад мо-
вы ад кант ра фак ту най больш важ ным 
для рэ спан дэн таў ма ты вам вы сту пае 

яго ніз кая якасць у па раў на нні з ары гі наль-
най пра дук цы яй (64%). Так са ма на ад мо-
ву ад на быц ця пад ро бак аказ вае ўплыў 
не га тыў ны во пыт на быц ця і вы ка ры стан ня 
кант ра факт най пра дук цыі ў мі ну лым (29%) 
і прын цы по вая ўста ноў ка рэ спан дэн таў на 
ад мо ву ад на быц ця і экс плу а та цыі пад ро бак 
(25%). Да рэ чы, толь кі ка ля 6% апы та ных 
за яві лі пра пад трым ку та кім чы нам аў та ра 
і яго пра воў.

Да во лі су пя рэч лі ва вы каз ва лі ся рэ спан-
дэн ты і на конт аба ро ны ін тэ ле кту аль най 
улас нас ці. З ад на го бо ку, 63% удзель ні каў 
апы тан ня лі чаць, што не аб ход на пры маць 
ме ры па аба ро не ін тэ ле кту аль най улас нас ці. 
Кры ху менш за па ло ву рэ спан дэн таў так-
са ма ад зна чы лі, што пра вя дзен не спе цы я-
лі за ва ных се мі на раў і за ня ткаў па аба ро не 
ін тэ ле кту аль най улас нас ці не аб ход нае ў 
су час ных рэа лі ях (48%), ад нак толь кі 23% з 
апы та ных ма ла дых лю дзей сён ня га то выя 
на вед ваць се мі на ры па доб на га ро ду.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by

Ары гі нал су праць пад роб кі
ЗА ШТО МО ЛАДЗЬ 

ГА ЛА СУЕ РУБ ЛЁМ...

Аляк санд ра ўве ча ры 
мо жа па скар дзіц ца, 
што ня ма ча го на дзець 
у шко лу, і ўжо на заўт ра 
ідзе на за ня ткі ў но вай 
су кен цы.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
Ка рыс тац ца швей най ма шын кай Аляк санд ру на ву чы ла ма ма. А 

ў 12 га доў школь ні ца пай шла на скла да ныя кур сы крой кі і шыц ця. 
«Мне прый шло ся яшчэ ўга вор ваць, каб яе ўзя лі, да каз ва ла, што 
дзі ця не з ну ля па чы нае», — ус па мі нае Але на.

Як толь кі ёсць воль ны час, Аляк санд ра за ма лёў вае ідэі і шые 
адзен не. Уве ча ры мо жа па скар дзіц ца, што ня ма ча го на дзець у 
шко лу, і ўжо на заўт ра ідзе на за ня ткі ў но вай су кен цы. Не скла да-
ную рэч — тыя ж шта ны, спад ні цу — дзяў чы на па спя вае зра біць 
за ча ты ры га дзі ны. Апош няе, што па шы ла для ся бе, — ка мі зэль ка 
з фі я ле та ва га ак са мі ту пад пін жак.

Лю бі мыя Са шы ны ды зай не ры — Вя ча слаў Зай цаў, Карл Ла гер-
фельд, Ка ко Ша нэль, Дэ ні Дзю ран. Зна ём ства з вя до мы мі ку цюр'е 
вель мі ўплы вае на яе твор часць. Так, пас ля су стрэ чы з Дзю ра нам 
(ка лі ён прад стаў ляў ка лек цыю свя точ ных су ке нак у Мір скім за мку) 
дзяў чы на ства ры ла свае пер шыя вя чэр нія ўбо ры.

Аляк санд ра, як ака за ла ся, умее 
ўгад ваць тэн дэн цыі. Па ру га доў та му 
яна за ха це ла па шыць ра нец. Вы бра-
ла тка ні ну ў вель мі дроб ную клет ку 
(хоць ма ма ад га вор ва ла: ёй ма тэ ры-
ял не спа да баў ся). З яе, акра мя ран-
ца, дзяў чы на зра бі ла яшчэ доў гую 
спад ні цу, галь штук-ба бач ку і пуль-
сэт кі. Лі та раль на праз не каль кі тыд-
няў уба чы ла па каз Ша нэль: у но вай 

ка лек цыі тка ні на бы ла адзін у адзін, як у яе! А на ма дэ лях — даў гія 
спад ні цы, пуль сэт кі і сум кі ў ко лер адзен ня.

І гэ та не адзі нае Са шы на па пад ан не. Быў яшчэ пін жак з цём-
на-фі я ле та вай тка ні ны ў па лос ку, як у Ра бер та Ка ва лі, лёг кае 
па лі то ў ру жы — праз год па доб нае вы пус ціў на под ыум брэнд 
Dolce&Gabbana. Што бу дзе ў мо дзе гэ тай вяс ной, Аляк санд ра яшчэ 
не за дум ва ла ся. Але ця пер яна пра цуе з ка рун ка мі — ве ра год на, іх 
і вар та ўзяць на за мет ку мод ні цам.

СТРОІ ДЛЯ КРЫ ТЫ КА
Удзель ні чаць у кон кур сах і па ка зах Аляк санд ра па ча ла год та му. 

Па шыць ка лек цыю, апла ціць пра езд, пра жы ван не, а ча сам і сам 
удзел — зра зу ме ла, усё гэ та па тра буе фі нан са вых за трат. Але ма ма 
школь ні цы ўпэў не на: кон кур сы па трэб ны для раз віц ця.

— Ка лі баць кі ра зу ме юць, што рас це чэм пі ён, ім ужо ня ма ку ды 
дзя вац ца, яны аба вя за ны яго ўсю ды прад стаў ляць, най маць доб ра га 
трэ не ра. Так і тут. Прос та так ты не па ста віш са бе за да чу зра біць 
неш та скла да нае і эфект нае. Бу дзеш шыць звы чай ныя ма еч кі. Кон-
кур сы — гэ та прак ты ка, ка рыс ныя зна ём ствы, — лі чыць Але на.

Пас ля па ка заў ка лек цыі не пра да юць. Усе ўбо ры Са ша з ма май 
но сяць па чар зе.

— А ма ма кап рыз ны за каз чык?
— Яна стро гі кры тык, — усмі ха ец ца школь ні ца. — Ка лі неш та 

бу дзе зроб ле на ня якас на, аба вяз ко ва ўка жа на па мыл кі. Хо чац ца 
ўра зіць яе, та му ўдас ка наль ва ю ся.

Са мой Аляк санд ры па да ба ец ца кла січ ны стыль. Ка лі пы та ю ся, 
якая з па шы тых рэ чаў лю бі мая, ка жа, што ўсе. «Як толь кі трэ ба не-
ку ды вы хо дзіць уве ча ры, на ват не ве даю, што на дзець». У кра мах 
дзяў чы на на бы вае толь кі звы чай ныя май кі і джын сы, на па шыў якіх 
ёй не хо чац ца мар на ваць свой час.

— А я ўжо год не куп ля ла са бе ні вод най су кен кі і блуз кі, — да-
дае Але на. — У мя не ўвесь час пы та юц ца: «Гэ та Са шка па шы ла?» 
Ле там яна для мя не зра бі ла вель мі пры го жую паў ся дзён ную су кен-
ку — на пэў на, зна ё мыя кож ны дзень мя не ў ёй ба чы лі. А для мя не 
гэ та яшчэ і на го да па хва ліц ца дач кой.

Ця пер Аляк санд ра ду мае над но вай ка лек цы яй. Пла нуе прад ста-
віць яе ўжо вяс ной. Пад ра бяз нас цяў юны ды зай нер не рас кры вае, 
але абя цае ўсіх здзі віць.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. lubneuskaya@zvіazda.by
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