
ФЕ НО МЕН 
ГЛА БАЛЬ НАЙ СЕТ КI

Як ад ну з раз на вiд нас цяў iн фар ма-

цый ных ба я вых дзе ян няў сён ня вы лу-

ча юць кi бер вай ну. Яна вя дзец ца элект-

рон ным спо са бам, а ў якас цi мэ ты або 

iн стру мен та вы сту пае iн фар ма цыя. 

«Кам п'ю тар ныя сал да ты» спра бу юць 

дэ ста бi лi за ваць iн фар ма цый ныя сет кi 

са пер нi ка, каб атры маць кант роль над 

iмi аль бо вы крас цi да ныя.

Та кая вай на ста ла маг чы мая з-за 

прак тыч на та таль на га пра нiк нен ня iн-

фар ма цый ных тэх на ло гiй i iн тэр нэ ту 

ў гра мад ства. Сён ня ў се цi ве аб мень-

ва юц ца да ны мi не толь кi лю дзi, але i 

шэ раг ка мер цый ных прад пры ем стваў, 

дзяр жаў ныя ўста но вы, якiя з'яў ля юц ца 

важ ны мi стра тэ гiч ны мi аб' ек та мi для 

кра i ны. Ка лi до ступ да та кой iн фар ма-

цыi апы нец ца ў ру ках, ска жам, аген та 

за меж най раз вед кi, то гэ та аў та ма тыч-

на мо жа ўяў ляць па гро зу для на цы я-

наль най бяс пе кi кра i ны.

Акра мя та го, ёсць шэ раг сiс тэм ва 

ўсiм све це, якiя ста но вяц ца больш аў-

та ма ты за ва ны мi i кi ру юц ца праз кам-

п'ю та ры. Га вор ка iдзе пра ацяп лен не, 

ка на лi за цыю, сiс тэ му элект рыч на га 

за бес пя чэн ня (так зва ны ра зум ны го-

рад). У та кiх умо вах па спя хо вая кi бер-

не тыч ная ата ка мо жа пры нес цi шко ду 

не мен шую, чым ядзер ная зброя. Ад-

клю чэн не важ ных iнф ра струк тур ных 

аб' ек таў мо жа ўвес цi ў ха ос цэ лыя га-

ра ды.

Так са ма, акра мя ўзло му i ўка ра нен-

ня вi ру саў у сiс тэ мы, у спе цы фi ку ха ке-

раў мо жа ўва хо дзiць i вя дзен не iн фар-

ма цый най вай ны ў iн тэр нэ це. Ва ен ныя 

спе цы я лiс ты ў сфе ры iн фар ма цый ных 

тэх на ло гiй мо гуць так са ма зай мац ца 

фар мi ра ван нем гра мад скай дум кi праз 

«iдэа ла гiч ныя iн' ек цыi» i «тро лiнг».

СУ СВЕТ НЫ ВО ПЫТ
У Ра сii ў сту дзе нi 2017 го да, мi нiстр 

аба ро ны Сяр гей Шай гу афi цый на за-

явiў аб ства рэн нi ва ўзбро е ных сi лах 

спе цы яль ных пад раз дзя лен няў, якiя 

бу дуць зай мац ца iн фар ма цый ны мi 

апе ра цы я мi. Та кiя служ бы з'я вi лi ся ў 

мно гiх кра i нах све ту прак тыч на ад ра-

зу са ства рэн нем су свет най па ву цi ны. 

Та ды яны час та вы кон ва лi спе цы фiч-

ныя апе ра цыi пад гры фам сак рэт на. 

Сён ня аб iх пра цы так са ма ма ла што 

вя до ма, ад нак дэ ман стра цыя кi бер-

вой скаў ста но вiц ца ак там ва ен на га 

стрым лi ван ня.

Спе цы я лiс ты лi чаць, што сён ня най-

больш пад рых та ва ныя i шмат лi кiя кi-

бер не тыч ныя вой скi ма юць аме ры кан-

цы. Згод на з да сле да ван нем Zесuriоn 

Аnаlуtiсs, iх бюд жэт скла дае ка ля 

сямі мільярдаў до ла раў, за якiя ўтрым-

лi ва юц ца 9 ты сяч ха ке раў. Ад нак у iх 

шэ ра гах, ма быць, ча ка ец ца па паў нен-

не. На пя рэ дад нi кi раў нiк На цы я наль-

на га агенц тва па бяс пе цы (NSА) ЗША 

i кi ра ван ня кi бер бяс пе кi Пол На ка сан 

за явiў, па вод ле iн фар ма цыi за меж ных 

СМI, аб ства рэн нi спе цы я лi за ва на га 

пад раз дзя лен ня для ба раць бы з ан-

лайн-па гро за мi з бо ку ра сiй скiх ха ке-

раў. Ён ад зна чыў, што фар мi ра ван не 

бу дзе «ад па вя даць» дзей нас цi аме-

ры кан скай раз вед кi па да сле да ван нi 

ўздзе ян ня на аме ры кан скiя прэ зi дэнц-

кiя вы ба ры 2016 го да.

На дру гiм мес цы зна хо дзяц ца кi тай-

скiя спе цы я лiс ты з 20 ты ся ча мi кi бер-

сал дат i бюд жэ там у 1,5 млрд до ла-

раў. Да лей бры тан цы, якiя за $450 млн 

утрым лi ва юць пры клад на больш за 

2 ты ся чы ха ке раў.

Паўд нё вая Ка рэя ў сва iм рас па ра-

джэн нi мае 700 спе цы я лiс таў i бюд-

жэт у 400 мiль ё наў до ла раў. У Ра сii 

коль касць ха ке раў вар' i ру ец ца ў ме жах 

1 ты ся чы, а пры блiз ны бюд жэт скла дае 

$300 млн у год.

АЙ ЧЫН НЫ ВЕК ТАР
Сён ня ўсе кра i ны, якiя ма юць па-

тэн цы ял i маг чы мас цi, спра бу юць 

ства рыць улас ныя кi бер вой скi. На ша 

не вы клю чэн не. Дак лад на ска заць 

пра коль касць, бюд жэт i спе цы фi ку 

дзе ян няў на шых спе цы я лiс таў скла-

да на. Ад нак аб iх на яў нас цi свед чыць 

той факт, што пад час бе ла рус ка-ра-

сiй ска га ву чэн ня «За хад-2013» ад-

ным з та кiх пад раз дзя лен няў бы ла 

зма дэ ля ва ная сi ту а цыя маш таб най 

кi бе ра та кi на iн фар ма цый ныя сiс тэ-

мы i рэ сур сы ва ен на га пры зна чэн ня. 

Дру гое пад раз дзя лен не пры гэ тым 

па спя хо ва стрым лi ва ла на ву чаль нае 

ўздзе ян не.

Акра мя та го, Мi на ба ро ны ў 2013 го-

дзе так са ма аб' явi ла на бор кад раў для 

пра цы ў сфе ры iн фар ма цый ных тэх-

на ло гiй, а ў па чат ку 2018 го да за явi ла 

аб ства рэн нi IТ-ро ты. Пла ну ец ца, што 

кам плек та вац ца яна бу дзе са спе цы я-

лiс таў Пар ка вы со кiх тэх на ло гiй, якiя 

бу дуць пра хо дзiць тэр мi но вую служ-

бу. Дак лад ная спе цы фi ка iх пра цы 

па куль не вы зна ча на i зна хо дзiц ца ў 

ста не фар мi ра ван ня. Мяр ку ец ца, што 

яны змо гуць удзель нi чаць у тым лi ку i 

пад раз дзя лен не ў за бес пя чэн нi аба-

ро ны iн фар ма цыi ў iн фар ма цый ных 

сiс тэ мах.

У ГРА МА ДЗЯН СКАЙ 
СФЕ РЫ

Мiж тым у Бе ла рус кiм дзяр жаў ным 

унi вер сi тэ це iн фар ма ты кi i ра дыё элект-

ро нi кi спе цы я лiс таў па аба ро не iн фар-

ма цыi пад рых тоў ва юць афi цый на. Га-

вор ка, вя до ма ж, iдзе аб гра ма дзян скiх 

спе цы яль нас цях.

За гад чык ка фед ры аба ро ны iн-

фар ма цыi Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўнi вер сi тэ та iн фар ма ты кi i ра дыё-

элект ро нi кi, док тар тэх нiч ных на вук, 

пра фе сар Цi ма фей БАР БОЦЬ КА ад-

зна чае, што спе цы я лiс ты па iн фар ма-

цый най бяс пе цы сён ня асаб лi ва за-

па тра ба ва ныя ў бан каў скай сфе ры. 

Так са ма вы пуск нi кi БДУ I Ра раз мяр коў-

ва юц ца ў ар га нi за цыi, якiя за дзей нi ча-

ны ў рас пра цоў цы пра грам на га за бес-

пя чэн ня для про цi дзе ян ня ха кер скiм 

на па дам.

«Мы пад рых тоў ва ем спе цы я лiс таў па 

iн жы нер на-тэх нiч най аба ро не аб' ек таў: 

пе ра шка джа ем фi зiч на му не санк цы я-

на ва на му до сту пу да iн фар ма цыi. Так-

са ма на ка фед ры ёсць кi ру нак па аба-

ро не iн фар ма цыi ад уцеч кi па тэх нiч ных 

ка на лах. Га вор ка iдзе аб iн фар ма цыi, 

якая прад стаў ле на ў вы гля дзе фi зiч ных 

па лёў, а не ней ка га да ку мен та. На прык-

лад, ка лi мы га во рым пра на ра ду або 

пра гу тар кi, для та го, каб вы клю чыць 

пе ра хоп тэх нiч ны мi срод ка мi, трэ ба за-

бяс пе чыць ад па вед ную аба ро ну», — ад-

зна чыў Цi ма фей Бар боць ка.

Та кiя тэх на ло гii мо гуць быць ак ту-

аль ны мi для па соль стваў i кон суль-

стваў. Так са ма ў БДУ I Ры ёсць кi рун кi па 

аба ро не iн фар ма цыi ў iн фар ма цый ных 

сiс тэ мах — так зва ная кiбер бяс пе ка.

Iлья КРЫ ЖЭ ВIЧ
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ІT-РО ТУ 
СФАР МІ РУ ЮЦЬ 
У ЛІС ТА ПА ДЗЕ

Ся род кры тэ ры яў ад бо ру — вы шэй шая 
тэх ніч ная аду ка цыя па про філь ных 
ІT-спе цы яль нас цях і доб рае зда роўе
Ро та ін фар ма цый ных тэх на ло гій афі цый на з'я віц ца 

пад час бу ду ча га во сень ска га пры зы ву. На пер шым 

эта пе пла ну ец ца пры зваць два ўзво ды агуль най 

коль кас цю ў 40 ча ла век. Пра гэ та пад час су стрэ чы 

з прад стаў ні ка мі Пар ка вы со кіх тэх на ло гій па ве да-

міў на чаль нік Ва ен най ака дэ міі Вік тар ЛІ СОЎ СКІ. 

Ства рэн не ІT-ро ты абя цае быць уза е ма вы гад ным 

для ПВТ і Уз бро е ных Сіл. Дзя ку ю чы но ва му пра ек ту 

ІT-спе цы я ліс ты, якія пры зы ва юц ца на тэр мі но вую 

ва ен ную служ бу, змо гуць пры но сіць ка рысць сіс-

тэ ме ва ен най бяс пе кі. Пры гэ тым за пе ры яд ар мей-

скай служ бы яны пра цяг нуць удас ка наль ваць свае 

пра фе сій ныя на вы кі.

Што бу дуць ра біць?
Асноў ная мэ та ства рэн ня ІT-ро ты бу дзе за клю чац ца ў 

рас пра цоў цы пра грам на га за бес пя чэн ня, спе цы яль ных 

і пры клад ных пра грам су мес на з пад раз дзя лен ня мі Ва-

ен най ака дэ міі, ін шы мі на ву ко вы мі, на ву чаль ны мі ўста-

но ва мі.

Ся род пра ек таў, які мі зай ма ец ца ака дэ мія, клю ча вое 

зна чэн не ма юць тыя, што звя за ны з ма дэ ля ван нем ва ен-

ных дзе ян няў, на ві га цый ным за бес пя чэн нем, рас пра цоў-

кай аў та ма ты за ва ных сіс тэм кі ра ван ня і ра дыё ла ка цыі.

«За да чы ва ен на слу жа чых но ва га пад раз дзя лен ня бу-

дуць звя за ныя перш за ўсё з ма тэ ма тыч ным аб грун та ван-

нем пра ек таў і вы твор час цю пра грам на га пра дук ту. Для 

пра цы спе цы я ліс там бу дзе вы дзе ле на са мае су час нае 

аб ста ля ван не і пра грам нае за бес пя чэн не», — ад зна чыў 

Вік тар Лі соў скі.

Ад бя руць па кон кур се
Ро та ін фар ма цый ных тэх на ло гій бу дзе кам плек та вац-

ца ў два эта пы. Пер шы на бор ад бу дзец ца ўво сень — гэ та 

40 ча ла век, два ўзво ды. Вяс ной — яшчэ адзін. Уся го — 

60 ча ла век. Ся род кры тэ ры яў ад бо ру — вы шэй шая тэх-

ніч ная аду ка цыя па про філь ных ІT-спе цы яль нас цях.

«Так са ма пры зыў ні кі бу дуць ад бі рац ца як усе вай скоў-

цы — па зда роўі. У аба вяз ко вым па рад ку праз сіс тэ му 

ва ен ных ка мі са ры я таў бу дуць пра во дзіц ца гу тар ка, тэс-

ці ра ван не», — рас тлу ма чыў Вік тар Лі соў скі.

У вы ні ку па тэн цый ным кан ды да там вы ста вяць пэў ны 

рэй тынг, на асно ве яко га бу дзе пры ня та ра шэн не аб за-

лі чэн ні.

Но вае пад раз дзя лен не бу дзе ады гры ваць да па мож-

ную ро лю. Пры зва ныя вай скоў цы бу дуць пра хо дзіць тэр-

мі но вую служ бу як звы чай ныя сал да ты і па за кан чэн ні 

на ву чан ня атры ма юць ва ен на-ўлі ко вую спе цы яль насць 

апе ра та ра ПЭВМ.

Ад на ва бран цаў па тра бу ец ца ве дан не ха ця б ад ной 

аб' ект на-ары ен та ва най мо вы пра гра ма ван ня, умен не пра-

ца ваць з сіс тэ ма мі кі ра ван ня ба за мі да ных. Так са ма ві та-

ец ца ка му ні ка бель насць і ўмен не пра ца ваць у ка ман дзе, 

іні цы я тыў насць і за хоп ле насць но вы мі тэх на ло гі я мі.

Пра ца спе цы я ліс таў бу дзе ар га ні за ва на ў асоб най аў-

ды то рыі з аб ста ля ва ны мі пер са наль ны мі ра бо чы мі мес ца-

мі, якія ма юць вы хад у гла баль ную ін фар ма цый ную сет ку 

і аб' яд на ных у ла каль ную ін фар ма цый ную сет ку.

Раз мя шчац ца ро та ін фар ма цый ных тэх на ло гій бу дзе 

асоб на ў скла дзе пад раз дзя лен ня. Ад ро ты што дня пры-

зна ча ец ца толь кі ўнут ра ны на рад у скла дзе трох ча ла век. 

У ін шыя ві ды на ра даў і ка ра вул аса бо вы склад ро ты не 

на зна ча ец ца.

Пла ну ец ца, што ка ля 913 ты сяч руб лёў вы дат ку юць на 

ра монт ра бо чых мес цаў і ка зар маў. Тэх ніч нае аб ста ля ван-

не ро ты абы дзец ца ў 280 ты сяч бе ла рус кіх руб лёў.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

Кi бер бяс пе каКi бер бяс пе ка  

Кан флiк ты 
ХХI ста год дзя 

сы хо дзяць у iн тэр нэт?
Вiр ту аль ныя ба я выя дзе ян нi з рэ аль ны мi на ступ ства мi 

для лю дзей i iнф ра струк ту ры
Зда ва ла ся б, ня ма нi чо га больш раз бу раль на га, чым ядзер ная зброя. 

Яе пры мя нен не га ран туе поў нае знi шчэн не, а так са ма ад сут насць маг-

чы мас цi вы ка рыс тоў ваць па шко джа ную тэ ры то рыю. Ра зам з тым у 

ста год дзi, у якiм шы ро ка вы ка рыс тоў ва юц ца iн фар ма цый ныя тэх на ло-

гii, у ядзер най бо е га лоў кi з'я вiў ся но вы са пер нiк па раз бу раль най сi ле. 

Раз вяз ван не вой наў на пра сто рах iн тэр нэ ту мо жа не прос та не па праў на 

па шко дзiць iнф ра струк ту ру, бан каў скую сiс тэ му са мых вы со ка раз вi тых 

кра iн, але i па прос ту знi шчыць iх. Каб стрым лi ваць «кi бе ра та кi» i быць 

га то вы мi да iх, у мно гiх кра i нах тра цяць вя лi кiя рэ сур сы.
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