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У наш час ад кры ва ец ца ўсё больш ма-

га зі наў, дзе та ва ры не трэ ба аплач ваць 

на ка се, усё па бу да ва на на са ма аб слу-

гоў ван ні і ў ганд лё вай за ле ня ма пра-

даў цоў. Ад нак гэ та мо жа пры цяг нуць 

у та кія мес цы зла дзю жак. Вя до ма, ні-

хто не ад мя няў сіс тэ му ві дэа на зі ран ня, 

але яе вы ра шы лі знач на па леп шыць, 

на ву чыў шы штуч ны ін тэ лект вы лі чаць 

зла чын ца да та го, як той зро біць кра-

дзеж.

За рас пра цоў ку вель мі ці ка ва га пра-

грам на га за бес пя чэн ня ад каз вае кам па нія 

Standard Cognіtіon. У сіс тэ ме на гэ ты мо мант 

вы ка рыс тоў ва ец ца 27 ка мер, якія кі ру юц ца 

асаб лі вым ал га рыт мам. Ён рэ гіст руе прак-

тыч на ўсе па каз чы кі па куп ні коў: хут касць і 

даў жы ню кро каў, на пра мак по гля ду і на ват 

той та вар, на які гля дзіць па куп нік у пэў ны 

мо мант. Пра гра ма вы лі чае, як доў га ча ла-

век раз гля дае эты кет кі, со чыць за пе ра мя-

шчэн нем та ва раў па ганд лё вай за ле і гэ так 

да лей. Але са мае га лоў нае, з усёй атры ма-

най ін фар ма цыі пра гра ма ро біць вы сно ву 

пра «па тэн цый ную ня доб ра на дзей насць» 

па куп ні ка.

Пя цё ра з ся мі за сна валь ні каў Standard 

Cognіtіon ра ней пра ца ва лі ў Ка мі сіі па каш-

тоў ных па пе рах і бір жах ЗША, дзе рас пра-

цоў ва лі ал га рыт мы для вы яў лен ня ашу кан-

скіх схем, та му па трэб ны до свед у кам па ніі 

ма ец ца. Як за явіў адзін з кі раў ні коў Standard 

Cognіtіon Майкл Су свэл, «на са май спра-

ве, усё да во лі прос та: у па тэн цый ных зла-

дзю жак больш шы ро кі крок, яны ўвесь час 

шу ка юць ва чы ма вы хад, і гэ та толь кі па ра 

пры кла даў у па во дзі нах, якія па каз ва юць 

на ня доб ра сум лен насць. Ка лі сіс тэ ма за-

па до зрыць ка гось ці ў спро бе кра дзя жу, яна 

па ве да міць пра гэ та ахоў ні ку кра мы і той 

на кі ру ец ца да ча ла ве ка для вы свят лен ня 

сі ту а цыі».

Кам па нія ўжо атры ма ла ін вес ты цыі ў па-

ме ры 11,2 міль ё на до ла раў ЗША і ад кры ла 

пер шы тэс та вы ма га зін, дзе бу дуць вы яў-

ляц ца не да хо пы сіс тэ мы і пра во дзіц ца яе 

да пра цоў ка. Да 2020 го да ў пла ны кам па ніі 

ўва хо дзіць аб ста лёў ваць сва ёй сіс тэ май не 

менш за 100 крам кож ны дзень.

Ма гут ныя ўра га ны здаў на бу шу юць 

на на шай пла не це. Вель мі моц ны і 

раз бу раль ны у гіс то рыі быў за фік са-

ва ны яшчэ ў каст рыч ні ку 1780 го да. 

«Сан-Ка лікс та», ці Вя лі кі ўра ган, за-

браў жыц ці ка ля 27 ты сяч чалавек. 

Гла баль ныя зме ны тэм пе ра ту ры і клі-

ма ту пры вя лі да та го, што і ў на шы 

дні на Зям лі бу шу юць гэтыя моц ныя 

катаклізмы.

Ура ган — тра піч ны цык лон, які ўзні кае 

на тэ ры то рыі Ат лан ты кі, Ка рыб ска га мо ра 

ці на ўсхо дзе Ці ха га акі я на, пры якім ве цер 

на бы вае вя лі кую раз бу раль ную сі лу. Са мо 

сло ва «ўра ган» — гэ та ска жо нае імя бо га 

стра ху Ху ра ка на ў ін дзей цаў паўд нё ва а ме-

ры кан ска га пле мя кі чэ. На за ха дзе Ці ха га 

акі я на ўра га ны на зы ва юць «тай фу на мі» (ад 

кі тай ска га «тай фунг», ці «тай фын», што 

азна чае «вя лі кі ве цер»), у Ін дый скім акі я не 

і Бен галь скім за лі ве — «цык ло на мі», ка ля 

бе ра гоў Аў стра ліі — «ві лі ві лі», у Акі я ніі — 

«ві лі вау», на Фі лі пі нах — «ба гіа».

Шторм ста но віц ца ўра га нам, ка лі хут-

касць вет ру, які су пра ва джае яго, пе ра-

вы шае 119 кі ла мет раў у га дзі ну. Імя пры-

свой ва ец ца тра піч на му штор му, ка лі ве цер, 

які су пра ва джае шторм, дзьме з хут ка сцю 

больш за 62 кі ла мет ры ў га дзі ну. Трэ цяя ка-

тэ го рыя не бяс пе кі пры свой ва ец ца ўра га ну, 

ка лі хут касць вет ру па вы ша ец ца да 178 кі-

ла мет раў у га дзі ну. Стыхійнае бедства гэ тай 

ка тэ го рыі ўжо мо жа вы клі каць раз бу рэн ні 

бу дын каў, па ва ліць дрэ вы.

Са мыя моц ныя ўра га ны звы чай на бу шу-

юць на ўзбя рэж жах цёп лых акі я наў і мо раў. 

Ад іх больш за ўсё па ку ту юць лю дзі ў Аме-

ры цы, Мек сі цы і на Ку бе. Але клі мат Зям лі 

змя ня ец ца, і гэ тыя сты хій ныя бед ствы ця пер 

не рэд касць на ват у Еў ро пе і Бе ла ру сі. Каб 

пра ду хі ліць на ступ ствы, сі ноп ты кі ста ра юц-

ца за га дзя прад ка заць час і шля хі ўра га наў, 

а ўла ды — пры няць па трэб ныя ме ры для 

бяс пе кі лю дзей. Але час ця ком усе ста ран ні 

лю дзей бес ка рыс ныя пе рад не ўтай ма ва най 

мо цай пры род ных ка та кліз маў. Ва шай ува-

зе пра па ну юц ца са мыя вя до мыя раз бу раль-

ныя ўра га ны ў гіс то рыі ча ла вец тва.

«Бхо ла»
Бед ства ня ба ча на га маш та бу аб ры ну ла-

ся на Ус ход ні Па кі стан і За ход нюю Бен га лію 

(штат на ўсхо дзе Ін дыі) 12 ліс та па да 1970 го-

да. Ня гле дзя чы на тое што ўра ган да сяг нуў 

толь кі трэ цяй ка тэ го рыі па шка ле ўра га наў 

Са фі ра-Сімп са на, ён стаў ад ным з са мых 

па гі бель ных у гіс то рыі ча ла вец тва. Цык лон 

«Бхо ла» сфар мі ра ваў ся над Бен галь скім 

за лі вам яшчэ 8 ліс та па да, а по тым стаў пе-

ра мя шчац ца на поў нач, ад на час на на бі ра-

ю чы хут касць. У мо мант яе пі ка ён да сяг нуў 

бе ра га вой лі ніі Ус ход ня га Па кі ста на. Не ка-

то рыя на се ле ныя пунк ты па прос ту сцер ла ў 

па ра шок. Удар штар ма во га пры лі ву за браў 

жыц ці мі ні мум 224 000 ча ла век.

Ура ган стаў са праў ды лё са вы зна чаль-

ным, па коль кі змя ніў кар ту дзяр жаў. Рэз кая 

кры ты ка ўла даў за ма руд лі васць пры лік-

ві да цыі на ступ стваў цык ло на пры вя ла да 

та го, што на вы ба рах, якія ад бы лі ся ў снеж ні 

та го ж го да, пе ра маг ла ўсход не па кі стан ская 

апа зі цыя. Пра цяг лае су праць ста ян не, якое 

на ста ла за гэ тым, вы лі ла ся ў вай ну. У вы ні-

ку ўтва ры ла ся дзяр жа ва Банг ла дэш.

«Сан-Ка лікс та»
Ура ган «Сан-Ка лікс та», або Вя лі кі ўра-

ган 1780 го да, лі чыц ца са мым смя рот ным 

штор мам за ўсю гіс то рыю на зі ран няў Паў-

ноч на ат лан тыч на га ба сей на. Ён бу ша ваў з 

9 да 20 каст рыч ні ка і быў вель мі раз бу раль-

ны. Хут касць вет ру ў мо мант аб ру шэн ня на 

Бар ба дас ве ра год на пе ра вы ша ла 320 км/г. 

Па вод ле свед чан няў ві да воч цаў та го ча су, 

ве цер быў «та кі аглу шаль ны, што лю дзі не 

чу лі свай го го ла су», а з дрэў, пе рад тым як 

іх па ва ліць, ён здзі раў ка ру. На ват цяж кія 

гар ма ты бы лі ссу ну тыя на ад лег ласць ка ля 

30 мет раў. Што ўжо ка заць пра лю дзей — 

толь кі на вост ра ве Бар ба дас Вя лі кі ўра ган 

за браў жыц ці 4500 ча ла век. Ка ля вост ра ва 

Грэ на да раз бі лі ся 19 га ланд скіх ка раб лёў, 

а ў Сент-Лу сіі раз нес ла на трэс кі флот бры-

тан ска га ад мі ра ла Джор джа Род ні. Адзін 

з ка раб лёў эс кад ры пад ня ло і лі та раль на 

вы кі ну ла на бу ды нак га рад ской баль ні цы, 

якая бы ла не па да лёк. Уся го «Сан-Ка лікс та» 

за гу біў ка ля 27 500 ча ла век.

«Кат ры на»
Адзін з са мых вя до мых у све це і са мы 

раз бу раль ны за ўсю гіс то рыю ЗША. Фар-

мі ра ван не «Кат ры ны» па ча ло ся ў воб лас ці 

Ба гам скіх аст ра воў 23 жніў ня 2005 го да. 

Яшчэ да та го, як ён да сяг нуў уз бя рэж жа 

Злу ча ных Шта таў, яму быў пры свое ны пя-

ты (апош ні) уз ро вень не бяс пе кі па шка ле 

Са фі ра-Сімп са на. Праў да, за 12 га дзін да 

та го, як аб ры нуц ца на ЗША, ура ган усё ж 

асла беў да чац вёр тай ка тэ го рыі. І ўсё роў-

на хут касць вет ру «Кат ры ны» да ся га ла 

280 км/г. 27 жніў ня ўра ган да сяг нуў узбя-

рэж жа Фла ры ды, а за тым па вяр нуў у бок 

Мек сі кан ска га за лі ва. Шта ты Лу і зі я на, Ала-

ба ма, Фла ры да і Мі сі сі пі бы лі аб ве шча ныя 

зо най сты хій на га бед ства, па ча ла ся ма са-

вая эва ку а цыя.

Но вы Ар ле ан і яго на ва кол лі па кі ну ла 

больш за міль ён ча ла век (ка ля 80 % уся-

го на сель ніц тва). Пе рад кра ма мі і аў та за-

праў ка мі вы стра і лі ся кі ла мет ро выя чэр гі. 

Але па кі нуць го рад змаг лі не ўсе — ка ля 

150 000 га ра джан, якія пра жы ва лі за мя жой 

бед нас ці, не ме лі маг чы мас ці з'е хаць. Гра-

мад скі транс парт спы ніў ра бо ту, та му тым, 

у ка го не бы ло ма шы ны, за ста ва ла ся толь кі 

сха вац ца ў кры тым ста ды ё не пад наз вай 

«Су пер доўм», як па ра і лі зра біць га рад скія 

ўла ды. 29 жніў ня 2005 го да ўра ган да сяг нуў 

Лу і зі я ны і Мі сі сі пі. Дам бы Но ва га Ар ле а на, 

70 % тэ ры то рыі яко га зна хо дзіц ца ні жэй за 

ўзро вень мо ра, бы лі па шко джа ныя, па ча ло-

ся за тап лен не го ра да. Дах «Су пер доў ма» 

моц на па шко дзіў ве цер. «Кат ры на» за бра-

ла жыц ці 1836 ча ла век (з іх — звыш 720 у 

Но вым Ар ле а не), эка на міч ны ўрон склаў 

ка ля $125 млрд.

«Ні на»
Гэ та на ват не тай фун, а су пер тай фун, 

які пра нёс ся над Кі та ем і Тай ва нем у па-

чат ку жніў ня 1975 го да. Ура ган, хут касць 

вет ру яко га да ся га ла 250 км/г, вы клі каў 

моц ную па вод ку, раз бу рыў най буй ней шую 

ў кі тай скай пра він цыі Хэ нань дам бу Бань цяа 

(пры чым яна бы ла скан стру я ва ная та кім 

чы нам, каб пе ра жыць па вод кі, якія зда ра-

юц ца не час цей за адзін раз у 1000 га доў) 

і яшчэ 62 больш дроб ныя пла ці ны, сцёр з 

тва ру зям лі без ма ло га 6 млн бу дын каў. 

За ўвесь час ка та стро фы ўцеч ка ва ды скла-

ла 15,7 млрд м3. Па вод ка вы клі ка ла хва лю 

вы шы нёй ад 3 да 7 м і шы ры нёй 10 км.

Ураган «Ні на» за браў жыц ці 26 000 ча-

ла век (гэ та толь кі тыя, хто па та нуў) і стаў 

ад ным з са мых раз бу раль ных у гіс то рыі. Але 

гэ тых ах вяр яму ака за ла ся ма ла: больш за 

145 000 лю дзей па мер ла паз ней — ад го ла-

ду (за гі ну лі па се вы і звыш 300 000 га лоў жы-

вё лы). Поў ная коль касць ах вяр, па роз ных 

ацэн ках, скла ла ад 171 000 да 230 000 ча-

ла век, шко да ад ура га ну ацэнь ва ец ца ў 

$1,2 млрд.

«Айк»
Гэ та му ўра га ну, які бу ша ваў у па чат ку 

ве рас ня 2008 го да, бы ла пры свое на чац-

вёр тая ка тэ го рыя не бяс пе кі. Праў да, ка лі 

«Айк» 13 чыс ла даб ра ўся да паў днё вых ра ё-

наў Тэх аса, ён асла беў да дру гой ка тэ го рыі, 

хут касць вет ру скла да ла «ўся го» 135 км/г. 

Тым не менш «Айк» змог раз бу рыць няў-

дачлі вы га ра док Гал ве стан (у 1900 го дзе 

тут так са ма прай шоў ся ўра ган). Ад ура га ну 

за гі ну ла 195 ча ла век. Ад нак у гіс то рыю ён 

увай шоў як са мы вя лі кі па па ме ры тра піч-

ны цык лон у Ат лан ты цы за ўсю гіс то рыю 

на зі ран няў — дыя метр штор му, па роз ных 

звест ках, склаў ад 900 да 1450 км.

Акра мя гэ тых гла баль ных сты хій ных бед-

стваў вя лі кія раз бу раль ныя на ступ ствы па кі-

ну лі ў гіс то рыі і не ка то рыя ін шыя пры род ныя 

ка та кліз мы.

У 1900 го дзе ў шта це Тэх ас бу ша ваў ура-

ган «Гал ве стан». Ве цер дзьмуў з хут ка сцю 

215 км/г (4 ка тэ го рыі). Гэ та са мае смя рот нае 

бед ства ў ЗША за бра ла жыц ці 6000 лю дзей 

і раз бу ры ла 3600 да моў.

У жніў ні 1969 го да ўра ган «Ка мі ла» прай-

шоўся па Ку бе і Мек сі кан скім за лі ве. Хут касць 

вет ру да ся га ла 310 км/г, вы шы ня хва ляў — 

7,3 м. Ён пры вёў да па вод кі і гі бе лі 259 ча ла век. 

«Ка мі ла» раз бу ры ла ўсе бу дын кі ў вус ці ра кі 

Мі сі сі пі і пры нес ла шко ду ка ля $9,14 млрд.

Ура ган «Мітч» прай шоў ся ў 1998 го дзе 

па тэ ры то ры ях Ган ду ра са, Саль ва до ра і Ні-

ка ра гуа. Хут касць вет ру да ся га ла 280 км/г. 

За гі ну ла 11 ты сяч ча ла век, без пры тул ку 

за ста лі ся 3 млн.

Су пер тай фун «Ялан да» пра нёс ся над тэ-

ры то ры яй В'ет на ма і Фі лі пін у 2013 го дзе, 

хут касць вет ру да ся га ла 389 км/г. Сты хія 

за бі ла 8 ты сяч ча ла век, 11 млн за ста лі ся 

без жыл ля.
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