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Су до выя экс пер ты пад ка за лі, як за-

сце раг чы ся бе ад не бяс пе кі пад час 

ка ры стан ня га джэ та мі.

МЯС ЦО ВЫ АТЭ ЛА
Су пра цоў ні кі ад дзе ла спе цы яль ных і тэх-

ніч ных экс пер тыз упраў лен ня Дзяр жаў на га 

ка мі тэ та су до вых экс пер тыз па Ві цеб скай воб-

лас ці рас ка за лі гіс то рыі пра тое, як раў ніў цы 

ка рыс та юц ца «шпі ён скі мі пра гра ма мі».

На прык лад, ад на з «ах вяр свай го ж не-

зда ро ва га ка хан ня» — 17-га до вы жы хар 

Но ва лу ком ля, які ву чыў ся ў Ві цеб ску, пяць 

ме ся цаў шпі ё ніў за ка ха най. Для гэ та га 

ўста ля ваў на ма біль ны тэ ле фон дзяў чы ны 

спе цы яль ную пра гра му. Ку піў яе праз ін тэр-

нэт. Яна да зва ля ла кант ра ля ваць, як ка жуць 

экс пер ты, пер са наль ную ін фар ма цыю. Ён 

ве даў, калі і хто «да ме яго сэр ца» тэ ле фа-

нуе, чы таў SMS-па ве дам лен ні. Па ра лель на 

атры маў до ступ да яе акаў нтаў у са цы яль-

ных сет ках. На ват дзе яна зна хо дзіц ца — 

усё яму бы ло вя до ма. Пра не ка то рыя фак ты 

рас каз ваў зна ё мым. Пе ры я дыч на раў ні вец 

бла кі ра ваў дзяў чы не маг чы масць ка рыс тац-

ца смарт фо нам.

За та кія дзе ян ні, а дак лад на — за не санк-

цы я на ва ны до ступ да ін фар ма цыі і не пра ва-

мер нае атрыман не кам п'ю тар най ін фар ма-

цы і, «шпі ён» мо жа быць па ка ра ны не толь кі 

штра фам, але і рэ аль ным па збаў лен нем 

во лі — да двух га доў. Але гэ тае ра шэн не 

ўжо бу дзе пры маць суд.

Акра мя гэ та га, пра він цый ны Атэ ла, як 

вы свет лі ла ся пад час след ства, ноч чу пад-

па ліў ква тэ ру, якую аран да ва ла дзяў чы на. 

Стра ту ад па жа ру аца ні лі на су му больш 

за 4500 руб лёў. Агонь мог бы рас паў сю-

дзіц ца і на ква тэ ры па су сед стве. Доб ра, 

што свед ка па жа ру як толь кі за ўва жыў 

агонь, хут ка на браў ну мар служ бы вы ра-

та ван ня.

У яшчэ ад на го раў ніў ца з Бе шан ко ві чаў 

так са ма «зне сла дах». Ён ска рыс таў ся тым, 

што яго ка ха ная не за кры ва ла сваю ста рон-

ку ў са цы яль най сет цы. Па чаў пе ра піс вац ца 

ад яе імя, а по тым на огул вы да ліў акаўнт.

Экс пер ты ра яць: ка лі поў на га да ве ру 

ня ма тым, хто мо жа ска рыс тац ца тва ім га-

джэ там, не трэ ба за хоў ваць аў та ма тыч нае 

ад крыц цё аса біс тых ста ро нак у се ці ве пас ля 

та го, як за ха ва лі па роль.

ДВУХ ФАК ТАР НАЯ 
АЎ ТЭН ТЫ ФІ КА ЦЫЯ

На огул, з па ро ля мі, па ва жа ныя чы та чы, 

жар та ваць не трэ ба. З ва шай ста рон кі, на-

прык лад «УКан так це», зла дзеі мо гуць рас-

паў сюдж ваць усё, што па жа да юць. У тым 

лі ку фай лы з за ба ро не най ін фар ма цы яй — 

інакш, для да рос лых. І, па куль ахоў ні кі пра-

ва не раз бя руц ца, пер шым па да зра ва ным 

на па чат ку бу дзе ўла даль нік ста рон кі, а зна-

чыць — вы.

Мно гія вы ка рыс тоў ва юць два-тры па ро-

лі, а бы вае, на огул адзін для ад крыц ця ўсіх 

ста ро нак са цы яль ных се так, элект рон най 

пош ты. Спе цы я ліс ты чар го вы раз на га да-

лі і пра тое, што іс ну юць ба зы па ро ляў, на 

якіх за раб ля юць ха ке ры. І на ват з-за акі я-

на не зна ё мыя вам лю дзі мо гуць па да браць 

па ро лі і да ста віць шмат не пры ем нас цяў. 

Вы гэ та ад чу е це, ка лі ад ной чы, на прык лад 

не атры ма ец ца ўвай сці ў сваю паш то вую 

скрын ю.

Да рэ чы, па ро лі трэ ба змя няць як ма га 

час цей. Каб не за быц ца, за піс ваць іх у на-

тат нік. І, зразумела ж, ні ко му па каз ваць іх 

нель га.

А яшчэ экс пер ты ра яць ска рыс тац ца маг-

чы мас цю двай ной аба ро ны ад уз ло му па-

ро ляў або, інакш кажучы, двух фак тар най 

аў тэн ты фі ка цыі. Трэ ба «пры вя заць» ува хо-

ды ў пош ту, на свае ста рон кі ў са цы яль ных 

сет ках да ма біль на га тэ ле фо на. 

Мож на пад стра ха вац ца і так: ін фар ма цыя 

аб спро бе ўва хо ду ў пош ту бу дзе пе ра да-

вац ца на ін шы ад рас элект рон най пош ты.

УНІ ВЕР САЛЬ НЫЯ 
СПЕ ЦЫ Я ЛІС ТЫ

Су пра цоў ні кі ад дзе ла, як той ка заў, — 

«штуч ны та вар». Сён ня тут пра цу юць 

10 ча ла век. Ся род за дач, якія яны вы кон-

ва юць, пра вя дзен не тэх ніч ных экс пер-

тыз ра дыё элект рон ных пры лад, вы ман не 

ін фар ма цыі з нось бі таў элект рон най ін-

фар ма цыі. Плюс вы яз джа юць на мес цы 

зла чын стваў, дзе па тра бу ец ца іх кан суль-

та цыя, яшчэ яны — спе цы я ліс ты на су-

до вых пра цэ сах. Су пра цоў ні ча юць з пра-

ва ахоў ні ка мі: След чым ка мі тэ там, МУС, 

па гра ніч най служ бай...

Усё больш пры кла даў, ка лі экс пер ты да-

па ма га юць зма гац ца з рас паў сюдж ван нем 

нар ко ты каў, бо пе ра піс ка па між зла дзе я мі, 

якія гэ тым зай ма юц ца, час та вя дзец ца ў 

се ці ве.

Тэх ніч нае за бес пя чэн не ў ад дзе ле — па 

апош нім сло ве тэх ні кі. На прык лад, ёсць апа-

ра ту ра із ра іль скай вы твор час ці. Яна рас-

пра ца ва на для вы ка ры стан ня ў па ля вых 

умо вах. Та кую ў на шай кра і не мож на на 

паль цах пе ра лі чыць. Знеш не — ма лень кая 

пра ма ву голь ная «скрын ка». Але ме на ві та 

дзя ку ю чы ёй мож на «за лез ці ўнутр» га джэ-

таў: ма біль ні каў, план шэ таў і ін шых срод каў 

ка му ні ка цыі. І там пра гля дзець не аб ход ныя 

фай лы з тэкс та мі, фо та, вы зна чыць, што 

бы ло ад праў ле на па элект рон най по шце, 

якія сай ты на вед ва лі ся і гэ так да лей.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.



(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Уво гу ле, транс парт най мі лі цыі 

да во дзіц ца ня прос та. Ба ла зе, як 

рас ка заў на чаль нік ад дзя лен ня 

ахо вы пра ва па рад ку і пра фі лак-

ты кі Мінск ага АУС на транс пар це 

пад пал коў нік мі лі цыі Аляк сандр 

КАР ПО ВІЧ, да па ма га юць доб ра-

ах вот ныя дру жы ны. Гэ та да зва ляе 

па вя ліч ваць шчыль насць на ра даў, 

якія па тру лю юць тэ ры то рыю вак-

за ла. Акра мя гэ та га, су пра цоў-

ні кі мі лі цыі кант ра лю юць і ін шыя 

стан цыі і плат фор мы, а так са ма 

вы ба рач на су пра ва джа юць цяг ні-

кі. У адзін з ве ча роў мы і скла лі ім 

кам па нію.

Да мо ман ту ад крыц ця дзвя рэй 

на пе ро не ўжо збі ра юц ца лю дзі. 

Сён ня наш шлях ля жыць у бок Ма-

ла дзеч на. У гэ тым кі рун ку ня ма ла 

дач ных ка а пе ра ты ваў, ды і са мі 

ма ла дзе чан цы ня рэд ка ез дзяць у 

ста лі цу на пра цу. Пер шы мі ў ва гон, 

ня гле дзя чы на цяжкія каляскі, лі-

та раль на за бя га юць дач ні цы, якія 

цал кам ад па вя да юць усім стэ-

рэа ты пам. Хоць за акном і спя ко-

та, перш за ўсё яны па чы на юць 

аб мяр коў ваць, хто б да па мог ім 

за чы ніць вок ны. Па сту по ва ва-

гон за паў ня ец ца людзь мі. Са мых 

пры ваб ных мес цаў — ка ля акна і 

па хо дзе ру ху цяг ні ка — за лі ча-

ныя хві лі ны прак тыч на не за ста-

ец ца. Усе імк нуц ца ўлад ка вац ца 

зруч ней, та му рэ чы за кід ва юць на 

па лі цы. Тым ча сам у элект рыч ку 

за гру жа ец ца вя сё лая кам па нія з 

ве ла сі пе да мі, што, вя до ма ж, вы-

клі кае не каль кі не па хваль ных ка-

мен та ры яў, маў ляў, лю дзям ня ма 

ку ды па дзец ца. Але на огул ні я ка га 

па ру шэн ня ў гэ тым ня ма, га лоў-

нае — бі лет не толь кі са бе, але і 

свай му «жа лез на му ка ню». Ужо 

пе рад за крыц цём дзвя рэй у ва гон 

за бя гае ма ма з тры ма дзець мі 

да школь на га ўзрос ту, ка ляс кай 

і шмат лі кі мі па ке та мі. На су страч 

ёй тут жа пад хоп лі ва ец ца не каль-

кі ма ла дых лю дзей — са сту піць 

мес ца. А яшчэ ка жуць: мо ладзь 

не спа гад ная. А вось муж чы ны як 

се лі, так і пра цяг ва юць ся дзець, 

зна рок пры крыў шы во чы ці за хоп-

ле на ўчыт ва ю чы ся ў га зе ту. Бу-

дзем лі чыць, што ў іх быў вель мі 

цяж кі пра цоў ны дзень.

ПРОС ТЫЯ ПРА ВІ ЛЫ
Ра зам з су пра цоў ні ка мі мі лі-

цыі мы ад праў ля ем ся па ва го нах. 

Па сло вах Аляк санд ра Кар по ві ча, 

звы чай на марш ру ты вы бі ра юц ца 

на ступ ным чы нам: цяг ні кі ў дру гой 

па ло ве дня, кі рун кі, на якіх ня даў на 

ад бы ло ся пра ва па ру шэн не, а так-

са ма тыя, што ідуць да па пу ляр ных 

зон ад па чын ку або ад іх. Акра мя 

та го, мі лі цы я не ры час та су пра ва-

джа юць са ста вы, дзе едуць шмат 

фут боль ных фа на таў. У пе ры яд 

пра вя дзен ня чэм пі я на ту све ту 

па фут бо ле ў Ра сіі, які прой дзе з 

ся рэ дзі ны чэр ве ня па ся рэ дзі ну 

лі пе ня, су пра цоў ні кі бе ла рус кай 

мі лі цыі бу дуць су пра ва джаць ба-

лель шчы каў па тэ ры то рыі на шай 

кра і ны. Ча ка ец ца, што іх бу дзе 

шмат, бо ня даў на Бе ла русь і Ра сія 

пад пі са лі па гад нен не аб уза ем ным 

пры знан ні віз.

Пры сут насць су пра цоў ні каў мі-

лі цыі ў цяг ні ку, з ад на го бо ку, аў-

та ма тыч на пры му шае па са жы раў 

па во дзіць ся бе больш стры ма на, 

з дру го га — да зва ляе ад чу ваць 

ся бе больш бяс печ на. Вы нік іх на-

яў нас ці — у саставах, якія ідуць 

з су пра ва джэн нем, не бы ло за рэ-

гіст ра ва на ні вод на га зла чын ства. 

У цэ лым аб ста ноў ку ў транс пар це, 

у ад роз нен не ад пра сла ву тых 90-х, 

мож на на зваць цал кам спа кой най. 

Адзі нае, што мо жа па цяг нуць за 

са бой праб ле мы, — рас піц цё 

спірт ных на по яў і ба наль ная не-

па мят лі васць. За бы ва юць усё: ад 

су мак да ка шаль коў і ма біль ных 

тэ ле фо наў. Адзін муж чы на на ват 

звяр нуў ся ў ад дзя лен не з-за та го, 

што за быў ся пі рож ныя. Вось гэ та 

лю боў да са лод ка га!

І ўсё ж са мае рас паў сю джа нае 

пра ва па ру шэн не ў транс пар це, 

якое іс тот на «апя рэдж вае» ўсе ін-

шыя, — кра дзя жы. Асноў ных сцэ-

на ры яў два: ча ла век ад лу ча ец ца ў 

ту а лет, па кі да ю чы рэ чы без на гля-

ду або «пад на гля дам» не зна ём-

ца, ці моц на за сы нае, у той час як 

зла чын цы і не ду ма юць дра маць. 

У лю бым вы пад ку аса біс тыя рэ чы 

лепш не вы пус каць з рук ці хоць 

бы з по ля ва ша га зро ку. Ах вя ра-

мі зла дзе яў ня рэд ка ста но вяц ца і 

асо бы ў ста не «рас слаб ле нас ці». 

Час та яны зна хо дзяць са бе но вых 

сяб роў у цяг ні ку і па чы на юць рас-

пі ваць з імі спірт ное. Дрэнныя на-

ступ ствы ў гэ тым вы пад ку мож на 

на зваць за ка на мер нас цю. На огул, 

не цвя ро зым па са жы рам су пра цоў-

ні кі чы гун кі ма юць пра ва ад мо віць 

у пра ез дзе, пры чым бі лет у гэ тым 

вы пад ку здаць бу дзе нель га. Бу я-

ных мо гуць вы са дзіць на бліж няй 

стан цыі. Гэ та ро біц ца, перш за ўсё, 

дзе ля іх бяс пе кі, бо ме на ві та яны 

ста но вяц ца са мы мі лёг кі мі ах вя ра-

мі для мах ля роў, а так са ма мо гуць 

атры маць траў мы, а на чы гун цы 

гэ та вель мі не бяс печ на.

З ЦУ ДА-ПРЫ ЛА ДА МІ 
І МУ ЗЫ КАЙ!

Па куль мы пра хо дзім па ва го-

нах, усё зда ец ца спа кой ным. Хут-

чэй за ўсё, «ве ся лосць» пач нец-

ца блі жэй да но чы. Зай шоў шы ў 

адзін з там бу раў, су стра ка ем ся з 

ма ла дым ча ла ве кам, які мне ў ру-

ках цы га рэт ны па чак. Пры на шым 

з'яў лен ні па спеш лі ва ха вае яго ў 

кі шэ ню.

— Ку рэн не ў не ўста ноў ле ных 

мес цах — са праўд ны біч ся род 

па са жы раў цяг ні коў. Ку рыць у 

там бу рах за ба ро не на! У між рэ гія-

наль ных і між на род ных цяг ні ках 

час цей за ўсё ёсць спе цы яль на 

ад ве дзе ныя для гэ та га мес цы, 

акра мя та го, яны ёсць на стан цы-

ях. У элект рыч ках іх ня ма, але і 

час ру ху ў іх не та кі вя лі кі, каб не 

бы ло маг чы мас ці вы тры маць. Тым 

больш што пла та за ад ну цы га-

рэт ку за над та вы со кая: санк цыя 

ар ты ку ла 17.9 Ко дэк са аб ад мі-

ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях 

Бе ла ру сі — штраф у па ме ры да 

ча ты рох ба за вых ве лі чынь. Сён-

ня гэ та ка ля 100 руб лёў, — рас-

тлу ма чыў на мес нік на чаль ні ка 

Мінск ага АУС на транс пар це 

па ідэа ла гіч най ра бо це і кад ра-

вым за бес пя чэн ні ма ёр мі лі цыі 

Дзміт рый МІ ХА ЛЕ ВІЧ.

А вось што да ты чыц ца не за-

кон на га ганд лю ў цяг ні ках, то па-

ча так ад мі ніст ра цый на га пра цэ су 

ў су вя зі з гэ тым у кам пе тэн цыю мі-

лі цыі не ўва хо дзіць. Су пра цоў ні кі 

мо гуць толь кі за рэ гіст ра ваць па-

ру шаль ні каў, а по тым на кі ра ваць 

гэ тыя да ныя ў ад па вед ныя ор га-

ны. Да рэ чы, яны час та вы сту па-

юць іні цы я та ра мі рэй даў, пад час 

якіх пра ва аба рон цы за бяс печ ва-

юць ахо ву гра мад ска га па рад ку. 

Зда ва ла ся б, про даж у элект рыч-

ках даў но па ві нен быў знік нуць як 

від біз не су. Так, бе ля шы ці тан-

ныя дэ тэк ты вы вы за раз на ўрад 

ці зной дзе це, а вось роз ныя дач-

ныя цу да-пры ла ды — ка лі лас ка, 

на лю бы густ. Пры чым зда ец ца, 

што ганд ля ры ва ло да юць ней кім 

да рам пе ра ка нан ня: на ват ка лі ў 

ця бе ня ма ле ці шча, зда ец ца, што 

ме на ві та гэ тыя гумавыя пальчаткі 

та бе жыц цё ва не аб ход ны. Акра мя 

ўра жаль най мар ке тын га вай кам-

па ніі ганд ля роў за ха ва ла ся яшчэ 

ад на даў няя за баў ка — пес ні пад 

ба ян і гі та ру. На хві лін ку на ват 

зда ец ца, што едзеш не эка ном-

кла сам, а ў са праўд ным прэ мі у ме: 

жы вая му зы ка як ні як!

Тым ча сам на ша па тру ля ван не 

пра цяг ва ец ца. Да рэ чы, у аба вяз кі 

су пра цоў ні каў, апроч ін ша га, ува хо-

дзіць пра вер ка кно пак вы клі ку мі лі-

цыі, якія на са май спра ве звяз ва юць 

з ма шы ніс там, а ён ужо дзей ні чае ў 

за леж нас ці ад сі ту а цыі, а так са ма 

кант роль за ін фар ма цый най пра фі-

лак ты кай. Так, ты мі са мы мі па ве-

дам лен ня мі, у якіх не рэ ка мен ду юць 

па кі даць рэ чы без на гля ду і рас пі-

ваць спірт ное з не зна ём ца мі. Да рэ-

чы, вель мі каш тоў ныя па ра ды.

А на огул элект рыч кі на гад ва-

юць мес ца, дзе час спы ніў ся. Ат-

мас фе ра, якая бы ла 10 і 20 га доў 

та му, та кой і за ста ла ся. Хі ба што 

ста ла знач на спа кай ней.

Да р'я КАС КО.

Будзь піль ныБудзь піль ны  

«ШПІ ЁН СКІЯ» ГУЛЬ НІ 
З КА ХА НАЙ

«Ува га: цяг нік ад праў ля ец ца»«Ува га: цяг нік ад праў ля ец ца»
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Як з-за рэў нас ці мож на апы нуц ца 
на лаў цы пад суд ных


