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Пад рых та ва ў Іван КУПАРВАС.

Між на род ная гру па на ву коў цаў вы свет лі ла, што на 

гэ тым най вя лік шым у све це вост ра ве за апош нія 

дзе ся ці год дзі знач на па ско ры лі ся тэм пы рас та ван ня 

лё ду. Пры чы най з'яў ля ец ца гла баль нае па цяп лен не, 

вы клі ка нае ант ра па ген ны мі вы кі да мі пар ні ко вых га-

заў, па ве дам ляе Рhуs.оrg.

Да след чы кі пра ана лі за ва лі да ныя ра дыё ла ка цый най аль-

ты мет рыі, атры ма ныя з да па мо гай спа да рож ні каў дыс тан-

цый на га зан дзі ра ван ня ЕRS, Еnvіsаt і СrуоSаt. Гэ ты ме тад 

да зва ляе вы зна чыць таў шчы ню ле дзя но га по кры ва, а так-

са ма зме ны ў ім з ця гам ча су. Вы свет лі ла ся, што ў па чат ку 

1990-х га доў вы шы ня ле дзя ных ша пак у Грэн лан дыі змя ня-

ла ся ня знач на, ад нак з 2003-га яна ста ла імк лі ва змян шац ца. 

Аб' ёмы лё ду ска ра ча юц ца ў за ход няй, паў ноч на-за ход няй і 

паўд нё ва-ўсход няй част ках ле да ві ко ва га шчы та, у той час як 

на поў на чы таў шчы ня за ста ец ца больш ста біль най.

Па вод ле слоў на ву коў цаў, гэ та дэ ман струе вы со кую 

ад чу валь насць ле да ві коў Грэн лан дыі да ант ра па ген най 

зме ны клі ма ту. Та лая ва да, якая сця кае ў Ат лан тыч ны акі-

ян, уплы вае на цыр ку ля цыю ва ды ў ім, а так са ма спры яе 

па вы шэн ню ўзроў ню мо ра.

Ста расць у Іта ліі ад клад ва ец ца: на ву коў цы з Фла рэн-

тый ска га ўні вер сі тэ та прый шлі да вы сно вы, што па жы-

лы мі італь ян цы ста но вяц ца толь кі пасля 75 га доў.

Згод на з іх на зі ран ня мі, сён няш нія 65-га до выя італь-

ян цы па фі зіч ных і ра зу мо вых па каз чы ках ад па вя да юць 

40—45-га до вым лю дзям 1980-х га доў. А на 55 га доў лю дзі па-

чы на юць ад чу ваць ся бе толь кі да 75 га доў. Тыя, хто на ра дзіў-

ся ў па чат ку ХХ ста год дзя, жы лі ў ся рэд нім па 60—65 га доў, 

та му ў 50 ужо маг лі лі чыц ца ста ры мі. З тых ча соў ча ка ная 

пра цяг ласць жыц ця ў Іта ліі па вя лі чы ла ся да 85 га доў для 

жан чын і 81 го да ў муж чын. Пры гэ тым італь ян цы даў жэй 

за хоў ва юць зда роўе і са ма стой насць — 50 % жы ха роў Іта-

ліі ва ўзрос це 75—84 га доў спраў ля юц ца з паў ся дзён ны мі 

спра ва мі без ста рон няй да па мо гі.

Ула ды па куль ні як не ад рэ ага ва лі на гэ тую за яву на ву-

коў цаў. Між тым у мно гіх еў ра пей скіх кра і нах пен сій ная 

сіс тэ ма пад ладж ва ец ца пад пра цяг ласць жыц ця гра ма дзян, 

якая як раз та кі па вя ліч ва ец ца. На прык лад, у Ні дэр лан-

дах за пяць га доў пен сій ны ўзрост пла ну юць пад няць да 

67 га доў і трох ме ся цаў, а ў Бель гіі акра мя па вы шэн ня 

пен сій на га ўзрос ту па жы лым спе цы я ліс там бу дуць пра па-

ноў ваць пад пра цоў ваць на пен сіі на паў стаў кі.

Мі ніс тэр ства транс пар ту Да ніі пры зна ла са ба чыя за-

прэж кі афі цый ным ві дам транс пар ту, па ве дам ляе 

вы дан не «Еў ра пульс».

З 1 сту дзе ня 2019 го да ў Да ніі на за прэж ках мож на бу дзе 

ез дзіць па аў та да ро гах і по бач з імі. Ра ней гэ та да зва ля ла ся 

толь кі ў спе цы яль на ад ве дзе ных мес цах. Удак лад ня ец ца, 

што га вор ка ідзе не толь кі аб сан ках, за прэ жа ных ез да-

вы мі са ба ка мі, але і аб спе цы яль ных ка ляс ках на ко лах. 

Ча ка ец ца, што ў асноў ным са ба чы мі за прэж ка мі бу дуць 

ка рыс тац ца на пра гул ках і пад час ак тыў на га ад па чын ку. 

Пад крэс лі ва ец ца, што яз да на са ба чых за прэж ках у Да-

ніі — тра ды цый нае мас тац тва.

Тэх на ло гііТэх на ло гіі

БЕЗ ГА НА РА РУ БЕЗ ГА НА РА РУ 
І ВОД ПУС КУІ ВОД ПУС КУ

Но выя тэх на ло гіі ўсё больш ак тыў на 

ўка ра ня юц ца ў жыц цё ча ла ве ка. Яшчэ 

тро хі, і мно гія звык лыя сфе ры дзей нас ці 

бу дуць цал кам за ня тыя прад стаў ні ка мі 

штуч на га ін тэ ле кту (а ў не ка то рых аб лас цях 

і ўжо!). Цэнт раль нае тэ ле ба чан не Кі тая 

па ка за ла кі бер вя ду ча га, які мо жа га ва рыць, 

не за пі на ю чы ся, пра цуе коль кі за ўгод на і не 

сы хо дзіць на баль ніч ны.

Кі тай скае агенц тва «Сінь хуа» прэ зен та ва ла пер-

шых вір ту аль ных вя ду чых на він. У ад роз нен не ад 

лю дзей, гэ тыя ліч ба выя ко піі мо гуць пра ца ваць 

круг ла су тач на і ад ра зу на не каль кіх плат фор мах. 

Прэ зен та цыя кі бер вя ду чых прай шла на Су свет най 

кан фе рэн цыі па кі ра ван ні ін тэр нэ там у пра він цыі 

Чжэц зян. За асно ву га ла гра мы быў узя ты са праўд-

ны ча ла век, вя до мы ў кра і не жур на ліст Цю Хаа. 

Ад нак, як тлу ма чаць рас пра цоў шчы кі, пра та ты пам 

вір ту аль на га вя ду ча га мо жа стаць лю бы ча ла век — 

да стат ко ва толь кі за гру зіць у пра гра му ві дэа з яго 

вы явай, і яна ў дак лад нас ці ска пі руе жэс ты, мі мі ку 

і яго знеш насць.

Хоць ства раль ні кі кі бер жур на ліс та за пэў ні ва-

юць, што з яго да па мо гай мож на зра біць знач на 

тан ней шай вы твор часць на ві на ва га кан тэн ту (ро-

ба та не трэ ба гры мі ра ваць, ён мо жа чы таць на ві ны 

24 га дзі ны ў су ткі, не за па тра буе баль ніч ных і вод-

пус ку), да лё ка не ўсе тэ ле ві зій ныя дзея чы прый шлі 

ў за хап лен не ад на він кі. І спра ва на ват не ў кан-

ку рэн цыі, якой, вя до ма, не па збег нуць. Мно гія з 

тых, хто пра слу хаў ро ба та, за яў ля юць, што даў жэй 

не каль кіх хві лін вы тры ваць гэ та не маг чы ма. «Ён 

вель мі плос кі, яго го лас ад на стай ны — без рыт му, 

тэм пу або ак цэн ту», — рас ка заў пра свае ўра жан-

ні ад пра гля ду Майкл Ву лад рыдж з Окс фард ска га 

ўні вер сі тэ та.

Кам п'ю тар ная гуль ня 

«Тэт рыс» даў но на бы ла 

куль та вы ста тус і ста ла 

прад ме там шмат лі кіх 

да сле да ван няў і 

экс пе ры мен таў. Зу сім 

ня даў на на ву коў цы 

з Ва шынг тон ска га 

ўні вер сі тэ та 

вы ка рыс тоў ва лі гуль ню 

для дэ ман стра цыі 

тэх на ло гіі BraіnNet, 

якая да зва ляе кі ра ваць 

фі гу ра мі пры да па мо зе 

сі лы дум кі.

Ча со піс Emotіon апуб лі ка ваў 

вы ні кі но ва га да сле да ван ня, 

якое да каз вае, што склад ван не роз-

ных фі гур да зва ляе хут ка ўвай сці ў 

стан па то ку і асла біць на пру жан не ў 

стрэ са вых сі ту а цы ях. Да сле да ван не 

пра во дзі ла ся ў Ка лі фар ній скім уні вер-

сі тэ це го ра да Ры вер сайд псі хо ла гам 

Кейт Су іні. Па вод ле яе слоў, па то ка-

вы стан да па ма гае ляг чэй пе ра жыць 

стрэ са выя мо ман ты жыц ця, та му што 

лю дзі, якія зна хо дзяц ца ў ім, губ ля-

юць па чуц цё пра сто ры і ча су і цал кам 

кан цэнт ру юц ца на дзей нас ці. Тэр мін 

быў пры ду ма ны ў 1975 го дзе псі хо ла-

гам Мі ха лі Цы сент мі ха лі, за ча ра ва ным 

мас та ка мі, якія ў пра цэ се твор час ці 

за бы ва лі на ват па ес ці. На дум ку Кейт 

Су іні, «Тэт рыс» з'яў ля ец ца най леп-

шай гуль нёй для ўва хо джан ня ў па ток 

дзя ку ю чы на рас та ю чай скла да нас ці. 

Утрым лі ван не ўва гі і па ста ян ная ма-

ты ва цыя ўзмац ня юць эфект — та кая 

ж асаб лі васць ёсць і ў не ка то рых ма-

біль ных гуль нях.

Каб да ка заць сцвяр джэн не, да-

след чы кі да лі па гу ляць у «Тэт рыс» 

вы пуск ні кам юры дыч ных школ Ка лі-

фор ніі, якія ча ка юць вы ні каў эк за ме-

наў. Тое ж са мае бы ло рэ ка мен да ва на 

сту дэн там, якія па да лі за яў ку на ра бо-

ту. У абод вух вы пад ках пад до след ныя 

ад чу ва лі менш тур бо ты, па куль бы лі 

скан цэнт ра ва ныя на гуль ні.

Трэ ці экс пе ры мент ака заў-

ся са мы ці ка вы. Да след чы кі па-

пра сі лі 290 сту дэн таў за поў ніць 

апы таль ні кі і здаць улас ныя 

фа та гра фіі. Ім ска за лі, што іх 

да ныя бу дуць пе ра да дзе ны на-

ву чэн цам з ін шых уні вер сі тэ таў 

для ацэн кі іх пры ваб нас ці. Зра-

зу ме ла, гэ та вы клі ка ла моц ны 

не спа кой, але пад до след ных 

па дзя лі лі на тры гру пы і да лі 

па гу ляць у тры ва ры ян ты «тэт-

ры са». Пер шая гру па гу ля ла ў 

звы чай ную вер сію з па сту по-

ва на рас та ю чай скла да нас цю. 

Дру гая бы ла за ня тая лёг кім ва-

ры ян там, дзе фі гу ры апус ка лі ся на-

столь кі па воль на, што вы клі ка лі ну-

ду. Трэ цяй гру пе да ста ла ся гуль ня з 

фі гу ра мі, якія хут ка па да лі, з-за ча го 

сту дэн ты хут ка прай гра ва лі. Апы тан-

не па ка за ла, што гуль цы ў звы чай ную 

вер сію з на рас та ю чай скла да нас цю 

хут ка ўвай шлі ў стан па то ку і вы пра-

ба ва лі мі ні мум стрэ су.

Кейт Су іні ад зна чы ла, што «Тэт-

рыс» не з'яў ля ец ца па на цэ яй ад усіх 

тры вог, але ў яго ві да воч на ёсць ста-

ноў чыя ўлас ці вас ці. Гуль ня да ступ ная 

прак тыч на кож на му ча ла ве ку, та му 

лі чыц ца, што яна — ня дрэн ны па ча так 

для ба раць бы са стрэ сам.

Дай джэстДай джэст

Па на ву цыПа на ву цы

«ТЭТ РЫС» — НАЙ ЛЕП ШЫ СРО ДАК «ТЭТ РЫС» — НАЙ ЛЕП ШЫ СРО ДАК 
ДЛЯ БА РАЦЬ БЫ СА СТРЭ САМДЛЯ БА РАЦЬ БЫ СА СТРЭ САМ

Цём нае мі ну лаеЦём нае мі ну лае

АНГ ЛІ ЧА НЕ ТАК СА МА АНГ ЛІ ЧА НЕ ТАК СА МА 
ЗНАЙ ШЛІ АТ ЛАН ТЫ ДУ?ЗНАЙ ШЛІ АТ ЛАН ТЫ ДУ?

По шу ка вая кам па нія з Вя лі ка бры та ніі сцвяр джае, што 

змаг ла знай сці ру і ны ле ген дар на га па та ну ла га го ра да 

не па да лёк ад бе ра гоў Іс па ніі.

Бры тан ская по шу ка вая кам па нія Mеrlіn Burrоws за яві ла, што 

знай шла Ат лан ты ду. Як лі чаць у кам па ніі, яе ру і ны зна хо дзі лі ся 

ка ля бе ра гоў Іс па ніі. Ад нак гэ тую за яву вар та ўспры маць з до ляй 

скеп сі су, та му што мно гія экс пер ты і ра ней дак лад на па каз ва-

лі мес ца зна хо джан не го ра да, што ў вы ні ку не па цвяр джа ла ся. 

Прад стаў ні кі кам па ніі на стой ва юць, што пас ля ана лі зу да ных 

са спа да рож ні каў Lаndsаt 5 і Lаndsаt 8, а так са ма да ных Gооglе 

Еаrth і ра бот грэ час ка га фі ло са фа яны вы свет лі лі, што стра ча ны 

го рад зна хо дзіц ца ў На цы я наль ным пар ку Дань я на. Яны прый-

шлі да вы сно вы, што гэ та мес ца па ды хо дзіць пад ма ляў ні чыя 

апі сан ні Пла то на.

Ге не раль ны ды рэк тар Mеrlіn Burrоws Брус Блэк бэрн рас ка заў, 

што по шу кі ў гэ тай га лі не вя лі ся га да мі, і яго ра бот ні кі па ста ян на 

шу ка лі пад каз кі. Іх цяж кая пра ца ў вы ні ку пры нес ла плён, ка лі 

яны знай шлі ні бы та рэшт кі ве жаў і хра маў Ат лан ты ды. Гэ тыя 

струк ту ры бы лі па бу да ва ныя з бе то ну, які быў вы раб ле ны ад 

10 да 12 ты сяч га доў та му, сцвяр джа юць су пра цоў ні кі кам па ніі. 

Як лі чыц ца, пры клад на ў гэ ты час і з'я ві ла ся Ат лан ты да. Mеrlіn 

Burrоws мае на мер вы пус ціць да ку мен таль ны фільм, у якім яны 

хо чуць аб мер ка ваць тое, што па лі чы лі до ка зам сва іх за яў. Блэк-

бэрн сцвяр джае, што яны з са ма га па чат ку бы лі га то выя да скеп-

сі су з бо ку су поль нас ці. «Хтось ці ска жа: «Гэ та вы дат на. Да вай це 

па гля дзім». Нех та ж, на ад ва рот: «Гэ та прос та смец це», — упэў-

не ны ге не раль ны ды рэк тар. У той жа час гэ тая за ява здзі ві ла 

ар хе о ла гаў і ін шых на ву коў цаў. Не ка то рыя вы ка за лі зда гад ку, 

што зной дзе ныя ру і ны, хут чэй за ўсё, на ле жаць ін шай куль ту ры, 

ас тат нія па прос ту ад мах ну лі ся ад гэ тай ідэі. Ін шыя ка ман ды за-

яў ля лі, што Ат лан ты да зна хо дзі ла ся ў Ба лі віі, Тур цыі, на Маль це 

і на ват у Ан тарк ты дзе.

У ГРЭН ЛАН ДЫІ У ГРЭН ЛАН ДЫІ 
ЗА ЎВА ЖЫ ЛІ ЗА ЎВА ЖЫ ЛІ 
КЛІ МА ТЫЧ НУЮ КЛІ МА ТЫЧ НУЮ 
КА ТА СТРО ФУКА ТА СТРО ФУ

ІТАЛЬ ЯН ЦЫ ІТАЛЬ ЯН ЦЫ 
СТА РЭ ЮЦЬ СТА РЭ ЮЦЬ 

ТОЛЬ КІ ТОЛЬ КІ 
ПАС ЛЯ 75ПАС ЛЯ 75

ДАТ ЧА НЕ ДАТ ЧА НЕ 
БУ ДУЦЬ БУ ДУЦЬ 
КА ТАЦ ЦА КА ТАЦ ЦА 
НА СА БА КАХ НА СА БА КАХ 
ПА АЎ ТА ДА РО ГАХПА АЎ ТА ДА РО ГАХ


