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ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВАМ — ЗЯ ЛЁ НАЕ СВЯТ ЛО...
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Ма гіст ран ты ка фед ры ЭВМ 
БДУ ІР Мі ка лай ЛЯШ КЕ ВІЧ і Сяр-
гей КРАЎ ЦОЎ пра цу юць над пра-
грам на-апа рат ным комп лек сам 
бес кан такт на га трох мер на га ска ні-
ра ван ня сель ска гас па дар чых жы-
вёл. Пра гра ма скла да ец ца з двух 
уза е ма звя за ных мо ду ляў: мо ду ля 
па бу до вы 3D-ма дэ ляў жы вёл на ба-
зе ма біль ных устрой стваў і мо ду ля 
раз лі ку ха рак та рыс тык сель ска гас-
па дар чых жы вёл на пад ста ве трох-
мер ных ма дэ ляў.

— Мы ці ка ві лі ся, ці іс ну юць ана-
ла гі на ша му комп лек су ў све це, і 
вы свет лі ла ся, што на бя гу чы мо-
мант неш та па доб нае ства ры лі 
нем цы, але толь кі для «ма ла га ба-
рыт ных» жы вёл і на пад ста ве двух-
мер най вы явы, — рас каз вае на ву-
ко вы кі раў нік пра ек та, за гад чык 
ка фед ры ЭВМ БДУ ІР Дзміт рый 
СА МАЛЬ. — На ша за да ча — больш 
сур' ёз ная. Мы бу ду ем трох мер ную 
ма дэль жы вёл: з да па мо гай даль на-
ме ра з інф ра чыр во ным вы пра мень-
ван нем ства ра ец ца воб ла ка кро пак, 
на іх пад ста ве — трох мер ная ма дэль 
і ўжо пас ля апра цоў кі атры ма ных 
бія мет рыч ных па ра мет раў жы вё лы 
(аб' ёму і пло шчы шку ры), пад ліч ва-
ем яе ма су без уз важ ван ня.

— Жы вё ла во ды, што ра бі лі за-
каз, рас пра ца ва лі фор мы, якія да-
зва ля юць аб' ём і пло шчу шку ры 
пе ра вес ці ў ма су жы вё лі ны, — удак-
лад няе Сяр гей Краў цоў. — Апа рат-
ны комп лекс у нас ужо ёсць, за раз 
ву чым ся бу да ваць ма дэ лі і пра цу ем 
над ма біль най пра гра май для план-
шэ та ці смарт фо на.

На пы тан не «А ці не пра сцей жы-
вё лі ну прос та ўзва жыць?» хлоп цы 
цярп лі ва тлу ма чаць: «Не пра сцей!» 
Уя ві це, коль кі на ма ган няў па тра бу-
ец ца, каб уз ва жыць увесь ста так: 
для гэ та га трэ ба кож ную жы вё лі-
ну ад дзя ліць ад ін шых і за гнаць у 
за гон на ва гі. А ка лі жы вё ла хва-
рэе, то ўзваж ваць яе трэ ба час цей. 
Спо саб бес кан такт на га ўзваж ван-
ня, над якім пра цу юць ма гіст ран ты 
БДУ ІР, не толь кі зэка но міць час, але 
і па зба віць жы вёл ад не па трэб на га 
стрэ су. Іх рас пра цоў кай ужо за ці-
ка ві лі ся гас па дар кі, у пры ват нас ці 

СВК «Пра грэс-Вер ця ліш кі» Гро-
дзен скай воб лас ці.

Гім нас ты ка для тва ру
Над ства рэн нем комп лекс най 

сіс тэ мы ге не ра цыі плаз мы ат мас-
фер на га раз ра ду для на на раз мер-
най ачыст кі і ма ды фі ка цыі па верх ні 
ма тэ ры я лаў роз най пры ро ды пра-
цу юць пяць ча ла век: сту дэн ты 
чац вёр та га кур са фа куль тэ та ра-
дыё элект ро ні кі БДУ ІР Аляк сандр 
АК СЮ ЧЫЦ, Мі кі та ЛЕ А НО ВІЧ 
і ма гіст ран ты ка фед ры мік ра- і 
на на элект ро ні кі Сяр гей Ні кі цюк і 
Анд рэй За нько.

— Плаз ма ат мас фер на га раз-
ра ду, якую мы бу дзем рас пра цоў-
ваць, — ніз ка тэм пе ра тур ная (30—40 
гра ду саў), гэ та зна чыць, што яе мож-
на пры мя няць не толь кі для мік ра-, 
на на элект ро ні кі і на на тэх на ло гій, 
але так са ма ў ме ды цы не, бія ло гіі, 
сель скай гас па дар цы, авія цыі, ста-
ма та ло гіі, кас ме та ло гіі, для ля чэн ня 
скур ных за хвор ван няў, у тым лі ку ра-
ку ску ры і ме ла но мы, — тлу ма чыць 
на ву ко вы кі раў нік пра ек та, да цэнт 
ка фед ры мік ра- і  на на элект ро ні кі, 
кан ды дат тэх ніч ных на вук Дзміт-
рый КО ТАЎ. — На пер шым эта пе 
мы ства ра ем кам пакт ную сіс тэ му, 
а ў да лей шым бу дзем яе адап та-
ваць пад прак тыч нае пры мя нен не. 
Плаз мен ныя тэх на ло гіі сён ня шы ро-
ка пры мя ня юц ца на За ха дзе, іх ак-
тыў на ўка ра ня юць нем цы, япон цы, 
ка рэй цы, а мы ў гэ тым пла не па куль 
ад ста ём. Чэ хі, на прык лад, адап та-
ва лі іх для кас ме та ло гіі, але гэ та 

вельмі да ра гія ка мер цый ныя рас-
пра цоў кі. Важ на, што на ву ка ё міс-
тасць на шай рас пра цоў кі — вя лі кая, 
а ма тэ ры я ла ё міс тасць — ня знач ная. 
За кі тай ца мі з іх рэ сур са мі мы ні-
ко лі не ўго нім ся, а вось ства рыць 
штось ці на ву ка ё міс тае — цал кам у 
на шых сі лах.

Дру га курс ні кі фа куль тэ та кам-
п'ю тар ных сіс тэм і се так БДУ ІР 
Глеб ЛІН НІК, Ян ХА МУ ТОЎ СКІ, 
На тал ля ШТА НЮК і ас пі рант ка-
фед ры плас тыч най хі рур гіі і кам-
бус ты я ло гіі Бел МА ПА Ха лід РУС-
ТА МАЎ рас пра цоў ва юць ма біль ны 
трэ на жор для на ву чан ня лю дзей мі-
міч най гім нас ты цы. Ка ман да Mіmіса 
сфар мі ра ва ла ся на на ву ко вым ха-
ка то не не каль кі ме ся цаў та му. Да 
аў та ра ідэі ўра ча-хі рур га Ха лі да 
Рус та ма ва да лу чы лі ся ІОS-рас пра-
цоў шчы кі і пра дукт-ме не джар.

— Га лоў ная на ша мэ та — да-
па маг чы лю дзям з па ра лі чам тва-
ру пас ля апе ра тыў ных умя шан няў 
або з на ступ ства мі за па лен ня тва-
ру нер ва, ка лі мыш цы трэ ба на ву-
чаць ру хац ца на ноў, — тлу ма чыць 
Ха лід.— Пра дукт, над якім пра цуе 
на ша ка ман да, з да па мо гай ал га-
рыт маў кам п'ю тар на га зро ку і фран-
таль най ка ме ры смарт фо на бу дзе 
рас па зна ваць зда ро выя ўчаст кі тва-
ру і па ра лі за ва ныя. А эле мен ты да-
поў не най рэ аль нас ці (ані мі ра ва ныя 
пад каз кі, стрэл кі, пры вя за ныя да 
пэў ных кро пак) бу дуць пад каз ваць 
па цы ен ту, якія прак ты ка ван ні і для 
якой част кі тва ру яму вы кон ваць, 
што і як трэ ба зра біць, каб усе мыш-
цы зноў уклю чы лі ся ў ра бо ту.

Ка рыс таль ні каў у Mіmіса бу дзе 
не каль кі: тыя, хто да ве даў ся аб ма-
біль най пра гра ме ад ура ча, тыя, хто 
прай шоў апе ра тыў нае ўмя шан не, 
і тыя, хто прос та хо ча па леп шыць 
сваю знеш насць, на прык лад, па пра-
ца ваць над сва ёй мі мі кай змо гуць і 
ар тыс ты. Для кож най гру пы бу дуць 
асоб ныя про фі лі ка рыс таль ні каў 
са сва і мі ві дэа ўро ка мі і пра гра ма мі 
рэ абі лі та цыі. Фа та гра фіі па цы ен таў 
да па чат ку і пас ля пра хо джан ня кур-
су хут чэй за ўсё бу дуць ана лі за ваць 
ней рон ныя сет кі. Па сло вах аў та ра 
пра ек та, рас па знан не тва ру ў Mіmіса 
па він на ад бы вац ца на смарт фо не, а 
не на сер ве ры — у гэ тым уся скла-
да насць рэа лі за цыі ідэі.

Ма ла дыя 
і ам бі цый ныя

Між ін шым, са мым ма ла дым 
стар та пе рам біз нес-ін ку ба та ра 
БДУ ІР яшчэ не споў ні ла ся і 18 га доў. 
Яў ген БО ГІ НАЎ, Па вел ЛА БА НОК 
і Дзміт рый ХА МЕЛЬ ЯН СКІ вучацца 
на дру гім кур се Мінск ага ра дыё-
тэх ніч на га ка ле джа БДУ ІР і пра цу-
юць над ства рэн нем вэб-пра гра мы, 
якая за бяс пе чыць мак сі маль на хут кі 
і зруч ны по шук сэр віс на га цэнт ра 
для лю бой тэх ні кі.

— Маг чы ма, для мін чан праб ле-
ма з по шу кам сэр віс на га цэнт ра — 
не та кая вост рая, як для жы ха роў 
не вя лі кіх на се ле ных пунк таў, хоць 
і тут мож на су тык нуц ца з роз най 
якас цю па слуг, — ка жа на ву ко вы 
кі раў нік пра ек та, на мес нік ды-
рэк та ра па вы твор чым на ву чан ні 

Мінск ага ка ле джа ра дыё элект ро-
ні кі Ка ця ры на КРЫШ ТО ПА ВА. — 
А што ра біць, ска жам, жы ха ру аг ра-
га рад ка, да ка го звяр тац ца? Вез ці 
свой ха ла дзіль нік ці тэ ле ві зар у ста-
лі цу ці ў аб лас ны цэнтр? А, мо жа, 
у су сед нім на се ле ным пунк це ёсць 
май стар, які яму да па мо жа? На пар-
та ле мож на бу дзе па кі нуць за яў ку і 
атры маць па слу гу, спа дзя ём ся, што 
якас ную па слу гу.

Стар та пе ры ка жуць, што ў ін тэр-
нэ це ха пае ка та ло гаў, дзе згад ва-
юц ца толь кі тэ ле фо ны і ад ра сы сэр-
віс ных цэнт раў, але па зга да ных ну-
ма рах мож на зва ніць не адзін дзень. 
Плат фор ма са зва рот най су вяз зю, 
якую яны ства ра юць, ста не фак тыч-
на трэ цім да ве ра ным бо кам па між 
клі ен там і сэр віс ным цэнт рам. Тут бу-
дуць прад стаў ле ны апош нія на ві ны, 
асвят ляц ца ак ту аль ныя тэ мы. Мож на 
бу дзе па кі нуць вод гук на якасць па-
слуг, пры чым усе вод гу кі бу дуць не 
за каз ныя, а цал кам праў дзі выя, па-
коль кі іх ні хто рэ да га ваць не бу дзе.

— Мы ўпэў не ны, што стар-
тап, — які аб' яд наў на шых на ву-
чэн цаў, гэ та цу доў ны прак тыч ны 
до свед, — пад крэс лі вае Ка ця ры на 
Крыш то па ва. — Тут трэ ні ру юц ца і 
ўмен не пра ца ваць у ка ман дзе, і са-
ма ар га ні за цыя, вы хоў ва юц ца ар га-
ні за тар скія здоль нас ці. Яны ву чац ца 
не толь кі ства раць пра дукт, але і 
вы во дзіць яго на ры нак, ар га ні зоў-
ваць улас ную спра ву. На ват са мая 
най леп шая на ву чаль ная пра гра ма 
ні ко лі гэ та га не за ме ніць.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

«Рас па знан не тва ру 
ў Mіmіса па він на ад бы вац ца 
на смарт фо не, 
а не на сер ве ры».

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

За ста юц ца без змен і ўмо вы пра вя дзен-
ня твор ча га кон кур су, «ад шлі фа ва ныя» на 
пра ця гу не каль кіх га доў. На гад ва ем: вя лі кая 
прось ба да бу ду чых юных і ма ла дых аў та раў 
і іх ку ра та раў — уваж лі ва азна ём це ся з аба-
вяз ко вы мі ўмо ва мі, якім па він ны ад па вя даць 
да сла ныя ра бо ты.

Кон курс, як і па пя рэд нія, раз лі ча ны най-
перш на бе ла рус ка моў ную мо ладзь, якая 
збі ра ец ца па спра ба ваць свае сі лы ў жур на-
ліс ты цы, каб у да лей шым, маг чы ма, звя заць 
сваё жыц цё з гэ тай пра фе сі яй. На га да ем, што 
яго твор чая план ка да во лі вы со кая, каб ма-
ла ды ча ла век, які збі ра ец ца пры свя ціць сваё 
жыц цё гэ тай ці ка вай, але ня лёг кай сфе ры, 
змог па каш та ваць «жур на лісц ка га хле ба» і 
цвя ро за аца ніць свае здоль нас ці.

Зноў жа тра ды цый ная прось ба: не пі шы це 
ма тэ ры я лы агуль ны мі сло ва мі, не раз ва жай-
це пра ўсім вя до мае. Рас ка жы це — ці ка ва! — 
пра кан крэт ную па дзею, ме ра пры ем ства, 
якое ар га ні за ва ла мо ладзь, каб вы ка заць 
сваю не абы яка васць да той ці ін шай праб ле-
мы ці сі ту а цыі. Знай дзі це ма ла дых лю дзей, 
якія сва і мі спра ва мі па каз ва юць та кі прык лад. 
На вы ха дзе па ві нен атры мац ца ці ка вы ма тэ-
ры ял, яр кая пуб лі ка цыя, «улёт ны» рэ пар таж, 
але ні як не «тэкст», як ча мусь ці лю біць га ва-
рыць ця пе раш няя мо ладзь!

І яшчэ ад на па ра да. Ка лі вы ці ка ві це ся 
жур на ліс ты кай, за пі шы це ся ў ад па вед ны гур-
ток у шко ле ці до ме твор час ці. Як па каз вае 
прак ты ка, най леп шыя пос пе хі на ні ве твор-
час ці — най перш у тых па чат коў цаў, хто ўжо 

хоць бы тро хі «пад ка ва ны» і тэ а рэ тыч на, і 
прак тыч на. Яшчэ юным і ма ла дым твор цам 
ра ім па чы таць на шы па ра ды, якія пад руб ры-
кай «Ха чу на жур фак!» змя шча лі ся сё ле та 
ў «Чыр вон цы. Чыр во най зме не» 16 лю та га, 
2 і 23 са ка ві ка, 6 і 20 кра са ві ка, а так са ма 4 
мая.

Па вы ні ках кон кур су пе ра мож цы атры ма-
юць па мят ныя пры зы. Тым з іх, хто на ле та 
збі ра ец ца па сту паць на фа куль тэт жур на-
ліс ты кі, рэ дак цыя дасць яшчэ і рэ ка мен да-
цыі. Кон курс бу дзе доў жыц ца да 1 мая (да та 
ад праў кі ма тэ ры я лаў). Най леп шыя твор чыя 
ра бо ты (у за леж нас ці ад коль кас ці, якая па-
сту піць) «Чыр вон ка. Чыр во ная зме на» мо жа 
пра цяг ваць дру ка ваць і на да лей. Вы ні кі пла-
ну ец ца пад вес ці ДА ПА ЧАТ КУ ЎСТУП НАЙ 
КАМ ПА НІІ.

Ма тэ ры я лы на кон курс мож на да сы лаць 
на элект рон ны ад рас kоnkursсhz@mаіl.ru 
або на паш то вы (Рэ дак цыя га зе ты «Звяз да», 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, 220013, г. Мінск) 
з аба вяз ко вай па мет кай «Я — ма ла ды. І мне 
не ўсё роў на!»

Аба вяз ко выя ўмо вы, 
якім па він ны ад па вя даць 
кон курс ныя ра бо ты:

1. «Про ба пя ра» па він на быць ТОЛЬ КІ НА 
БЕ ЛА РУС КАЙ МО ВЕ.

2. Тэкс ты да сы ла юц ца ў фар ма це RTF (ка-
лі па по шце, дык у раз дру ка ва ным вы гля дзе, 
а фо та здым кі — на дыс ку).

3. Кож ная ілюст ра цыя ці фо та зды мак да 
тэкс ту да сы ла ец ца АСОБ НЫМ пры ма ца ва-
ным фай лам.

4. Аб' ём кон курс ных ра бот — не больш за 
8 ты сяч зна каў (з пра бе ла мі).

5. Коль касць «проб пя ра» ад ад на го аў та-
ра не аб ме жа ва на, ад нак пры вя лі кай коль-
кас ці кон курс ных ра бот кож на му ўдзель ні ку 
(пры ўмо ве на леж най якас ці ма тэ ры я лаў і 
ад па вед нас ці ўмо вам кон кур су) да ец ца па ад-
ным шан цы. Ас тат нія яго ма тэ ры я лы бу дуць 
на дру ка ва ны (зноў жа пры ўмо ве на леж най 
іх якас ці) як звы чай ныя жур на лісц кія — па-за 
кон кур сам.

6. Уз рост удзель ні каў так са ма не аб ме-
жа ва ны, але най перш кон курс раз лі ча ны на 
на ву чэн цаў стар шых кла саў.

7. Жанр «проб пя ра» — лю бы, але гэ та 
па він на быць толь кі про за (на тат ка, рэ пар таж, 
эсэ, за ма лёў ка, ін тэр в'ю).

8. Па жа да на, каб ма тэ ры ял быў на пі са ны 
спе цы яль на для кон кур су. Вя лі кая прось ба не 
да сы лаць школь ных са чы нен няў, рэ фе ра таў 
(і па фор ме, і па змес це), асаб лі ва пад рых-
та ва ных пэў ны час та му. У па чат ку тэкс ту 
па ві нен быць за га ло вак (наз ва кон кур су не 
з'яў ля ец ца та кім), на пры кан цы — імя і проз-
ві шча аў та ра.

9. Аў тар аба вя за ны па зна чыць свае паш-
парт ныя звест кі (ну мар і се рыя, ідэн ты фі-
ка цый ны ну мар, кім і ка лі быў вы да дзе ны 
да ку мент, імя, імя па баць ку, проз ві шча) і 
да маш ні паш то вы ад рас (ін дэкс, на се ле ны 
пункт, ву лі ца, дом). Гэ тыя звест кі бу дуць па-
трэб ны для бух гал тэ рыі ў вы пад ку, ка лі «про-
ба пя ра» бу дзе на дру ка ва на ў га зе це. ТОЛЬ КІ 
яны па да юц ца аў та рам на БЕ ЛА РУС КАЙ і 
РУС КАЙ мо вах. У вы пад ку, ка лі ў ма ла до га 

ці юна га аў та ра яшчэ ня ма паш пар та, вы-
шэй на зва ныя звест кі па да юц ца на ад на го з 
баць коў, на стаў ні цу, кі раў ні ка гурт ка (звест кі 
з па свед чан ня аб на ра джэн ні для бух гал тэ рыі 
не па ды хо дзяць).

10. Апроч та го, аў тар па ве дам ляе СВОЙ 
ну мар ма біль на га або да маш ня га тэ ле фо на, 
каб рэ дак цыя ў вы пад ку не аб ход нас ці маг ла 
апе ра тыў на з ім звя зац ца.

11. Па він на быць па зна ча на поў ная коль-
касць га доў аў та ра на мо мант ад сы лан ня кон-
курс най ра бо ты, ну мар шко лы і кла са.

12. Аў тар па ві нен па ве да міць кры ху да-
дат ко вай ін фар ма цыі пра ся бе (10—15 рад-
коў) у ад воль най фор ме. На прык лад, якія і ў 
чым мае да сяг нен ні (ву чо ба, спорт, мас тац тва 
і г. д.), чым за хап ля ец ца ў воль ны час, кім 
ма рыць стаць у бу ду чы ні і інш.

13. Ка лі да сла ныя ма тэ ры я лы не па ды хо-
дзяць да дру ку, яны не рэ цэн зу юц ца.

14. Пра кан чат ко вую да ту пад вя дзен ня 
вы ні каў твор ча га кон кур су рэ дак цыя па ве да-
міць да дат ко ва. Ад соч ваць пуб лі ка цыю «проб 
пя ра» па він ны са мі юныя і ма ла дыя аў та ры 
або іх ку ра та ры (баць кі, на стаў ні кі, кі раў ні кі 
гурт коў).

* * *
Ну што ж, на пры кан цы на ша заў сёд нае: 

«васт ры це пё ры», аў та ры! Зы чым усім твор-
чых пос пе хаў і пе ра мог! Як мы не стам ля ем ся 
паў та раць, па вер це, прай граў шых у кон кур се 
не бу дзе!

Ку ра та ры пра ек та 
На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nikalaeva@zviazda.by 

і Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

ЮН КА РЫ, НА СТАРТ!

Ха лід Рус та маў: «Га лоў ная мэ та ма біль на га трэ на жо ра — 
да па маг чы лю дзям ад на віць мі мі ку тва ру».

Плаз му ат мас фер на га раз ра ду мож на пры мя няць у ме ды цы не, бія ло гіі, 
сель скай гас па дар цы, авія цыі, ста ма та ло гіі, кас ме та ло гіі...
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