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ТЭР МІ НАЛ ЗА МЕСТ КІ ЁС КАЎ
У Мін ску ў хут кім ча се мо гуць з'я віц ца 

тэр мі на лы па про да жы та ло наў на ўсе ві-

ды транс пар ту з маг чы мас цю па паў нен ня 

пра яз ных. Но вую рас пра цоў ку на «TІБО» 

пра дэ ман стра ва лі прад стаў ні кі «Мінск-

тран са». У ім мож на бу дзе на быць бі ле ты 

і па поў ніць смарт-кар ты, 

ад нак толь кі з да па мо гай 

бан каў скай кар ты — ро-

бат-пра да вец не бу дзе 

пры маць на яў ныя гро шы. 

Ён так са ма аб ста ля ва ны 

су праць ван даль най пра-

тэк цы яй і аба ро не ным 

дыс плэ ем. Ін тэр фейс эк-

ра на ў тэс та вым рэ жы ме 

пра цуе на ча ты рох мо вах: 

бе ла рус кай, рус кай, кі тай-

скай і анг лій скай.

Як ад зна чы лі су пра цоў-

ні кі кам па ніі, якія зна хо дзі-

лі ся на стэн дзе вы стаў кі 

«TІБО», за раз тэр мі на лы 

пра хо дзяць сер ты фі ка-

цыю. Да жніў ня ча ты ры 

тэр мі на лы пла ну юць уста на віць у тэс та вым 

рэ жы ме на ажыў ле ных пры пын ках ста лі цы. 

Ад но з та кіх мес цаў, хут чэй за ўсё, бу дзе 

на Ня мі зе.

Тэр мі на лы бу дуць тэс та ваць да вяс ны 

на ступ на га го да. Важ на для за каз чы ка пра-

ве рыць іх пра ца здоль насць у зі мо вых умо-

вах. Ка лі апа ра ты пры жы вуц ца, то праз год 

іх ста не знач на больш і ў не ка то рых мес цах 

знік не не аб ход насць у кі ёс ках па про да жы 

бі ле таў на пра езд.

БЕЗ ЛІШ НІХ ПА ПЕР
«Бел пош та» на «ТІ БО» прад ста ві ла пры-

мя нен не элект рон на-ліч ба ва га под пі су, які 

кам па нія рас пра ца ва ла су мес на з МТС. 

Дзя ку ю чы спе цы яль най SІM-кар це, якая 

бу дзе да ступ ная ў хут кім ча се, мож на бу-

дзе ства рыць пер са наль ны ўлі ко вы за піс 

на сай це «Бел пош ты». За піс змесціць усе 

пер са наль ныя паш парт ныя да ныя, якія па-

тра бу юц ца пры ідэн ты фі ка цыі клі ен та. Та кім 

чы нам карыстальнік зможа за браць па сыл-

ку без на яў на га паш пар та на ру ках, а толь кі 

ма ю чы пры са бе смарт фон. Клі ен ту па він на 

прый сці па ве дам лен не аб наяўнасці па сыл кі 

і яшчэ ад но па ве дам лен не, 

у якое трэ ба ўвес ці пін-код. 

Та кім чы нам афарм ля ец-

ца элект рон ны да ку мент, 

што да зва ляе за браць 

па сыл ку без да дат ко вых 

апе ра цый.

Так са ма мож на бу дзе 

атрым лі ваць за каз ныя 

ліс ты ў элект рон ным вы-

гля дзе. Гэ та но вая па слу га 

«Бел пош ты», якая да зво-

ліць пра гля даць ад ска на-

ва ную ка рэс пан дэн цыю 

ў сва ім ка бі не це ан лайн. 

З ва шай зго ды вам пад-

клю чаць та кую па слу гу і 

ва шы ліс ты бу дуць ус кры-

ва цца і ска на вац ца. Пры 

гэ тым кам па нія бу дзе за бяс печ ваць кан фі-

дэн цы яль насць згод на з усі мі да моў ле нас-

ця мі. Ча ка ец ца, што гэ тыя па слу гі мож на бу-

дзе атрым лі ваць ужо ў на ступ ным го дзе.

Акра мя та го, па сло вах на чаль ні ка цэнт-

ра раз віц ця ін фар ма цый ных тэх на ло гій 

«Бел пош ты» Ана то ля НЕ ЎМЯР ЖЫЦ КА-

ГА, кам па нія сён ня пра цуе над маг чы мас цю 

да стаў кі па сы лак з да па мо гай дро наў. Пры 

гэ тым, ка мен ту ю чы сум ны во пыт пер ша га 

за пус ку та кой па слу гі «Пош тай Ра сіі», ён ад-

зна чыў, што та ды не бы ло ўлі ча на мност ва 

мо ман таў і не вар та бы ло за пус каць тэс та-

вую сіс тэ му ў вя лі кім го ра дзе.

«Ёсць мер ка ван не, што гэ тыя сіс тэ мы 

поў на маш таб на не бу дуць пра ца ваць, па-

куль не бу дзе ство ра на пэў ная на зем ная 

струк ту ра для кі ра ван ня бес пі лот ні ка мі. Наш 

ро бат-паш таль ён па куль так са ма з'яў ля ец-

ца пра та ты пам, хоць і пра цуе. Мы бу дзем 

спра ба ваць за пус ціць яго на пра ця гу ме ся ца 

ў Ві цеб скай воб лас ці, у сель скай мяс цо вас-

ці з не вя лі кім па то кам ад праў лен няў, дзе 

мож на бу дзе рэ аль на за мя ніць паш то вую 

ма шы ну па доб най пры ла дай», — рас тлу-

ма чыў Ана толь Не ўмяр жыц кі.

Ро бат змо жа пе ра но сіць гру зы да 5 кг. Ка лі 

вы пра ба ван ні прой дуць па спя хо ва, спатрэбіцца 

яшчэ ня ма ла пра цы для та го, каб пры мя няць 

та кую да стаў ку ў вя лі кіх га ра дах.

БУ ДУ ЧЫ НЯ БЕС ПІ ЛОТ НІ КАЎ
Але не толь кі для да стаў кі гру заў у на шай 

кра і не мож на вы ка рыс тоў ваць бес пі лот ні-

кі. Як ад зна чыў член са ве та Бе ла рус кай 

фе дэ ра цыі бес пі лот най авія цыі Анд рэй 

ЮШ КОЎ, ар га ні за цыя сён ня пра цуе над тым, 

каб да нес ці да дзярж ор га наў, што электронныя 

механізмы мож на вы ка рыс тоў ваць шы рэй.

«Мы да па ма га ем дзяр жа ве пра віль на 

ўнес ці іх у пра ва вое по ле, каб на іх мож на 

бы ло бяс печ на ля таць», — да даў Анд рэй 

Юш коў. Ка лі 10 га доў та му та кія апа ра ты 

бы лі чымсь ці фан тас тыч ным як па ідэі пры-

мя нен ня, так і па кош це, то сён ня яны пе ра-

тва ра юц ца ў па пу ляр нае хо бі. Пры чым хо бі 

гэ та нель га на зваць да ра гім. Сён ня квад ра-

коп тар мож на ку піць і за 50 руб лёў, і за 50 ты-

сяч. У за леж нас ці ад за дач, вя до ма ж.

Так, на вы стаў цы фе дэ ра цыя па ка за ла 

адзі ны ў Бе ла ру сі аг ра бес пі лот нік кош там 

ка ля 30 ты сяч до ла раў, ана ла гі яко га па-

лі ва юць па се вы і ўно сяць пес ты цы ды на 

сель ска гас па дар чых угод дзях Кі тая. Для 

бе ла рус кіх фер ме раў па куль та кія дро ны 

вель мі да ра гія. Але ляс ныя гас па дар кі ўжо 

ка рыс та юц ца імі. Прыкладна 20 гас па да рак 

вы ка рыс тоў ва юць дро ны для аб сле да ван ня 

ляс ных ма сі ваў. У 2018 го дзе ка ля 72 ляс га-

саў збі ра юц ца на быць дро ны. Да рэ чы, сён ня 

ў Бе ла ру сі ўжо вы ка рыс тоў ва юць бес пі лот-

ні кі для за ме ру ра ды я цый на га вы пра мень-

ван ня, для на зі ран ня за па цяр пе лы мі ад 

чар но быль скай тра ге дыі зем ля мі. У кра і не 

так са ма ажыц цяў ля ец ца ма ні то рынг ме жаў 

і рэ жым ных аб' ек таў з да па мо гай бес пі лот-

ні каў. З кож ным го дам коль касць ка рыс-

таль ні каў рас це ў геа мет рыч най пра грэ сіі. 

У бу ду чы ні іх коль касць і сфе ры пры мя нен ня 

бу дуць толь кі па вя ліч вац ца.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ



У ліч ба вым фар ма цеУ ліч ба вым фар ма це  

УЖЫТ КО ВЫ ХА РАК ТАР
Што зме ніц ца 

ў на шым жыц ці 
пас ля «ТІ БО»

Ро ба ты, да поў не ная рэ аль насць, 

бес пі лот ні кі і VR-кас цюм, які пе ра но-

сіць лю дзей унутр гуль ні. У ста лі цы 

за вяр шы ла ся між на род ная вы стаў-

ка «TІБО», але ўра жан ні за ста нуц ца 

яшчэ на доў га. Ай чын ныя кам па ніі 

прад ста ві лі но выя тэх на ло гіі і па слу-

гі, якія па він ны па леп шыць жыц цё 

бе ла ру саў. Не ка то рыя з іх з'я вяц ца 

ў кра і не ўжо ў най блі жэй шы час. 

Пра тое, як ро ба ты змо гуць за мя ніць 

кі ёс кі для про да жу бі ле таў, а пош ту 

бу дуць да стаў ляць бес пі лот нікі, 

мы і рас ка жам пад ра бяз ней.

Мож на за пя рэ чыць: так, сі ту а-

цыя ня прос тая, і ра шэн не, пры якім 

у лю бым вы пад ку хтось ці мо жа 

па цяр пець, ад на знач на пры няць 

не маг чы ма, але ж гэ та толь кі гі-

па тэ тыч ная за да ча.

На жаль, усё ста ла рэ аль нас цю, 

ка лі не каль кі га доў та му ў ЗША з-за 

па мыл кі аў та пі ло та ўпер шы ню за-

гі нуў ча ла век. Ні муж чы на-кі роў ца, 

ні штуч ны ін тэ лект аў та ма бі ля Tesla 

на фо не яр ка га не ба не за ўва жы лі 

бе лую фу ру, якая вы еха ла на пя-

рэй мы. Ма шы на з раз го ну тра пі ла 

пад пры чэп гру за ві ка — і та кая сі-

ту а цыя ста ла фа таль най.

Аў та пі лот у аса біс тых аў та ма-

бі лях на сён няш ні дзень да ступ ны 

толь кі вель мі за бяс пе ча ным кі-

роў цам, та му та кія зда рэн ні ўсё ж 

адзін ка выя. Ін шая спра ва, што 

ця пер ак тыў на рас пра цоў ва юц-

ца бес пі лот ныя аў та ма бі лі так сі, 

якія ў тэс та вым рэ жы ме пе ра во-

зяць па са жы раў. І тут так са ма не 

абы шло ся без тра ге дый: у са ка ві-

ку бя гу ча га го да ў ЗША ад бы ло ся 

ДТЗ з бес пі лот ні кам Uber, у вы ні ку 

яко га ўпер шы ню за гі нуў пе ша ход. 

Жан чы на з веласіпедам пе ра хо-

дзі ла да ро гу ў не на леж ным мес-

цы ў цём ны час су так, тра са бы ла 

сла ба асвет ле на, та му су тык нен не 

скон чы ла ся смер цю. Ві на ва тай бы-

ла пры зна на са ма за гі ну лая.

А дня мі аб гэ тым зда рэн ні з'я-

ві ла ся но вая ін фар ма цыя. Як па-

ве да мі ла вы дан не The Іnformatіon, 

аў та ма біль, які збіў жан чы ну, «ба-

чыў» яе пры да па мо зе сва іх пя рэд-

ніх ка мер і сіс тэ мы, якая вы зна-

чае ад лег ласць, — лі да ́ра. І тым 

не менш бес пі лот нік не па лі чыў 

з'яў лен не жанчыны пры чы най для 

спы нен ня.

Ча му? Ін фар ма цыя кам па ніі та-

кая: звы чай на сіс тэ му, якая ад каз-

вае за ло гі ку рас па зна ван ня аб' ек-

таў, на ладж ва юць так, каб яна «не 

па ло ха ла ся» не ча ка ных аб' ек таў, 

на прык лад пры пар ка ва ных ка ля 

да ро гі аў та ма бі ляў. Ад нак у да дзе-

ным вы пад ку пры чы най спы нен ня 

не ста ла на ват ве ла сі пе дыст ка — 

аў то па прос ту пра іг на ра ва ла яе. 

Вось і ўсё тлу ма чэн не.

Пас ля гэ та га Uber спы ніў вы пра-

ба ван ні бес пі лот ні каў, але ў хут кім 

ча се — ка лі бу дзе апуб лі ка ва на 

спра ва зда ча Са ве та на цы я наль-

най бяс пе кі ру ху — вы пра ба ван ні 

ад но вяць.

І тут ёсць не каль кі пы тан няў. 

Вя до ма, бес пі лот нік «за то ча ны» 

пад ідэа льнае вы ка нан не пра ві лаў 

да рож на га ру ху, ад нак на да ро зе 

пры сут ні ча юць не толь кі аў та ма бі-

лі, але і сам ча ла век. А як адап та-

ваць штуч ны ін тэ лект бес пі лот ні ка, 

на прык лад, да кі роў цаў-ха маў, якія 

пе ра ся ка юць да ро гу на за ба ро не-

ны сіг нал свят ла фо ра, пад ра за юць 

і здоль ныя на не адэ кват ныя ўчын-

кі? Як бес пі лот ні кі бу дуць спраў-

ляц ца з дрэн ны мі ўмо ва мі да рог і 

на двор'я? Ска жам, снег мо жа пе-

ра шко дзіць счыт ваць раз мет ку, 

а на не ка то рых да ро гах яе мо жа 

быць і зу сім не ві даць на ват у доб-

рае на двор'е.

За над та шмат ас пек таў, якія 

ад на знач на вы ра шыць не ўда ец-

ца, ды і ад ка зы вы твор цаў да во-

лі агуль ныя, а ца на за па доб ныя 

вы пра ба ван ні мо жа быць за над та 

вы со кая, як у вы пад ку з жан чы-

най-ве ла сі пе дыст кай. Зра зу ме ла, 

што тады ві на ва та была за гі ну лая, 

але — гэ та вель мі важ на! — ма-

шы на тар ма зіць не ста ла.

Усе вы шэй на зва ныя праб ле-

мы мы па пра сі лі пра ка мен та ваць 

кам па нію «Ян дэкс.Так сі», у мін скім 

офі се якой пра цу юць над аў та пі ло-

там. Нам ад ка заў Ра ман УДА ВІ-

ЧЭН КА, кі раў нік гру пы рас пра-

цоў кі бес пі лот на га аў та ма бі ля ў 

«Ян дэкс.Так сі»:

«На ўсе гэ тыя пы тан ні ад каз 

па куль агуль ны. Зра зу ме ла, усе 

апі са ныя сі ту а цыі па він ны і бу дуць 

уліч вац ца. Але га лоў ная за да ча за-

раз — ства рыць тэх на ло гію, якая 

пра цуе, гэ та зна чыць на ву чыць 

бес пі лот ны аў та ма біль ез дзіць 

у стан дарт ных умо вах. А да лей 

мож на пе ра хо дзіць да вы ра шэн-

ня больш скла да ных за дач — 

і як ез дзіць у маг ніт ныя бу ры, і што 

ра біць з кі роў ца мі-ха ма мі — і ўсіх 

ас тат ніх. Пы тан не пра «ка го збі-

ваць, ка лі ад мо ві лі тар ма зы», 

зда ец ца, так са ма не ўні каль нае 

для бес пі лот ні ка — гэ та агуль на-

ча ла ве чая гіс то рыя. Ві да воч на, 

што ма са вы вы хад бес пі лот ных 

аў та ма бі ляў на ву лі цы га ра доў 

па тра буе пе ра гля ду рэ гу ля ван ня 

і но вых за ко наў ва ўсіх кра і нах 

све ту. І ра на ці поз на ча ла вец тва 

вы ра шыць, што з гэ тым ра біць. Гэ-

так жа ў свой час з'я ві лі ся і кон кі, і 

трам ваі, і аў та ма бі лі, і ін шыя ві ды 

транс пар ту: спа чат ку бы ло не зра-

зу ме ла, як з імі жыць, але хут ка 

яны ста лі ма са вы мі.

Ці з'я віц ца паў на вар тас ны го-

рад-па лі гон для бес пі лот ні каў у 

Бе ла ру сі? Мы не вель мі лю бім 

дзя ліц ца пла на мі — лі чым за леп-

шае рас каз ваць пра тое, што ўжо 

ад бы ло ся. На конт па лі го на ў Бе ла-

ру сі — па гля дзім».

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

А ХТО ТАМ ІДЗЕ?
Ка го вы ра та ваць — кі роў цу або пе ша хо да — ра шэн не за штуч ным ін тэ ле ктам

Уя вім сі ту а цыю: у бес пі лот на га аў та ма бі ля ад мо ві лі тар ма зы, ён 

ру ха ец ца, хоць на свят ла фо ры га рыць чыр во нае свят ло. Ка лі ён 

пра цяг не рух, то са б'е дзяў чын ку, якая пе ра хо дзіць да ро гу па 

пе ша ход ным пе ра хо дзе, ка лі сы дзе ў су сед нюю сва бод ную па-

ла су — са б'е ін ша га ча ла ве ка, на прык лад ста ро га. Вя до ма, ёсць 

яшчэ адзін ва ры янт: з'е хаць на або чы ну, дзе па са жы раў са мо га 

аў то мо жа ча каць слуп. І тут уз ні кае пы тан не: што ў па доб ных 

вы пад ках па ві нен зра біць штуч ны ін тэ лект?


