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Трэ ба больш хут ка сці
Хут касць, як заў сё ды, лепш за 

ўсё тлу ма чыць, ча му ўка ра нен не 

сет кі 5G бу дзе зруч ным для ка-

рыс таль ні каў. Так, вя до ма, што ў 

чацвёртым па ка лен ні хут касць ін-

тэр нэ ту вар' і ру ец ца ад 100 Мбіт/с 

да 1 Гбіт/с. У сваю чар гу 5G нам 

абя цае па чат ко вую хут касць у 

2 Гбіт/с, а на пі ку бу дзе да ся гаць 

20 Гбіт/с. А гэ та ў 20 ра зоў хут чэй.

На вош та так хут ка? Сён ня ў 

мно гіх кропках све ту ёсць праб-

ле ма з па крыц цём LTЕ. Прын цы-

по ва ўка ра нен не 5G так са ма яе 

не вы ра шыць, але ча ка ец ца, што, з 

улі кам та го, што на ват на са мых ніз-

кіх зна чэн нях но вая ма біль ная су вязь 

бу дзе ў не каль кі ра зоў хут чэй шая за 

LTЕ на яе пі ку сён ня. Гэ та да зво ліць не 

ад чу ваць ка рыс таль ні кам ні я кіх праб-

лем пад час спа жы ван ня кан тэн ту, які 

ўжо звык лы для нас.

Ра зам з тым хут касць сет кі 5G усё 

яшчэ зна хо дзіц ца на ста дыі тэс та ван-

ня. Са мы вя лі кі яе па каз чык быў уста-

ноў ле ны на ўзроў ні 71.75 Гбіт/с.

Ра зум ны дом, 
ра зум ны го рад, 
ра зум ныя за во ды...

Вя лі кія хут ка сці і па ляп шэн не до-

сту пу ма біль на га ін тэр нэ ту да зво ляць 

змя ніць са му сут насць ра бо ты з гла-

баль най сет кай, ка лі не толь кі ка рыс-

таль нік дае за дан не га джэ там на ад-

лег лас ці, але і са мі пры бо ры змо гуць 

вес ці дыя лог і ка ар ды на ваць ра бо ту.

Га вор ка ідзе пра «ін тэр нэт рэ чаў»: 

бес пра вад ныя аб' ек ты аб' яд ноў ва юц-

ца ў ад ну сет ку і да паў ня юць адзін ад-

на го, пад ладж ва юц ца і спра шча юць 

жыц цё ча ла ве ка. На прык лад, уя ві це, 

што вы едзе це да до му з ра бо ты і ад-

праў ля е це га ла са вое па ве дам лен не ў 

бар та вы кам п'ю тар свай го аў то, за да-

ючы марш рут. Пас ля гэ та га праз 5G 

ма шы на пе рад ае ін фар ма цыю ва шай 

мік ра хва лёў цы до ма, што вы едзе це, і 

ўжо мож на па чы наць ра за гра ваць вя-

чэ ру, а ха ла дзіль нік па ве дам ляе, што 

ў ім скон чы ла ся ма ла ко і што па марш-

руце трэ ба за ехаць у кра му, ну, ці сам 

за маў ляе яго праз служ бу да стаў кі. 

Пры чым ма ла ко мож на да ста віць да 

па трэб на га ча су так са ма без да па мо гі 

ча ла ве ка — з па доб най за да чай не ў-

за ба ве змо гуць спраў ляц ца ля ту чыя 

дро ны.

І гэ та зу сім не фу ту рыс тыч ные апі-

сан не та го, што мо жа зда рыц ца ў ней-

кай там да лё кай бу ду чы ні. Шмат што 

з гэ тых эле мен таў ёсць ужо ця пер, ад-

нак гла баль на ўсё гэ та не злу ча на ў 

адзі ную сет ку. З маг чы мас ця мі 5G мы 

на блі зім ся да «ін тэр нэ ту рэ чаў».

Раз ва жа ю чы да лей, мож на ска-

заць, што «ін тэр нэт рэ чаў» па спры-

яе з'яў лен ню «ра зум на га до ма», які 

змо жа са ма стой на пад ладж ваць усё 

для зруч нас ці жы ха ра без яго ўдзе-

лу. Гэ та да зво ліць збе ра гаць час і 

на ват сэ ка но міць на апла це па слуг 

ЖКГ, бо на ват ка лі вы за бу дзе це ся вы-

клю чыць дзе-не будзь свят ло, то сам 

ра зум ны дом вы клю чыць яго за вас.

Але аў та ном нае жыл лё — гэ та не 

мя жа маг чы мас цяў «ін тэр нэ ту рэ чаў». 

Да лей ідзе «ра зум ны го рад», які да-

зво ліць на асно ве ме та ду аў та ма тыч-

най ідэн ты фі ка цыі аб' ек таў рэ гу ля ваць 

вя лі кую коль касць пра цэ саў без удзе-

лу ча ла ве ка. Свят ла фо ры, рух, асвят-

лен не го ра да, па ча так і ка нец ацяп-

ляль на га се зо на — мо жа пра ца ваць 

уз год не на, эка на міч на. Так са ма сю ды 

магчыма да даць ідэю з аў та ном ны-

мі за во да мі і фаб ры ка мі, дзе ча ла век 

вы кон вае функ цыю ма ні то рын гу, а не 

пра дук цый най сі лы.

Рэ ва лю цыя на да ро гах
З «ра зум ным го ра дам» праз но-

вае па ка лен не су вя зі змо гуць мець 

зно сі ны і ра зум ныя аў то. Не так даў-

но на Су свет ным кан грэ се ма біль най 

су вя зі ў Бар се ло не быў прад стаў ле ны 

кан цэпт 5G аў та ма бі ля ад Quаlсоmm. 

Рас пра цоў шчы кі сцвяр джа юць, што ён 

здоль ны ўза е ма дзей ні чаць з пры ла да-

мі ва кол ся бе, апра цоў ва ю чы ін фар-

ма цыю на скры жа ван нях, на прык лад, 

пра тое, якое свят ло па каз вае ця пер 

свят ла фор і ка лі яно зме ніц ца.

Ма шы ны пад час па езд кі бу дуць 

кант ра ля ваць сваё мес ца зна хо джан не 

ад нос на ін шых аў то. Гэ та па мен шыць 

коль касць «сля пых зон» кі роў цы і па-

тэн цы яль на ска ро ціць коль касць ава-

рый, ура туе ня ма ла жыц цяў.

Вя до ма, што раз віц цё бес пі лот на га 

транс пар ту моц на за тар мож вае не-

дас ка на ласць ал га рыт маў, якія ад каз-

ва юць за апра цоў ку ін фар ма цыі пра 

мес ца зна хо джан не пе ша хо даў на да-

ро зе. Так, у са ка ві ку, бес пі лот нік Ubеr 

збіў у ЗША жан чы ну, якая пе ра ся ка ла 

да ро гу па-за пе ша ход най зо ны.

Ча ка ец ца, што з 5G і «ін тэр нэ там 

рэ чаў» та кіх сі ту а цый маг чы ма бу дзе 

па збег нуць. Аў то змо жа, на прык лад, 

праз 5G-смарт фон вы зна чыць, што 

па да ро зе ідуць лю дзі, і свое ча со ва 

за тар ма зіць.

Кан тэнт для вір ту аль най 
і да поў не най рэ аль нас ці

Ука ра нен не 5G да зво ліць змя ніць і 

спа жы ван не ві дэа кан тэн ту. З яго хут-

ка сцю ў лі ча ныя се кун ды спам поў ва-

юц ца гі га бай ты ві дэа. Сён ня ўсё шы-

рэй у на ша жыц цё ўка ра ня ец ца ві дэа 

ў фар ма це 4K. На зме ну яму хут ка 

прый дзе 8K. Да вя дзец ца куп ляць 

боль шыя ма ні то ры і тэ ле ві за ры? 

І так, і не. Вы, вя до ма, змо жа-

це пра цяг нуць гля дзець ві дэа па 

стан дарт най схе ме, але ў хут кім 

ча се све там пач не кі ра ваць вір-

ту аль ная рэ аль насць. VR-шлем 

да зво ліць на блі зіць 5D-кі на тэ атр 

блі жэй да до ма. Філь мы, се ры я-

лы не прос та мож на бу дзе гля-

дзець, але і па глыб ляц ца ў іх.

З тэх на ло гі я мі да поў не най 

рэ аль нас ці па вя лі чыц ца ўзро-

вень ін тэр ак тыў нас ці ўся го све-

ту. З да па мо гай АR-аку ля раў мы 

змо жам атрым лі ваць звест кі аб 

на ва коль ных аб' ек тах, толь кі зір-

нуў шы на іх. Так са ма дзя ку ю чы 5G 

змо жам атрым лі ваць ін фар ма цыю не 

толь кі пра ін шыя пры ла ды ва кол нас, 

але і пра ка рыс таль ні каў, якія ва ло да-

юць імі. Ве ра год на, што маг чы масць 

зно сі наў і зна ём стваў так са ма пе рай-

на чыц ца.

Дзя ку ю чы 5G VR- і АR-тэх на ло гіі 

мож на бу дзе вы ка рыс тоў ваць і ў на-

ву чан ні. Га джэ ты змо гуць ма дэ ля ваць 

лю быя сі ту а цыі і за дан ні для вуч няў 

школ, а на стаў нік змо жа быць з імі 

ўвесь час на су вя зі. Пры чым ін ды ві-

ду аль на. По ле для раз віц ця ў гэ тым 

кі рун ку прак тыч на бяз меж нае.

На гуль ні
І, вя до ма ж, зме ніц ца ўся гуль ня вая 

ін дуст рыя. Каб уя віць, як ме на ві та мо-

жа вы гля даць гуль ня най блі жэй шай 

бу ду чы ні, вар та па гля дзець фільм 

«Пер ша му гуль цу пад рых та вац ца». 

Там рас каз ва ец ца пра спе цы яль ны 

кас цюм, які па глыб ляе гуль цоў у гуль-

ня вы свет, да па ма гае ім уза е ма дзей ні-

чаць, ка му ні ка ваць і фі зіч на ад чу ваць 

усе тон ка сці гуль ня во га ася род дзя, на-

прык лад, зме ны тэм пе ра ту ры, уда ры 

і страль бу.

Вы ска жа це, што гэ та фан тас ты-

ка? Рас ча рую і па ра дую ад на ча со ва: 

у Бе ла ру сі рас пра цоў ва юць та кую ра-

зум ную воп рат ку. У кам па ніі Tеslаsuіt 

ства ра юць кас цюм, які дзя ку ю чы ўбу-

да ва най сіс тэ ме элект ра сты му ля цыі і 

клі мат-кант ро лю мо жа па глы біць гуль-

ца ў вір ту аль ны свет і пры му сіць ад чу-

ваць яго тэм пе ра ту ру, а так са ма ад чу-

ваць усё, што ад бы ва ец ца, на са бе.

Ця пер ён уза е ма дзей ні чае з аку ля-

ра мі вір ту аль най рэ аль нас ці і кам п'ю-

та рам. Ад нак ка ман да рас пра цоў шчы-

каў збі ра ец ца ў да лей шым ад мо віц ца 

ад «жа ле за» на ка рысць воб лач ных 

тэх на ло гій. Ак тыў ная пра ца над гэ тым 

пач нец ца са з'яў лен нем 5G. Та кім чы-

нам мож на бу дзе па мя няць па ды ход 

да гуль няў, якія ста нуць ку ды блі жэй да 

ча ла ве ка пас ля 2020 го да, ка лі ча ка ец-

ца ма са вае ўка ра нен не 5G і па доб ны 

кас цюм бу дзе не да ра жэй за гуль ня вую 

кан соль (яе пры клад ная ца на ця пер па-

чы на ец ца ад 300—400 до ла раў).

З менш фан тас тыч на га — 5G пра-

сты му люе з'яў лен не но вых смарт фо-

наў, кан со ляў, план шэ таў. Так што, 

ка лі хо ча це іс ці ў на гу з тэх на ло гі я мі 

і рын кам, мо жа це ўжо па чы наць ад-

кла даць гро шы на аб наў лен не сва іх 

га джэ таў пас ля 2020 го да.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

ЯК 5G 
ЗМЕ НІЦЬ СВЕТ

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

ТРЫ МА ЕМ РУ КУ 
НА ПУЛЬ СЕ

Дэ пу тац кі кор пус у хут кім ча се 
раз гле дзіць пра гра му дзе ян няў ура да

Пра гэ та на па ся джэн ні Са ве та Па ла ты прад стаў ні-

коў На цы я наль на га схо ду па ве да міў яе стар шы ня 

Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА. Да рэ чы, во сень ская се сія 

ад кры ва ец ца 2 каст рыч ні ка, ця пер у Па ла це зна хо-

дзіц ца больш за 40 за ко на пра ек таў, па ло ву з іх пла-

ну ец ца раз гле дзець.

Па сло вах спі ке ра, ужо ў най блі жэй шы час — 5 каст рыч-

ні ка — дэ пу та там трэ ба бу дзе раз гле дзець пы тан не аб да чы 

зго ды на пры зна чэн не Сяр гея Ру ма са прэм' ер-мі ніст рам, а 

не каль кі паз ней — за слу хаць пра гра му дзей нас ці аб ноў ле-

на га ўра да. «Ця пер пра ект пра гра мы ак тыў на аб мяр коў ва-

ец ца ва ўра дзе, і, мяр кую, ужо ў дру гой па ло ве каст рыч ні ка 

мы атры ма ем яго ў ра бо чым па рад ку для вы ву чэн ня і пра-

пра цоў кі ў па ста ян ных ка мі сі ях», — ад зна чыў ён.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка пад крэс ліў: дэ пу тац ка му кор пу су 

вар та са мым уваж лі вым чы нам раз гле дзець па ла жэн ні пра гра-

мы, перш за ўсё, праз прыз му мэт і за дач пя ці га до ва га пла на 

раз віц ця кра і ны, ства рэн ня на леж ных умоў для фар мі ра ван ня 

но вых га лін эка но мі кі, пад трым кі ма ло га і ся рэд ня га біз не су.

Акра мя та го, ён ад зна чыў, што на во сень скай се сіі дэ пу-

тац ка му кор пу су трэ ба бу дзе раз гле дзець пра ек ты рэс пуб лі-

кан ска га бюд жэ ту на 2019 год і но ва га Пад атко ва га ко дэк са. 

Па сло вах Ула дзі мі ра Анд рэй чан кі, яны яшчэ не ўне се ны ў 

Па ла ту прад стаў ні коў, але ўжо сён ня па вы ні ках ак тыў най 

пра цы шэ раг іні цы я тыў пар ла мен та ры яў пад тры ма ны.

«Вар та за вяр шыць ра бо ту па іні цы я ва ных дэ пу та та мі 

пра ек тах за ко наў па пы тан нях ін вес ты цый і пры ва ты за цыі. 

Мы да маў ля лі ся, што ў ліс та па дзе пра вя дзём пар ла менц кія 

слу хан ні па ін вес ты цый най тэ ма ты цы з удзе лам прад стаў ні-

коў дзяр жаў ных ор га наў, біз нес-су поль нас ці, між на род ных 

экс пер таў», — да даў спі кер.

На дум ку стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў, важ ным 

кро кам для пад трым кі прад пры маль ніц тва і раз ня во лен ня 

дзе ла вой іні цы я ты вы ста не пры няц це за ко на пра ек та аб 

дэ кры мі на лі за цыі пра ва па ру шэн няў у эка на міч най сфе ры, 

так са ма са мую піль ную ўва гу трэ ба ўдзя ліць зме нам Жыл-

лё ва га і Пра цоў на га ко дэк саў.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка да даў, што не аб ход на пад во дзіць 

ры су па за ко на пра ек тах аб піт ным во да за бес пя чэн ні, імян-

ных пры ва ты за цый ных чэ ках. Акра мя та го, ён на га даў, што 

па ра дак дня се сіі бу дзе на паў няц ца яшчэ цэ лым шэ ра гам 

знач ных пра ек таў за ко наў, якія бу дуць уне се ны ў Па ла ту 

прад стаў ні коў у най блі жэй шыя ме ся цы. Ся род іх — за ко-

на пра ек ты па пы тан нях гас па дар чых та ва рыст ваў, на ту-

раль ных ма на по лій, аплат ных па слуг, ганд лю, аў ды тар скай, 

рэ клам най і іна ва цый най дзей нас ці.

Да рэ чы, асоб на спі кер вы ка заў ся аб між на род най дзей-

нас ці дэ пу тац ка га кор пу са. У каст рыч ні ку дэ пу та ты возь-

муць удзел у во сень скім па ся джэн ні ПА АБ СЕ ў Біш ке ку, у 

трэ цяй на ра дзе спі ке раў пар ла мен таў кра ін Еў ра зіі ў Ан та ліі, 

у 139-й се сіі Між пар ла менц ка га са ю за ў Жэ не ве. Так са ма ў 

на ступ ным ме ся цы ча ка ец ца ві зіт пар ла менц кай дэ ле га цыі 

Кі тая, су стрэ ча з дэ ле га цы яй Еў ра пей ска га пар ла мен та. Па-

вод ле яго слоў, вя лі кую ці ка васць уяў ляе ві зіт бе ла рус кай 

ра бо чай гру пы па су пра цоў ніц тве з пар ла мен там Гер ма ніі

ў Бер лін. Вя дзец ца пад рых тоў ка да ві зі ту ў краіну пар ла-

менц кіх дэ ле га цый з Егіп та і Ру мы ніі.

Не менш важ ным кі рун кам дэ пу тац кай дзей нас ці Ула-

дзі мір Анд рэй чан ка на зваў ра бо ту ў вы бар чых акру гах. Ён 

пад крэс ліў: зна хо дзя чы ся ў рэ гі ё нах, асаб лі вую ўва гу дэ пу-

та там вар та звяр таць на рэа лі за цыю ме ра пры ем стваў, звя-

за ных з пра вя дзен нем Го да ма лой ра дзі мы. Важ ны мі так са-

ма з'яў ля юц ца пы тан ні пра ца ўлад ка ван ня гра ма дзян.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ



Маг чы масць вы ка зац ца
Мін гар вы кан кам і абл вы кан ка мы ар га ні зу юць пра-

мыя тэ ле фон ныя лі ніі 29 ве рас ня. Тэ ле фон ныя лі ніі 

з 9.00 да 12.00 пра вя дуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Алег 

Іва на віч ВЯ ЛІЧ КА. Тэл. 8 016 221 31 21;

кі раў нік спраў ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма Аляк сандр 

Ула дзі мі ра віч СЫ СО ЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

стар шы ня ГО МЕЛЬ СКА ГА аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

Ка ця ры на Ана тол еў на ЗЯН КЕ ВІЧ. Тэл. 8 023 233 12 37;

пер шы на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан-

ка ма Іван Алёй за віч ЖУК. Тэл. 8 015 273 56 44;

кі раў нік спраў МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Ры гор 

Аляк санд ра віч ВА РО НІН. Тэл. 8 022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма Сяр гей 

Пят ро віч НЕ ЎМЯР ЖЫЦ КІ. Тэл. 8 017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА ГАР ВЫ КАН КА МА Аляк-

сандр Пят ро віч КРЭ ПАК. Тэл. 8 017 222 44 44.

На га да ем, у Бе ла ру сі ар га ні за ва на што тыд нё вае пра-

вя дзен не абл вы кан ка ма мі і Мін скім гар вы кан ка мам пра-

мых лі ній у мэ тах па вы шэн ня эфек тыў нас ці ра бо ты са 

зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных асоб, вы ка ра нен ня 

фак таў бю ра кра тыз му і ця га ні ны, па пе ра твор час ці, а так-

са ма для апе ра тыў на га ра шэн ня праб лем ных пы тан няў, 

якія ўзні ка юць у лю дзей. Та кія пра мыя лі ніі стар та ва лі ў 

сту дзе ні 2015 го да і пра вод зяц ца па су бо тах.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Пар ла менц кая дэ ле га цыя Ар ме ніі на ча ле з ві цэ-спі-

ке рам Эду ар дам Шар ма за на вым спа чат ку на ве да ла 

Брэсц кую крэ пасць, дэ пу та ты ўша на ва лі па мяць 

яе аба рон цаў. Да рэ чы, тры га ды та му ві цэ-спі кер 

ура чыс та ад крыў у Брэс це хач кар (ка мен ную стэ лу-

крыж) у па мяць аб за гі ну лых во і нах-ар мя нах.

Гос ці з Ар ме ніі так са ма на ве да лі шэ раг брэсц кіх прад-

пры ем стваў. Пад час су стрэ чы ў аб лас ным Са ве це дэ пу-

та таў аб мер ка ва лі шля хі су пра цоў ніц тва па між Ар ме ні яй і 

са мым за ход нім рэ гі ё нам на шай кра і ны. Стар шы ня Брэсц-

ка га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Юрый НАР КЕ ВІЧ 
ад зна чыў, што сё ле та за пер шае паў год дзе та ва ра аба-
рот Брэст чы ны з Ар ме ні яй склаў больш за 1,7 міль ё на 
до ла раў і ўзрос у па раў на нні з ле таш нім на 35 пра цэн таў. 
У паў днё вую кра і ну па стаў ля юц ца ад нас мя са-ма лоч-
ная пра дук цыя, мэб ля, цац кі і ін шыя та ва ры. У воб лас ці 
дзей ні чае ад но прад пры ем ства з ар мян скім ка пі та лам. 
Акра мя вы твор чай сфе ры і сель скай гас па дар кі, у якас ці 
перс пек тыў ных кі рун каў су пра цоў ніц тва быў аб мер ка ва-
ны ту рызм.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Дэ ле га цыя ар мян ска га пар ла мен та па бы ва ла ў Брэс це


