
Егіп ця не ства ра лі му міі 
за доў га да фа ра о наў

Му міі ў нас у пер шую чар гу аса цы ю юц ца са Ста ра-

жыт ным Егіп там. Ад нак да сле да ван ні му міі ўзрос там 

у 5600 га доў па цвяр джа юць, што гэ тая па ха валь ная 

ме то ды ка вы ка рыс тоў ва ла ся за доў га да эры фа ра-

о наў. Мяр ку ец ца, што вы ка ры стан не баль за мі ра ван-

ня па ча ло ся знач на ра ней ства рэн ня Ста ра жыт на га 

цар ства і пі ра мід.

Ра ней лі чы ла ся, што му міі па ча лі ства раць ка ля 2500 го-

да да на шай эры. Ад нак ана ліз па ха ван няў, пра ве дзе ных у 

2014 го дзе, ад су нуў па ча так му мі фі ка цыі яшчэ на 1500 га-

доў. Пра гэ та свед чыць но вае да сле да ван не, апуб лі ка ва нае 

ў Journal of Archaeologіcal Scіence. Важ на, што да сле да-

ван не грун ту ец ца не на ка вал ках тка ні ны або сма лы, а на 

рэ аль на зной дзе най му міі. На ву коў цы па ве дам ля юць, што 

іх зна ход ка не з'яў ля ец ца са мым ран нім па ха ван нем, але 

яна з'яў ля ец ца пер шым не па шко джа ным ча ла ве чым це лам, 

якое бы ло па ха ва на пры клад на ў 4300 го дзе да на шай эры. 

Гэ та па каз вае, што му мі фі ка цыю вы ка рыс тоў ва лі знач на 

ра ней за ча сы пры хо ду фа ра о наў да ўла ды.

Му мія, пра якую ідзе га вор ка, называецца Mummy S. 

293 (RCGE 16550). Яна вя до мая на ву коў цам ужо вель мі 

даў но, та му што з 1901 го да вы стаў ле на ў му зеі Ту ры на. 

Гэ тая му мія ні ко лі не пад вяр га ла ся якім-не будзь ме та дам 

ад наў лен ня і па ляп шэн ня знеш ня га вы гля ду, што ро біць яе 

ўні каль ным узо рам для да сле да ван няў. Да сле да ван ні па ка-

за лі, што це ла бы ло за баль за ма ва на пры да па мо зе су ме сі 

рас лін на га алею і хвой най сма лы, а так са ма эк страк ту ара-

ма тыч ных рас лін і цук ру. Гэ тая су месь ва ло дае ма гут ны мі 

ан ты бак тэ ры цыд ны мі ўлас ці вас ця мі. Ра ней лі чы ла ся, што 

му мі фі ка цыя S. 293 бы ла пра ве дзе на вы ключ на з да па мо-

гай су хіх пус тын ных умоў. Егі пец кі рэ цэпт баль за ма ван ня 

быў вы зна ча ны ўпер шы ню.

Ана ліз зно су зу боў па ка заў, што ча ла век быў ва ўзрос-

це ад 20 да 30 га доў, ка лі яго му мі фі ка ва лі. Да сле да ван-

не тка ні ны па ка за ла тое, што ён жыў пры клад на па між 

3650 і 3500 га да мі да на шай эры. Акра мя та го, уда ло ся 

вы свет ліць, што хвой ная сма ла, якая вы ка рыс тоў ва ла ся 

для баль за ма ван ня, бы ла ім пар та ва ная ў Егі пет, ве ра год-

на, з Бліз ка га Ус хо ду. Гэ та рас кры вае больш ін фар ма цыі 

аб ста ра жыт ных ганд лё вых шля хах



Бры тан скі аў кцы ён ны дом Крыс-

ціс з'яў ля ец ца лі да рам су свет на-

га арт-рын ку. Тут іш лі з ма ла тка 

са мыя зна ка мі тыя ра бо ты Кло да 

Ма нэ, Па бла Пі ка со, Ле а нар да да 

Він чы і мно гіх ін шых вя лі кіх мас-

та коў. Да гэ та га спі са ў хут кім ча-

се да лу чыц ца яшчэ адзін мас так. 

Толь кі ў гэ тым вы пад ку га вор ка 

ідзе не пра ча ла ве ка, па ве дам ляе 

пар тал Futurіsm.

З 23 да 25 каст рыч ні ка аў кцы ён ны 

дом Крыс ціс збі ра ец ца зла дзіць асаб лі-

вы рас про даж аб ме жа ва най коль кас ці 

ары гі на лаў, а так са ма се рыі ідэн тыч-

ных трох мер ных мас тац кіх ра бот. Пры 

гэ тым у спіс кар цін уклю ча на ад на, на-

пі са ная штуч ным ін тэ ле ктам. Кар ці на 

но сіць наз ву «Парт рэт Эд манд Бэ ла мі». 

Упер шы ню ў гіс то рыі аў кцы ён ны дом 

уклю чыць у спіс ло таў на роў ні з ра бо та-

мі лю дзей кар ці ну, ство ра ную ШІ.

Па ме ры кар ці ны, вы ка на най у вы-

гля дзе прын та на па лат не, скла да юць 

70 на 70 сан ты мет раў. Яна бы ла на-

пі са на кам п'ю тар ным ал га рыт мам, 

ство ра ным фран цуз скім ка лек ты вам 

«Obvіous», які скла да ец ца «з сяб роў, 

мас та коў і да след чы каў», як указ ва ец-

ца на афі цый ным сай це гру пы.

Для ства рэн ня зге не ры ра ва на га 

штуч ным ін тэ ле ктам парт рэ та ка лек тыў 

вы ка рыс таў ма дэль штуч на га ін тэ ле кту 

ге не ра тыў на-спа бор ніц кай сет кі — ал-

га рыт му ма шын на га на ву чан ня без на-

стаў ні ка, па бу да ва на га на кам бі на цыі 

з дзвюх ней рон ных се так, ад на з якіх 

(«ства раль нік») ге не ры руе ўзо ры, а ін-

шая імк нец ца ад роз ніць пра віль ныя («са-

праўд ныя») узо ры ад ня пра віль ных.

Для на ву чан ня ней ра сет кі ка ман-

да рас пра цоў шчы каў «скар мі ла» ал-

га рыт му больш за 15 000 парт рэ таў, 

на пі са ных у пе ры яд па між XІV і XX ста-

год дзя мі. Пас ля гэ та га ней рон ная сет-

ка «ства раль нік» на асно ве атры ма най 

ін фар ма цыі прак ты ка ва ла ся ў імі та цыі 

(паў то ры) асаб лі вас цяў, на зі ра ных у 

парт рэ тах, на пі са ных людзь мі, пры 

ства рэн ні свай го ўлас на га тво ра. Прак-

ты ка на пі сан ня кар ці ны пра цяг ва ла ся 

да та го ча су, па куль ін шая ней ра сет-

ка не змаг ла знай сці ад роз нен няў у 

на пі сан ні па між кар ці на мі, ство ра ны мі 

ча ла ве кам і ін шай ней ра сет кай.

Гэ та да лё ка не пер шы вы па дак, ка лі 

штуч на му ін тэ ле кту пра па ну юць пра-

явіць сваю крэ а тыў насць. У мі ну лым 

штуч ны ін тэ лект вы ка рыс тоў ваў ся для 

ства рэн ня му зы кі, ві дэа ра ду му зыч ных 

клі паў, а так са ма для на пі сан ня вер-

шаў. Да гэ тай гру пы мо жа да лу чыц ца 

штуч ны ін тэ лект — мас так. І ка лі лю-

дзі бу дуць ацэнь ваць яго так, як яны 

ацэнь ва юць ча ла ве чыя ра бо ты (ад да-

ючы ша лё ныя гро шы за на пі са ныя кар-

ці ны), то ад ной чы гэ та змо жа змя ніць 

на ша ўяў лен не пра мас тац тва, пра тое, 

як яно бу дзе ства рац ца і як яго бу дуць 

ца ніць і ацэнь ваць
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У Кі таі іс на ва ла 
цы ві лі за цыя ін жы не раў

Ар хе о ла гі з Кі тая і Вя лі ка бры та ніі прый шлі да вы сно-

вы, што да дзяр жа вы Інь, якая лі чыц ца пер шым ста-

ра жыт на кі тай скім дзяр жаў ным утва рэн нем, іс на ва ла 

ста ра жыт ная раз ві тая цы ві лі за цыя. Яе прад стаў ні кі 

бы лі здоль ныя ўзво дзіць скла да ныя ін жы нер ныя 

збу да ван ні, якія аба ра ня лі буй ныя га ра ды ад па во-

дак. У ар ты ку ле, апуб лі ка ва ным у ча со пі се Antіquіty, 

аў та ры пра вя лі агляд ар хеа ла гіч ных ад крыц цяў, звя-

за ных з ня даў на вы яў ле най куль ту рай Лянч жу.

Дзяр жа ва Інь (так са ма вя до мая як дзяр жа ва Шан) уз нік-

ла ка ля 1600 го да да на шай эры. Ад нак яшчэ ў 1936 го дзе 

ар хе о ла гі ад шу ка лі ста ра жыт на кі тай скае па се лі шча, на зва-

нае Лянч жу, якое раз мя шча ла ся ў дэль це ра кі Янц зы, за 

160 кі ла мет раў на за хад ад Шан хая, у пра він цыі Чжэц зян. 

У 1986 го дзе пра во дзі лі ся рас коп кі па ха ван няў, пры якіх 

на ву коў цы вы яві лі ма гі лы, дзе бы лі па ха ва ныя прад стаў ні-

кі мяс цо вай зна ці. Гэ та свед чы ла аб іс на ван ні вы раз на га 

ад роз нен ня па між кла са мі. Вы ні кі да та ван ня па ка за лі, што 

ўзрост па ха ван няў да ся гаў 4800—5300 га доў.

Паз ней ар хе о ла гі знай шлі скла да ную сіс тэ му плат фор-

маў і фар ты фі ка цый ных ума ца ван няў, пры зна ча ных для 

аба ро ны па се лі шча ад па во дак. Шы ры ня га рад ской сця ны, 

па вод ле ацэ нак, бы ла не менш за 20 мет раў, а вы шы ня 

мес ца мі да ся га ла ча ты рох мет раў. Та кім чы нам, па се лі шча 

Лянч жу ака за ла ся ад ным з най буй ней шых га ра доў ча соў 

поз ня га неа лі ту. Тут так са ма ме ла ся сіс тэ ма во да за бес пя-

чэн ня, якая вы ка рыс тоў ва ла ся для ара шэн ня сель ска гас-

па дар чых угод дзяў. Ста ра жыт ныя кі тай цы ства ры лі сіс тэ му 

пла цін і штуч ныя вод ныя рэ зер ву а ры, агуль ны аб' ём якіх 

да ся гаў 50 міль ё наў ку біч ных мет раў.

Куль ту ра Лянч жу ха рак та ры за ва ла ся ства рэн нем неф-

ры та вых і жа дэ і та вых вы ра баў, у тым лі ку упры га жэн няў, 

ся кер, дыс каў бі і цы лінд раў цу. Лі чыц ца, што гэ тыя ар тэ-

фак ты слу жы лі ад мет ны мі пры кме та мі зна ці, па коль кі іх 

вы яў ля лі толь кі ўнут ры пэў ных ма гіл. Та кім чы нам, лі чаць 

да след чы кі, іс нуе тры лі ніі до ка заў, якія па цвяр джа юць 

тое, што куль ту ра Лянч жу бы ла скла да ным дзяр жаў ным 

утва рэн нем, ня гле дзя чы на ад сут насць пісь мен нас ці. Пра 

гэ та свед чаць па ме ры го ра да, на яў насць ін жы нер ных збу-

да ван няў і ства рэн не скла да ных ар тэ фак таў.

Дай джэстДай джэст  

У Бра зі ліі з да па мо гай бес пі лот на га ля таль на га апа-

ра та змаг лі сфа та гра фа ваць пле мя ін дзей цаў, якія 

за ха ва лі пер ша быт на аб шчын ны лад.

Скла да на па ве рыць у тое, што ця пер у све це ўсё яшчэ 

іс ну юць мяс ці ны, ку ды не сту па ла на га су час на га ча ла-

ве ка. Але ля сы Ама зон кі за хоў ва юць яшчэ шмат та ям ніц. 

На прык лад, дзі кія пля мё ны з пер ша быт ным ла дам жыц ця. 

Ці ка выя кад ры бы лі зроб ле ны з да па мо гай дро на. Цуд 

тэх ні кі быў су стрэ ты да во лі ва яў ні ча, але да след чы кі, якія 

кі ра ва лі ім, змаг лі за вяр шыць тое, што па ча лі. У пле ме ні 

жы вуць 16 ча ла век, яны зай ма юц ца па ля ван нем і зем-

ля роб ствам. Па бра зіль скім за ка на даў стве ні хто не мае 

пра ва ўмеш вац ца ў жыц цё ін дзейс кіх пля мё наў, ка лі толь кі 

іх прад стаў ні кі са мі не звер нуц ца па да па мо гу.

Пы тан ня мі ахо вы ка рэн ных на ро даў зай ма ец ца На цы я-

наль ны фонд ін дзей цаў Бра зі ліі, яго су пра цоў ні кам прый шло-

ся пе ра адо лець больш за 200 кі ла мет раў, перш чым уда ло ся 

вы явіць пле мя. На по шу кі яны ад пра ві лі ся пас ля та го, як 

з'я ві ла ся ін фар ма цыя пра тое, што аба ры ге нам па гра жа юць 

бра кань е ры, якія па лю юць у тых мяс ці нах на рэд кіх жы вёл.

На ра сій скім фо ру ме «Ар мія-2018» па ка за лі кан цэпт 

элект ра ма бі ля «Ка лаш ні каў». Як за яві лі ў прэс-служ-

бе прад пры ем ства, гэ тая ма дэль ста не кан ку рэн там 

для Tеslа. Но вы аў та ма біль «Ка лаш ні ка ва» вы ка на-

ны на ба зе ку за ва Іж «Ком бі».

«Мы ка жам пра тое, каб склас ці кан ку рэн цыю ме на ві та 

Tеslа, та му што ў ця пе раш ні час гэ та па спя хо вы пра ект у 

га лі не элект ра ма бі ляў. Мы раз ліч ва ем як мі ні мум не са сту-

паць яму», — ме на ві та вось так, не больш не менш, за яві лі 

ства раль ні кі ра сій ска га элект ра ма бі ля. Кан цэпт-кар СV-1, 

па вод ле слоў прад стаў ні коў «Ка лаш ні ка ва», па ка за ны на 

між на род ным фо ру ме «Ар мія 2018», з'яў ля ец ца «стэн дам 

тэс ці ра ван ня рас пра ца ва ных скла да ных сіс тэм». Чым но-

вая ма дэль леп шая за элект ра ма біль ад Tеslа, у кан цэр-

не не ўдак лад ні лі. Ёміс тасць ба та рэі ма шы ны скла дае 

90 кВт/г, ад яе сіл ку ец ца «рэ ва лю цый ны ін вер тар», які 

да зва ляе раз ві ваць ма гут насць да 1,2 кВт. За пас хо ду 

аў та ма бі ля скла дае 350 кі ла мет раў.

Даў га веч насць роз ных вы ра баў за ле жыць у пер-

шую чар гу ад зно саў стой лі вас ці ма тэ ры я лаў, з якіх 

яны бы лі вы раб ле ныя. І ня даў на гру па на ву коў цаў 

з Sаndіа, на цы я наль най ла ба ра то рыі Мі ніс тэр ства 

энер ге ты кі ЗША ства ры лі, па іх сло вах, «са мы зно-

саў стой лі вы ў све це ма тэ ры ял».

Экс пер ты рас пра ца ва лі ме тал з уні каль ны мі ўлас ці вас-

ця мі. Но вы сплаў у 100 ра зоў па тры ва лас ці пе ра ўзы хо дзіць 

са мую да ступ ную і рас паў сю джа ную на гэ ты мо мант звыш-

моц ную сталь. Гэ та га ўда ло ся да маг чы ся дзя ку ю чы но вай 

гі по тэ зе аб тры ва лас ці спла ваў. Ка лі ра ней лі чы ла ся, што 

зно саў стой лі васць за сна ва на на цвёр дас ці ўзо ру, то экс-

пер ты Sаndіа вы ка за лі зда гад ку, што знос мо жа быць звя-

за ны з тым, як ме тал рэ агуе на ўздзе ян не цяп ла, а ме на ві-

та, што не вя лі кія, але фун да мен таль ныя зме ны, уне се ныя 

ў не ка то рыя спла вы, да дуць ве лі зар нае па ве лі чэн не за па су 

тры ва лас ці. У хо дзе да сле да ван няў уда ло ся вы свет ліць, 

што да дат ко вую зно саў стой лі васць спла ву на дае на пы лен-

не плас та пла ці ны і зо ла та. Пры гэ тым, ня гле дзя чы на тое, 

што гэ тыя ме та лы ад но сяц ца да каш тоў ных, іх спат рэ біц ца 

зу сім ня шмат, а тры ва ласць уз рас це ў ра зы



Та ям ні цы Зям ліТа ям ні цы Зям лі  

Тэх на ло гііТэх на ло гіі  

ШТУЧ НЫ ІН ТЭ ЛЕКТ СТВА РЫЎ ПАРТ РЭТ
Яго вы ста вяць на аў кцы ён Крыс ціс

Матэрыялы падрыхтаваў Іван КУПАРВАС.
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