
2 ліпеня 2020 г. IT-КРАІНА

Па вод ле ацэ нак мiж на род ных 

пла цеж ных сiс тэм, на ша кра i на 

зай мае трэ цяе мес ца ў сва iм рэ гi ё не 

па коль кас цi бес кан так та вых 

тран зак цый. Экс пер ты праг на зу юць 

да лей шы рост та кой апла ты ў су вя зi 

з рас паў сюдж ван нем пра грам 

для апла ты смарт фо нам i раз вiц цём 

iнф ра струк ту ры пры ёму та кiх 

кар так. Так са ма рост ад зна ча ец ца 

i ў апош нiя ме ся цы ў су вя зi 

з эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цы яй.

Мак сi маль на бес кан так та вы
У Еў ро пе i Ра сii ўжо на ўсю моц пра цу-

юць та кiя мiж на род ныя пла цеж ныя сiс тэ-

мы, як Apple Pay, Samsung Pay i Google 

Pay. Ме на вi та яны з'яў ля юц ца са мы мi 

рас паў сю джа ны мi, i праз iх пра хо дзiць 

боль шасць аплат пры да па мо зе га джэ-

таў. У Бе ла русь ня даў на прый шлi сiс тэ мы 

Apple Pay i Samsung Pay, але... У Samsung 

Pay ка рыс таль нi кi скар дзяц ца на за бла-

ка ва ныя апе ра цыi або на тое, што кра мы 

ад маў ля юц ца пры маць апла ту са смарт-

фо наў. Але, ня гле дзя чы на ўсе цяж кас цi, 

бе ла рус кiя бан кi iмк нуц ца пра па ноў ваць 

сва iм клi ен там су свет ныя на вiн кi. Бес кан-

так та выя пла ця жы так са ма пе ра жы ва лi 

пе ры яд «не пры ман ня», а сён ня мiж на род-

ныя сiс тэ мы ка жуць пра тое, што ў ме сяц 

у кра i не бес кан так та ва пра хо дзiць больш 

за 26 мiль ё наў апе ра цый.

— Та кiя зме ны ў спа жы вец кiх па во дзi-

нах мо гуць мець па ста ян ны ха рак тар. На 

ця пе раш нi пе ры яд раз вiц ця тэх на ло гiй мы 

ад зна ча ем два iс тот ныя трэн ды пла цеж най 

iн дуст рыi ў све це: вы ка ры стан не бес кан так-

та вай сiс тэ мы апла ты i но вы фар мат шо-

пiн гу з тэх на ло гi яй да поў не най рэ аль нас цi. 

Га вор ка ўжо не iдзе пра тое, каб па куп нiк 

пе ра да ваў карт ку пра даў цу ў ру кi i на бi раў 

пiн-код на тэр мi на ле. Мак сi маль на бес кан-

так та вы шо пiнг — вось тое, што лю дзi хо-

чуць ця пер атры маць, — ад зна чыў экс перт 

рын ку i ды рэк тар кам па нii — рас пра цоў-

шчы ка ма бiль ных пра грам i вэб-сэр вi саў 

для рын ку ры тэй ле раў i бан каў ска га сек-

та ра Алег ЗАХА РАЎ.

Бя гу чая аб ста ноў ка пры му шае гра мад-

ства вы кон ваць нор мы са цы яль на га дыс-

тан цы я ван ня. Лю дзi iмк нуц ца зна хо дзiц ца 

до ма i, ка лi вы хо дзяць, — то, як пра вi ла, па 

пра дук ты цi ў ап тэ ку. Ка лi зы хо дзiць са ста-

тыс ты кi, бе ла ру сы з кож ным го дам усё час-

цей ка рыс та юц ца без на яў ны мi спо са ба мi 

апла ты. За мi ну лы год без на яў ныя пла ця жы 

вы рас лi на 24—25 %, а 50 % ад усiх здзейс-

не ных тран зак цый — гэ та бес кан так та выя 

карт кi або iн шыя бес кан так та выя тэх на ло гii, 

на прык лад Apple Pay.

— Пры гэ тым 20 % пла ця жоў у све це 

ро бяц ца з да па мо гай ма бiль ных пры лад — 

коль цаў, бран за ле таў, тэ ле фо наў, — па ве-

дам ляе цi ка вую iн фар ма цыю Алег За ха-

раў.

Пры чы ны па пу ляр нас цi бес кан так та вых 

пла ця жоў аб са лют на за ка на мер ныя. Гэ та 

ў пер шую чар гу рост аў ды то рыi ма бiль на га 

iн тэр нэ ту. Тэх на ло гii не ста яць на мес цы 

i за бяс печ ва юць да ступ насць i зруч насць 

су час ных пла цеж ных ра шэн няў. Па тра ба-

ван нi ка рыс таль нi каў пры му ша юць рас-

пра цоў шчы каў i пла цеж ных агрэ га та раў 

удас ка наль вац ца i па вя лiч ваць хут касць 

вы ка нан ня апе ра цый. Згод на з пра гно зам 

ана лi ты каў, да 2023 го да бес кан так та выя 

карт кi зой муць больш за 55 % су свет на-

га рын ку пла цеж ных кар таў. Напры кла д, 

за апош нiя га ды ва ўсiм све це вы ка рыс тоў-

ва ла ся больш за пяць мільярдаў бес кан так-

та вых кар так, i гэ та скла да ла больш за 35 % 

агуль най кар тач най эмi сii.

Па вод ле звес так На цы я наль на га бан ка, 

у Бе ла ру сi эмi ту юць бес кан так та выя карт кi 

22 бе ла рус кiя бан кi. Агуль ная коль касць па 

рын ку скла дае больш за сем мiль ё наў кар-

так. У сег мен це бес кан так та вых пла ця жоў 

смарт фо ны па сту по ва вы цяс ня юць плас ты-

ка выя карт кi.

Са слоў экс пер та, во пыт ука ра нен ня тэх-

на ло гii да поў не най рэ аль нас цi па каз вае 

цi ка васць з бо ку па куп нi ка да па доб ных 

ноу-хау. Тлу ма чыц ца гэ та прос та — тэх на-

ло гiя да ступ ная прак тыч на для кож на га, 

бо пра цуе праз смарт фон. Яна да зва ляе 

за адзiн раз аха пiць вя лi кую коль касць 

ка рыс таль нi каў — праз спе цы я лi за ва ныя 

ма бiль ныя пра гра мы, якiя мо гуць ця пер 

за мя нiць шоу-ру мы, вiт ры ны, цэ лыя кра мы. 

Па сут нас цi — увесь ма га зiн мо жа змяс цiц-

ца «ў кi шэ нi».

Яшчэ 15 га доў та му нi хто не мог уя-

вiць, што мы бу дзем ра бiць па куп кi 

дву ма на цiс ка мi на смарт фо не. Ал га-

рыт мы, AR, ра зум ныя кра мы i ўсвя-

дом ле нае спа жы ван не — у 2020-я га ды 

па куп нi коў ча кае чар го вы вi ток транс-

фар ма цый.

Глы бо кае апус кан не 
ў да поў не ную рэ аль насць

З раз вiц цём тэх на ло гiй до ля па ку пак ан-

лайн бу дзе ўзрас таць: на прык лад, тэх на ло-

гii вiр ту аль най i да поў не най рэ аль нас цi ўжо 

да зва ля юць пры мя раць воп рат ку i абу так 

на ўлас ны 3D-ава тар i з вы со кай дак лад-

нас цю ацэнь ваць па сад ку на сва ёй фi гу ры 

з улi кам iн ды вi ду аль ных асаб лi вас цяў, рас-

стаў ляць мэб лю па ўлас най ква тэ ры i вы бi-

раць ко лер i тэкс ту ру, прад стаў ляць та ва ры 

ў вы гля дзе лiч ба вых двай нi коў, а ў вы пад ку 

пад клю чэн ня сэн сар ных дат чы каў — ад-

чу ваць. Тэх на ло гii кам п'ю тар на га ба чан ня 

ўжо ўме юць рас па зна ваць та вар з дак лад-

нас цю больш за 95 % i на ват сар та ваць 

бра ка ва ную ага род нi ну i са да вi ну, каб яны 

не трап ля лi на па лi цы ма га зi наў.

У буй ных су час ных фiр мах гэ та не фан-

та зiя. Па доб ныя маг чы мас цi па шы раць до-

лю па ку пак ан лайн i, ве ра год на, па мен-

шаць прад стаў ле насць та ва раў у кра мах, 

каб ска ра цiць да ра гiя пло шчы. Маг чы ма, 

тэх на ло гii 3D-ма дэ ля ван ня ад кры юць но-

вы фар мат шо пiн гу: з'я вiц ца маг чы масць 

прад стаў ляць та ва ры ў вы гля дзе iх рэалiс-

тыч ных 3D-двай нi коў у лю бым мес цы, 

афор мiць за каз мож на бу дзе лi та раль на 

прос та на ву лi цы.

Маг чы масць за гру зiць пла нi роў ку сва ёй 

ква тэ ры ў iн тэр нэт-кра му мэб лi i па да браць 

най больш пры дат ны ва ры янт ан лайн так-

са ма толь кi з'яў ля ец ца ў ан лайн-ры тэй ла. 

Ёсць рас пра цоў кi, якiя да зва ля юць вы-

ка рыс тоў ваць унi каль ныя бiя мет рыч ныя 

па ра мет ры ча ла ве ка для апла ты на сай-

це, — на прык лад, iдэн ты фi ка цыя па тва ры 

за мест уво ду да ных карт кi для апла ты.

AR-фiль тры i ра зум ныя люс тэр кi да зво-

ляць нам з боль шай дак лад нас цю пад бi-

раць воп рат ку па па ме ры, а зна чыць, не 

прый дзец ца лiш нi раз вяр таць та вар. Вы-

твор цы ж змо гуць за га дзя праг на за ваць 

по пыт, вы пус ка ю чы лiч ба выя ка лек цыi 

i ка рэк туючы пра дук то вы асар ты мент. 

Шу каць рэ чы так са ма ста не пра сцей: ра-

зум ны по шук па ма люн ку ўжо вы ка рыс-

тоў ва юць шмат лi кiя буй ныя ры тэй ле ры — 

ад AliExpress да Lamoda i ASOS.

Не прой дзе гэ ты трэнд i мi ма кра маў 

пра дук таў паў ся дзён на га по пы ту: па вод ле 

да сле да ван ня, 89 % спа жыў цоў ад мо вяц ца 

ад фi зiч на га шо пiн гу, ка лi ў iх у рас па ра-

джэн нi бу дзе дэ вайс або тэх на ло гiя, якая 

цал кам ска пi руе во пыт на вед ван ня кра мы 

(уклю ча ю чы па хi, маг чы масць па ма цаць 

та вар i гэ так да лей).

У пры яры тэ це — зруч насць
У ця пе раш няе дзе ся цi год дзе кра мы пе-

ра тво рац ца ў эка сiс тэ мы, якiя ахоп лi ва юць 

усе сфе ры жыц ця. Га ла са вы па моч нiк на-

га дае аб куп лi шам пан ска га да дня на ра-

джэн ня, у стуж цы сац се так вам па ка жуць 

рэ клам ны ку пон з пер са на лi за ва най знiж-

кай, а iн тэр нэт-кра ма вы ве дзе на стар та вую 

ста рон ку пра па но вы спе цы яль на для вас. 

З ад на го бо ку, рэ кла ма ста не больш да-

куч лi вай i дак лад най, з дру го га — пра цэс 

шо пiн гу спрос цiц ца.

На пя рэд нi план вый дзе ам нi ка наль ная 

ма дэль-па ды ход, якi аб' яд ноў вае ў ад ну сiс-

тэ му ўсе iн стру мен ты ка му нi ка цыi з клi ен-

там. Вы змо жа це з лёг кас цю пе ра мя шчац ца 

па мiж ан лайн i аф лай нам, пе ра хо дзiць з 

ма бiль най вер сii кра мы ў дэ сктоп ную, звяз-

вац ца з пад трым кай па тэ ле фо не або ў ме-

сен джар. У пры яры тэ це бу дзе зруч насць.

Па та кой ма дэ лi ўжо пра цуе гi гант 

Amazon, кас ме тыч ныя кар па ра цыi i шэ раг 

мэб ле вых кра маў, а так са ма брэн ды iн шых 

кам па нiй. Ме жы па мiж фi зiч ным ганд лё вым 

пунк там i ан лайн-кра май бу дуць сцi рац ца. 

На прык лад, вы змо жа це афор мiць куп лю 

праз Instagram, за браць у пунк це вы да чы 

ў най блi жэй шым су пер мар ке це, а пры па-

трэ бе афор мiць вяр тан не ў флаг ман скiм 

ма га зi не ры тэй ле ра.

Кра ма як ат рак цы ён i му зей
Хут ка ры тэй ле ры пач нуць пад ладж вац ца 

пад iн та рэ сы па ка лен ня Z — тых, хто на ра-

дзiў ся ў кан цы 1990-х i па чат ку 2000-х га доў. 

Для «зэ таў» важ на не iмя брэн да, а куль ту ра 

i до свед, ство ра ныя ва кол яго. Гэ та зна чыць, 

важ ны не столь кi сам пра дукт, коль кi яго 

на ва коль ны кан тэкст.

На прык лад, аме ры кан скi брэнд Casper 

не толь кi пра дае мат ра цы, але i за пiс вае 

тэкс ты для ме ды та цый, вя дзе блог пра 

куль ту ру сну i пра во дзiць на ву ко выя да сле-

да ван нi. Кам па нii экс пе ры мен ту юць з са-

цы яль ны мi сет ка мi: пуб лi ку юць у Instagram 

фа та гра фii i ме мы, сцi ра ю чы мя жу па мiж 

брэн дам i спа жыў ца мi. Iн шы прык лад — 

Lamoda, якая ар га нi зуе ан лайн-тур нi ры па 

DOTA2, Fortnite i League of Legends на па-

пу ляр най вi дэа стры мiн га вай плат фор ме 

Twitch.

Сэр вi сы да стаў кi ежы за пус ка юць свой 

мерч: фут бол кi, сум кi з фiр мен ны мi ла-

га ты па мi. Рэ ста ра ны, служ бы так сi i пра-

дук то выя кра мы ства ра юць ка ла ба ра цыi 

з брэн да мi адзен ня i бло ге ра мi. Па доб ныя 

спец пра ек ты iс на ва лi i ра ней, але ў апош нiя 

га ды яны ста лi мод ныя i на бы лi вi рус ную 

па пу ляр насць. Экс пе ры мен ты за кра на юць 

усе пяць па чуц цяў, у тым лi ку нюх i слых. 

Ана лi ты кi JTW Intelligence на зы ва юць но вую 

прак ты ку пад бо ру гу ка во га су пра ва джэн ня 

акус тыч ным брэн дын гам.

Для па ка лен ня Z важ ны во пыт спа жы-

ван ня. Зы хо дзя чы з гэ тай тэн дэн цыi, кам-

па нii ар га нi зу юць вы стаў кi i пе ра тва ра юць 

кра мы ў экс пе ры мен таль ныя му зеi з ат рак-

цы ё на мi.

Без лiш ня га по гля ду i... вi ру са
Аў та ма ты за ва ныя кра мы без пра даў цоў, 

ра ба ты за ва ныя скла ды i да стаў ка дро на-

мi — бес пi лот ныя тэх на ло гii па сту по ва за-

хоп лi ва юць ры тэйл. Праў да, аб поў най аў-

та ма ты за цыi га вор кi па куль не iдзе. Для не-

ка то рых ка тэ го рый та ва раў эма цы я наль ная 

ўцяг ну тасць i ўза е ма дзе ян не ад на го ча ла-

ве ка з iн шым усё ж та кi бу дуць ады гры ваць 

вя лi кую ро лю.

Та му, на прык лад, хар чо выя кра мы без 

пра даў цоў у Кi таi спа чат ку рас пла дзi лi ся ў 

ве лi зар най коль кас цi, але по тым част ка з iх 

за чы нi ла ся. Ста ла зра зу ме ла, што спа жыў-

цам важ на мець зно сi ны з iн шы мi людзь мi 

ў пра цэ се па куп кi. Асаб лi ва ка лi гэ та да ты-

чыц ца пра дук таў хар ча ван ня. Ня гле дзя чы 

на гэ та, у боль шас цi буй ных ры тэй ле раў 

з'я вiц ца свая ка ман да рас пра цоў шчы каў 

штуч на га iн тэ ле кту i спе цы я лiс таў па ра бо це 

з вя лi кi мi да ны мi. Яны да па мо гуць ана лi за-

ваць по пыт, праг на за ваць па во дзi ны клi-

ен таў, пла на ваць ла гiс ты ку i на ладж ваць 

рэ кла му.

Усё боль шай па пу ляр нас цю бу дуць ка-

рыс тац ца га ла са выя па моч нi кi. З iх да па-

мо гай мож на бу дзе афарм ляць па куп кi на 

ха ду i пра сiць асiс тэн та па да браць та ва ры 

пад ва шы пе ра ва гi. Па вод ле да сле да ван ня 

Nielsen, 50 % спа жыў цоў га то выя ка рыс тац-

ца ра зум ным па моч нi кам у най блi жэй шыя 

тры га ды. У но вым дзе ся цi год дзi ал га рыт мы 

бу дуць вы кон ваць функ цыi не толь кi асiс тэн-

таў, але i ку ра та раў.

Сяр гей КУР КАЧ.

ШО ПIНГ З ДА ПОЎ НЕ НАЙ РЭ АЛЬ НАС ЦЮ
Тэх на ло гii 3D-ма дэ ля ван ня ад кры юць но вы фар мат ганд лю

ПРА ВА ВОЕ 
РЭ ГУ ЛЯ ВАН НЕ

Га лоў ная мэ та Пра гра мы 

са цы яль на-эка на мiч на га раз-

вiц ця кра i ны на 2016—2020 га-

ды — па вы шэн не якас цi жыц ця 

на сель нiц тва на асно ве рос ту 

кан ку рэн та здоль нас цi эка но мi кi, 

пры цяг нен ня iн вес ты цый i iна ва-

цый на га раз вiц ця. Вя лi кая ўва-

га ў ёй удзя ля ец ца комп лекс най 

лiч ба вай транс фар ма цыi эка но-

мi кi i шы ро ка му ўка ра нен ню iн-

фар ма цый на-ка му нi ка цый ных 

тэх на ло гiй.

На цы я наль ная стра тэ-

гiя ўстой лi ва га раз вiц ця да 

2035 года так са ма ро бiць ак цэнт 

на раз вiц цi ўстой лi вай га рад-

ской iнф ра струк ту ры, ства рэн нi 

ў рэ гi ё нах роў ных маг чы мас цяў 

для да сяг нен ня вы со ка га ўзроў-

ню i якас цi жыц ця на сель нiц тва, 

за бес пя чэн нi кам форт ных умоў 

пра жы ван ня ча ла ве ка, дзя-

ку ю чы рэа лi за цыi кан цэп цыi 

«Разум ны го рад».

У пра ек це кан цэп цыi Дзярж-

пра гра мы iна ва цый на га раз вiц-

ця на 2021—2025 га ды так са ма 

пра пi са на за да ча па па ска рэн нi 

лiч ба вай транс фар ма цыi тра ды-

цый ных сек та раў на цы я наль най 

эка но мi кi.

«Стра тэ гiч най мэ тай ства-

рэн ня «ра зум ных га ра доў» з'яў-

ля ец ца якас ны рост кан ку рэн та -

здоль нас цi эка но мi кi, даб ра бы ту 

i якас цi жыц ця га ра джан праз 

лiч ба вую транс фар ма цыю ўсiх 

ас пек таў ча ла ве чай жыцця  дзей-

нас цi», — за ўва жыў на мес нiк 

ды рэк та ра па на ву цы i раз вiц-

цi ААТ «Гiп ра су вязь» Ула дзi-

мiр IВАШ КА.

Бе ла русь не за ста ец ца ўба-

ку ад су час ных тэх на ла гiч ных 

трэн даў, ся род якiх адап та цыя 

iн фар ма цый ных тэх на ло гiй i ра-

шэн няў, якiя вы ка рыс тоў ва юц ца 

на рэс пуб лi кан скiм i га лi но вых 

уз роў нях, фар мi ра ван не адзi на-

га iн фар ма цый на га ася род дзя 

го ра да, ства рэн не цi ўдас ка на-

лен не геа iн фар ма цый ных сiс тэм 

го ра да як асноў ных iн стру мен-

таў па вы шэн ня эфек тыў нас цi 

пра цэ саў кi ра ван ня га рад ской 

iнф ра струк ту рай, пра мыс ло вы 

iн тэр нэт, тэх на ло гii воб лач ных 

вы лi чэн няў, штуч ны iн тэ лект, 

блок чэйн i iн шыя iна ва цыi.

Су час ныя тэх на ло гii да зво-

ляць збi раць вя лi кую коль касць 

iн фар ма цыi, ана лi за ваць яе i 

вы ка рыс тоў ваць пры пры няц-

цi пэў ных ра шэн няў, звя за ных 

з кi ра ван нем го ра да. На сён ня 

кож ны дзярж ор ган мае свае ве-

да мас ныя iн фар ма цый ныя сiс тэ-

мы, дзе збi ра ец ца iн фар ма цыя, 

не аб ход ная для яго ра бо ты. Але 

коль касць «ра зум ных» пры лад 

па ста ян на па вя лiч ва ец ца. Ад-

па вед на, ста но вiц ца больш 

iн фар ма цыi. Па куль яна на за-

па шва ец ца ў роз ных цэнт рах 

апра цоў кi да ных. У той жа час, 

як за ўва жыў су пра цоў нiк апе-

ра тыў на-ана лi тыч на га цэнт ра 

пры Прэ зi дэн це Рэс пуб лi кi Бе-

ла русь Мi ка лай БА РА ДЗЕ ВIЧ, 

па куль не рэа лi за ва на маг чы-

масць ана лi за ваць вя лi кi аб'-

ём да ных, якiя са бра ныя ўсi мi 

дзяр жаў ны мi ор га на мi, су мес-

на i ў пры ват ным па рад ку, каб 

у бу ду чым пры маць ра шэн нi, 

аба пi ра ю чы ся на ста тыс тыч ныя 

звест кi. Та му сён ня вя дзец ца ра-

бо та па ства рэн нi на цы я наль най 

СМАРT-плат фор мы.

ІНАВАЦЫЙНАЯ 
ТРАНС ФАР МА ЦЫЯ

Не трэ ба зво дзiць iдэю «ра-

зум ных га ра доў» вы ключ на да 

та го, што пра сто ра ва кол нас 

бу дзе «на шпi га ва на» кру ты-

мi тэх нiч ны мi пры ла да мi. Ку ды 

важ ней шае тое, што но выя тэх-

на ло гii бу дуць змя няць наш лад 

жыц ця. Улас на «Ра зум ныя га-

ра ды» ў пер шую чар гу па вiн ны 

быць на кi ра ва ныя на па ляп шэн-

не ўмоў i за да валь нен не па трэб 

лю дзей, вы ра шэн не пэў ных мяс-

цо вых праб лем i да ваць жы ха-

рам маг чы масць удзель нi чаць 

у кi ра ван нi го ра дам, а бiз не су i 

на ву ко вым су поль нас цям — ра-

бiць но выя пра ек ты, якiя бу дуць 

да па ма гаць да лей ша му раз вiц-

цю на се ле ных пунк таў.

На ту раль на, бу ду чы ня за 

iна ва цы я мi. Тэх на ла гiч ныя ра-

шэн нi да зво ляць эфек тыў на ка-

рыс тац ца рэ сур са мi i раз вi ваць 

па слу гi, якiя па ляп ша юць умо вы 

пра жы ван ня i спры я юць дзе ла-

вой ак тыў нас цi.

Тут не абы сцi ся без ра зум на-

га кi ра ван ня. Бу дуць ства рац-

ца адзi ныя аў та ма ты за ва ныя 

сiс тэ мы для кi ра ван ня га рад-

ской гас па дар кай, раз вi вац ца 

ан лайн-дзярж па слу гi, а са мi 

га ра джа не праз спе цы яль ныя 

плат фор мы змо гуць да лу чац ца 

да вы ра шэн ня пы тан няў га рад-

ско га раз вiц ця.

Iна ва цыi пра нi ка юць у жыл-

лё ва-ка му наль ную гас па дар ку. 

Так, ра зум нае кi ра ван не ЖКГ, як 

рас тлу ма чыў Ула дзi мiр Iваш ка, 

азна чае ства рэн не i ўка ра нен не 

ўнi фi ка ва най сiс тэ мы кi ра ван ня, 

кант ро лю i ўлi ку iн фар ма цыi iн-

жы нер ных сiс тэм iн тэ ле кту аль-

ных бу дын каў, аў ты ма ты за ва-

на га ўлi ку i рэ гу ля ван ня па трэб 

рэ сур саў, за бес пя чэн не дыс тан-

цый на га кант ро лю тэх нiч на га 

ста ну аб' ек таў iнф ра струк ту ры, 

ука ра нен не аў та ма ты за ва най 

сiс тэ мы кi ра ван ня абы хо джан-

ня з цвёр ды мi ка му наль ны мi ад-

хо да мi, ства рэн не элект рон ных 

сэр вi саў уза е ма дзе ян ня i аб слу-

гоў ван ня на сель нiц тва.

Ста не ра зум най i энер ге ты-

ка: раз мер ка ван не энер гii бу дзе 

ад бы вац ца ў рэ жы ме рэ аль на га 

ча су з мi нi маль ным умя шан нем 

ча ла ве ка. Но выя пры бо ры да-

зво ляць эка но мiць элект ра энер-

гiю, якая спа жы ва ец ца.

Уста ноў ка ў мес цах пе ша ход-

ных пе ра хо даў ка мер, якiя рас-

па зна юць на блi жэн не ча ла ве ка, 

да зво лiць свое ча со ва ўклю чаць 

для iх зя лё нае свят ло, якое бу-

дзе га рэць столь кi, коль кi ча ла-

ве ку па тра бу ец ца для пе ра ся-

чэн ня пра ез най част кi.

Бра нi ра ваць i аплач ваць 

пар ко вач нае мес ца мож на бу-

дзе праз iн тэр нэт. Так са ма но-

выя тэх на ло гii да зва ля юць вес-

цi кант роль ра бо ты да рож ных 

служ баў i ка му наль най тэх нi кi.

Не ка то рыя га ра джа не ўжо 

па спе лi аца нiць усе пе ра ва-

гi ра зум ных пры пын каў, асна-

шча ных кан ды цы я не ра мi, вi дэа -

каме рамi, элект рон ны мi таб ло, 

до сту пам да Wi-Fi.

Не абы сцi ся без тэх на ла гiч-

най рэ ва лю цыi i ў аду ка цыi, ахо-

ве зда роўя, за бес пя чэн нi бяс-

пе кi i на ват ту рыз ме i iн дуст рыi 

за баў.

«ЗЯ ЛЁ НЫ КI РУ НАК»
З кож ным го дам па вя лiч ва-

ец ца коль касць но вых сэр вi саў, 

скi ра ва ных на тое, каб па леп-

шыць жыц цё га ра джан, у тым 

лi ку ў эка ла гiч ным кi рун ку. 

У перс пек ты ве га ра ды па вiн ны 

аб за вес цi ся плат фор ма мi эка-

ма нi то рын гу i праг на за ван ня ды 

мож на бу дзе са чыць не толь кi 

за за гру жа нас цю да рог, але i 

за якас цю ва ды, па вет ра. Да-

лей трэ ба пра ца ваць над аў-

та ма ты за цы яй i ра ба ты за цы яй 

пра цэ су асоб на га збо ру смец ця 

i яго пе ра пра цоў кi. Сён ня важ на 

ду маць не толь кi пра вы ка ры-

стан не аль тэр на тыў ных кры нiц 

энер гii, але i пра ства рэн не ўмоў 

для эка но мii рэ сур саў.

«Ства рэн не но вай iнф ра-

струк ту ры да зво лiць га ра дам 

раз вi вац ца ў рэ чы шчы «зя лё най 

эка но мi кi», ска ра чаць вы кi ды 

пар нi ко вых га заў», — за ўва жы-

ла ар хi тэк тар, да цэнт ка фед-

ры го ра да бу даў нiц тва БНТУ, 

на цы я наль ны кан суль тант па 

зя лё ным го ра да бу даў нiц тве 

пра ек та ГЭФ—ПРА АН-Мiн-

пры ро ды «Зя лё ныя га ра ды» 

Ве ра СЫ СО Е ВА. I пры кла ды 

гэ та га ўжо ёсць. Пi лот ныя пра-

ек ты рэа лi зу юц ца ў По лац ку, 

На ва полац ку i На ва груд ку. Ужо 

мож на па хва лiц ца пер шы мi 

рэ аль ны мi лiч ба мi ска ра чэн ня 

вы кi даў. Сты му лю ец ца ра бо та 

га рад ско га транс пар ту. Раз вi ва-

ец ца ве ла сi пед ная iнф ра струк-

ту ра. На ва чах мя ня ец ца стаў-

лен не на сель нiц тва i га рад ской 

ад мi нiст ра цыi, якая сва iм пры-

кла дам па цвяр джае ка ле гам з 

iн шых га ра доў, што но вых тэх-

на ло гiй не трэ ба ба яц ца. Так, 

На ва гру дак пе ра жыў скла да ныя 

струк тур ныя зме ны, якiя да ты-

чы лi ся ву лiч на га асвят лен ня, 

але ўжо сён ня мож на ба чыць, 

як ЖКГ гэ тым ка рыс та ец ца, як 

ды ры жор, кi руе ву лiч ным асвят-

лен нем. Што цi ка ва, пас ля та-

кiх пе ра мен на па чат ку па сту па лi 

скар гi: лю дзi нi ко лi не ме лi спра-

вы з на столь кi якас ным свят лом, 

iм зда ва ла ся, што яго за мно га, 

i гэ та пе ра шка джае спаць. Але 

на строй кi да зва ля юць усё ад рэ-

гу ля ваць, за даць пэў ны сцэ на-

рый для асвят лен ня, па ра мет ры 

яго ўклю чэн ня.

«Зя лё ны кi ру нак» да зва ляе 

не толь кi знi жаць вы кi ды, але i 

эка но мiць — а гэ та важ ны сты-

мул для ма лых i ся рэд нiх га ра-

доў, каб раз вi ваць у iх па доб ныя 

пра ек ты. Да вы шэй зга да ных пi-

лот ных га ра доў ужо да лу чы лi ся 

ча ты ры но выя — Кры чаў, Кар-

ма, Зэ льва, Га ра док. На сён ня 

ў гэ тых га ра дах пра хо дзiць за-

цвяр джэн не пла наў «зя лё на га» 

го рада бу даў нiц тва.

Лiч ба выя тэх на ло гii да зва-

ля юць уста на вiць кан такт з на-

сель нiц твам i даць но выя маг чы-

мас цi для iнi цы я тыў, рэа лi за цыi 

ла каль ных пра ек таў. Га ра ды 

вы ка рыс тоў ва юць роз ныя са-

цы яль ныя плат фор мы, каб аб-

мяр коў ваць з на сель нiц твам 

пра ек ты, вы яў ляць праб ле мы i 

най больш важ ныя кi рун кi ра бо-

ты. У кож ным го ра дзе ёсць кам-

па нент, на кi ра ва ны на раз вiц цё 

лiч ба вай струк ту ры ў га лi не га-

рад скiх па слуг, ма бiль нас цi, аду-

ка цыi, ахо вы зда роўя. Са мыя ж 

пры яры тэт ныя га лi ны на ця пе-

раш нi мо мант — асвят лен не, во-

да- i энер га за бес пя чэн не, транс-

парт, ма нi то рынг якас цi па вет ра 

i шу ма вое за брудж ван не.

«Эфек тыў насць i тэх на-

ла гiч насць га рад ской iнф ра-

струк ту ры — гэ та сро дак, каб 

па леп шыць эка ло гiю ася род-

дзя, — упэў не на Ве ра Сы со е-

ва. — Кож ны «зя лё ны» го рад — 

«ра зум ны»: для да сяг нен ня зя-

лё ных пры яры тэ таў па трэб ны 

тэх на ло гii. Але не кож ны «ра-

зум ны» го рад — «зя лё ны».

ЗБI РА ЕМ ПА ЗЛЫ
На мес нiк ге не раль на га 

ды рэк та ра па на ву ко вай ра-

бо це Аб' яд на на га iн сты ту та 

праб лем iн фар ма ты кi НАН 

Бе ла русi Сяр гей КРУГ ЛI КАЎ 

рас ка заў пра асаб лi вас цi адап-

та цыi ты па вой кан цэп цыi раз-

вiц ця «ра зум ных га ра доў» для 

Ор шы i Ар шан ска га ра ё на. На 

сён ня гэ ты ад мi нiст ра цый на-

пра мыс ло вы цэнтр з на сель нiц-

твам больш за 150 ты сяч ча ла-

век з'яў ля ец ца пi лот най зо най. 

Най больш па спя хо выя ра шэн нi 

на да лей бу дуць маш та ба вац ца 

па ўсёй кра i не.

«Па няц це «ра зум ны» ўжы ва-

юць да роз ных сфер: лад жыц-

ця, эка но мi ка, ма бiль насць, кi-

ра ван не i ася род дзе, дзе пра-

жы ва юць людзі. У вы нi ку мы 

ба чым ра зум ны пазл як асно ву 

фар мi ра ван ня кан цэп цыi смарт-

сi цi, — за ўва жыў Сяр гей Ула дзi-

мi ра вiч. —Тры най важ ней шыя 

iн ды ка та ры ацэн кi раз вiц ця «ра-

зум на га го ра да» — гэ та дзяр-

жаў нае кi ра ван не, iна ва цый ная 

эка но мi ка i, ка неш не, га рад ская 

iнф ра струк ту ра».

Перш чым пра соў ваць но выя 

тэх на ло гii, не аб ход на па кла па-

цiц ца пра па вы шэн не лiч ба вай 

аду ка ва нас цi на сель нiц тва. Ка лi 

лю дзi ад чу юць, што «ра зум ныя 

га ра ды» ў пер шую чар гу ме на-

вi та iм ня суць вы го ды, i бу дуць 

ве даць пра рэ аль ны эфект ад 

та кiх змен, усе на вiн кi бу дзе 

пра сцей i хут чэй пра соў ваць. 

Тар ма зiць пра цэс мо жа i страх 

пе ра мен з бо ку кi раў нiц тва га-

ра доў, та му тут не абы сцi ся i без 

па вы шэн ня ве даў i кам пе тэн цый 

ра бот нi каў вы кан ка маў. Нель-

га ўпус каць аду ка цыю — дзе цi 

i мо ладзь па вiн ны сва бод на ва-

ло даць сэр вi са мi i ве даць но выя 

тэх на ло гii, у гэ тым за лог да лей-

ша га раз вiц ця.

Сён ня ў ме жах дзярж пра гра-

мы на ву ко вых да сле да ван няў 

Iн сты тут праб лем iн фар ма ты-

кi ства рае для Ор шы аб лег ча-

ную лiч ба вую плат фор му, якая 

да зво лiць на поў нiць гэ ты так 

зва ны «цэнтр кам пе тэн цыi» 

рэ аль ны мi да ны мi. Рас пра цоў-

ва ец ца комп лекс ме ра пры ем-

стваў па рэа лi за цыi кан цэп цыi 

раз вiц ця «ра зум на га го ра да» 

ў Ар шан скiм ра ё не. Пры гэ тым 

улiч ва юц ца вы нi кi ан ке та ван ня, 

пра ве дзе на га ся род мяс цо вых 

жы ха роў.

IДЭЯ ДЛЯ РАЗ ВIЦ ЦЯ
Мiнск мог бы пе ра тва рыц ца 

не прос та ў го рад, якi спа жы-

вае тэх на ла гiч ныя ра шэн нi, а ў 

пля цоў ку, дзе яны ства ра юц ца, 

ад пра цоў ва юц ца i дзе кам па нii 

з уся го све ту мо гуць раз вi ваць 

свае пра дук ты. Та кую iдэю пад-

час дыс ку сii вы ка заў кi раў нiк 

мiж на род ных пра грам Агенц тва 

iна ва цый Маск вы Кi рыл Iль нiц кi. 

Трэ ба толь кi ства рыць умо вы, 

пры ваб ныя для кам па нiй, якiя 

пра цу юць над «ра зум ны мi» га-

ра да мi, i да ка заць, што Бе ла-

русь ад кры та для но вых тэх на-

ло гiй. На прык лад, Маск ва сён ня 

ру ха ец ца ў па доб ным кi рун ку. 

Пас ля апра ба цыi най леп шыя 

тэх на ла гiч ныя ра шэн нi мо гуць 

i на да лей вы ка рыс тоў вац ца ў 

бе ла рус кiх га ра дах i за цi ка вiць 

iн шыя кра i ны.

Па тра бу ец ца ак тыў насць у 

га лi не iна ва цый. Га ра ды, дзе 

мож на раз вi вац ца i рас цi, дзе 

тэс цi ру ец ца вя лi кая коль касць 

са мых сме лых ра шэн няў, бу дуць 

як маг нiт пры цяг ваць ма ла дых 

ге нi яў, якiя хо чуць апы нуц ца 

ся род то па вых спе цы я лiс таў у 

сва ёй га лi не.

Лiч ба вая транс фар ма цыя мо-

жа зра бiць больш пры ваб ны мi i 

рэ гi ё ны. У ма лых га ра доў ужо 

ёсць свае пе ра ва гi — эка ла гiч-

насць, больш па воль ны тэмп 

жыц ця, нi жэй шыя цэ ны на жыл-

лё, мен шая шчыль насць на сель-

нiц тва (на якую мы ста лi звяр-

таць ува гу пад час пан дэ мii).

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

«РА ЗУМ НЫЯ» 
ГА РА ДЫ

Як лiч ба вi за цыя зме нiць на ша жыц цё?

Р
А ЗУМ НЫЯ пры пын кi, но выя бан каў скiя 

сэр вi сы, элект рон ныя карт кi 

на ву чэн цаў i жур на лы, чэр гi i рэ цэп ты, 

бес кан так та выя пла ця жы, вы ка ры стан не 

но вых рэ сур саў пры за ка зе так сi i пра ка це 

ровараў, вi дэа фiк са цыя па ру шэн няў пра вiл 

да рож на га ру ху... Су час ныя тэх на ло гii 

раз вi ва юц ца з не ве ра год най хут ка сцю 

i моц на змя ня юць на ша жыц цё. На ступ ны 

этап — ства рэн не ра зум ных га ра доў. 

Мi нiс тэр ствам су вя зi i iн фар ма ты за цыi 

бы ла рас пра ца ва на Ты па вая кан цэп цыя 

раз вiц ця ра зум ных га ра доў Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь. ААТ «Гiп ра су вязь» су мес на 

з Аб' яд на ным iн сты ту там праб лем 

iн фар ма ты кi НАН шчы руе над кан цэп цы яй 

«Ра зум ны го рад для Ор шы i Ар шан ска га 

ра ё на». Раз гля да юц ца пы тан нi адап та цыi 

но вых ра шэн няў у iн шых га ра дах Бе ла ру сi. 

На най блi жэй шы час у пла нах — ства рыць 

умо вы для па ско ра на га раз вiц ця яшчэ 

дзе ся цi га ра доў з коль кас цю на сель нiц тва 

звыш 80 ты сяч ча ла век: Ба ра на вiч, 

Пiн ска, На ва по лац ка, По лац ка, Ма зы ра, 

Лi ды, Ба ры са ва, Са лi гор ска, Ма ла дзеч на, 

Баб руй ска.

Да ве дац ца пра да сяг нен нi i маг чы мас цi 

да лей ша га раз вiц ця га рад скiх тэх на ло гiй 

мож на бы ло пад час фо ру му Minsk Smart 

City, да рэ чы, гэ та бы ло пер шае ў све це 

маш таб нае ан лайн-ме ра пры ем ства, 

пры све ча нае тэ ме ра зум ных га ра доў.
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