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Да ня даў ня га ча су штуч ны ін-

тэ лект зна хо дзіў сваё вы ка ры-

стан не толь кі ў да след чых і, ка лі 

мож на так вы ка зац ца, «бы та вых» 

ас пек тах на ша га жыц ця. Але ця-

пер усё час цей мож на па чуць пра 

тое, што AІ бу дуць ін тэ гра ваць 

і ў ва ен ную сфе ру. На прык лад, 

ула ды Вя лі ка бры та ніі за яві лі пра 

ад крыц цё цэнт ра ва ен ных рас-

пра цо вак, клю ча вую ро лю ў якім 

бу дзе іг раць ме на ві та штуч ны 

ро зум.

Цэнтр бу дзе раз ме шча ны на тэ ры то-

рыі бры тан ска га го ра да Пор тан-Даўн. 

На пер шым эта пе на ву коў цы комп лек су 

бу дуць вы ву чаць маг чы масць пры мя-

нен ня AІ для кі ра ван ня бес пі лот най тэх-

ні кай, сіс тэ ма мі кам п'ю тар най бяс пе кі, 

са дзей ні чан ня ка манд на му скла ду і да-

па мо гі ў ка ар ды на цыі дзе ян няў на по лі 

бою, а так са ма ў сфе ры про ці дзе ян ня 

ін фар ма цый най вай не. Як за явіў мі ністр 

аба ро ны Злу ча на га Ка ра леў ства Гэ він 

Уіль ям сан, «су стрэ ча на ву коў цаў і ва ен-

ных экс пер таў пры му шае на шы са мыя 

вы біт ныя ро зу мы раз ві ваць но выя маг-

чы мас ці, пас ля ча го най ноў шыя рас пра-

цоў кі мож на бу дзе ўка ра ніць у сіс тэ мы 

аў та ном на га вя дзен ня бою і на ват у 

ро ба та тэх ні ку». Ула ды Вя лі ка бры та ніі 

ўжо вы дат ка ва лі амаль міль ярд до ла-

раў ЗША на раз віц цё сіс тэм штуч на га 

ін тэ лек ту ў ва ен най сфе ры і пла ну юць 

да лей раз ві ваць гэ тую га лі ну. Шмат лі кіх 

экс пер таў па ло хае па доб ная перс пек-

ты ва, бо ўсе мы ве да ем ня ма ла лі та-

ра тур ных і кі не ма та гра фіч ных тво раў, 

па сю жэ це якіх збун та ва ны AІ паў стае 

су праць ча ла вец тва. Ад нак, па вод ле 

за яў на ву коў цаў, тур ба вац ца не вар та, 

бо ў да дзе ны мо мант AІ зна хо дзіц ца на 

тым эта пе, ка лі ён ары ен та ва ны толь кі 

пад вы ка ры стан не пэў ных за дач і не 

ва ло дае на леж най са ма стой нас цю ў 

пры няц ці ра шэн няў.

Па вод ле да ных СМІ, коль касць бры-

тан скай ар міі ў ця пе раш ні час ска ра ці ла-

ся да мі ні му му з ча соў Пер шай су свет-

най вай ны з-за праб лем са зда роў ем 

ва ен на слу жа чых і не да стат ко ва га на-

бо ру. У поў най ба я вой га тоў нас ці за раз 

зна хо дзяц ца толь кі ка ля 60 тысяч ча-

ла век, што менш, чым у ар мі ях Іс па ніі 

і Поль шчы.

Ня даў на на ву коў цы з уні вер сі тэ та 

Паўд нё вай Ка лі фор ніі і ла ба ра то рый 

ар міі ЗША ства ры лі сіс тэ му штуч на га 

ін тэ ле кту, якая да зва ляе сал да там трэ-

ні ра ваць уваж лі васць, па мяць і ра цы я-

наль насць. Гэ та ў 13 ра зоў па ско ры ла іх 
на ву чан не. У Ака дэ міі ВПС ЗША так са ма 
рас пра цоў ва юць ал га рытм аў та пі ло та, 
які да зво ліць дро нам ата ка ваць ін шыя 
бес пі лот ні кі, а так са ма ўхі ляц ца ад су-
стрэч ных на па дзен няў. Пла ну ец ца, што 
дро ны змо гуць вы кон ваць усе асноў ныя 
пі ла таж ныя ба я выя фі гу ры, якія тэх ніч на 
бу дуць да ступ ныя.

Між тым 15 мая ста ла вя до ма, што 

ка ля 10 су пра цоў ні каў Google вы ра шы-

лі зволь ніц ца з кам па ніі ме на ві та ў знак 

пра тэс ту су праць су пра цоў ніц тва кар-

па ра цыі з мі ніс тэр ствам аба ро ны ЗША 

ў рам ках рэа лі за цыі пра ек та па ўка ра-

нен ні штуч на га ін тэ ле кту

Пер шыя ў све це аэ ра фо-

та здым кі бы лі зроб ле ныя 

ў 1858 го дзе па вет ра пла валь-

ні ка мі, а за тым на да па мо гу ім 

прый шлі паш то выя га лу бы.

Здым ка Зям лі з вы шы ні ўпер шы-

ню бы ла пра ве дзе на ў 1858 го дзе над 

Па ры жам: пер ша ад кры ва льні кам 

стаў фа то граф і па вет ра пла валь нік 

Гас пар-Фе лікс Тур на шон, вя до мы 

пад псеў да ні мам На дар. Ён на ват 

за па тэн та ваў ідэю фа та гра фа ван ня 

з па вет ра на га ша ра. У 1887 го дзе 

фран цуз скі фа то граф Ар тур Ба тут 

ад пра віў у не ба па вет ра на га змея, 

аб ста ля ва на га ка ме рай. За тым фо-

та апа рат раз мя шча лі на не вя лі кай 

ра ке це з па ра шу там, і гэ тай тэх ні кай 

у 1897 го дзе ска рыс таў ся на-

ват Аль фрэд Но бель.

У па чат ку XX ста год дзя 

ня мец кі ап тэ кар Юлі ус Ной-

бра нер пра па на ваў «Спо саб 

і срод кі для фа та гра фа ван ня 

пей за жаў звер ху» з да па мо-

гай паш то вых га лу боў. Ра ней 

ён, як і яго баць ка, вы ка рыс таў 

гэ тых пту шак для пе ра да чы рэ-

цэп таў і ле каў у най блі жэй шы 

са на то рый. Пас ля та го як адзін 

з га лу боў стра ціў ары ен та цыю 

ў ту ма не і вяр нуў ся толь кі праз 

ча ты ры тыд ні сы тым і зда ро-

вым, Ной бра нер вы ра шыў за-

бяс пе чыць пту шак аў та ма тыч-

ны мі ка ме ра мі, каб пра са чыць 

іх шлях.

Ён ад бі раў най больш моц ных га лу-

боў, ад во зіў іх пры клад на на 100 кі ла-

мет раў ад до ма, дзе аб ста лёў ваў ка-

ме ра мі ўлас най кан струк цыі. Ка ме ра 

з дву ма аб' ек ты ва мі пры ма цоў ва ла-

ся з да па мо гай на груд ных ра мя нёў, 

на пам па ва ных па вет рам. Ка лі птуш-

ка ўзля та ла ў не ба, па вет ра па воль-

на вы хо дзі ла, вы зва ля ю чы кла пан, 

дзя ку ю чы яко му спра цоў ваў за твор. 

У сваю чар гу птуш кі, імк ну чы ся хут-

чэй вы зва ліц ца ад гру зу, ля це лі да до-

му па пра мой на вы шы ні ад 50 да 100 

мет раў, ро бя чы та кім чы нам здым кі 

з вы шы ні. Гэ ты спо саб ка рыс таў ся 

пос пе хам, а ў 1909—1911 га дах за-

ва я ваў уз на га ро ды на між на род ных 

вы стаў ках у Дрэз дэ не, Франк фур це 

і Па ры жы. Га лу бі ныя фо та здым кі вы-

ка рыс тоў ва лі ся на ват пад час Пер-

шай су свет най вай ны для вя дзен ня 

па вет ра най раз вед кі.

Уся го Ной бра нер рас пра ца ваў ка-

ля дзя сят ка роз ных ма дэ ляў ка мер 

і ма біль ную га лу бят ню, за па тэн та-

ваў шы іх у шэ ра гу еў ра пей скіх кра ін. 

А паз ней на зме ну гэ тай тэх ні цы 

прый шла авія цый ная фа та гра фія 



Коль кі элект ра энер гіі 
спа жы вае біт койн

На да дзе ны мо мант май нінг* біт кой на па тра буе вя-

лі кай коль кас ці ўкла дан няў і вель мі спе цы фіч на га 

аб ста ля ван ня. Для боль шас ці бу дзе пра сцей ку піць 

ва лю ту на бір жы, але гэ та не зна чыць, што май нінг за-

па во ліў ся. Для зда бы чы гэ тай ва лю ты вы ка рыс тоў ва-

ец ца ўсё больш ма гут нас цяў. А коль кі на гэ та тра ціц ца 

элект ра энер гіі?

Ча ка ец ца, што да 

кан ца 2018 го да су-

свет ная сет ка біт кой на 

бу дзе вы ка рыс тоў ваць 

7,67 гі га ва та элект ра-

энер гіі на асту джэн не і 

апа рат ныя срод кі. Гэ та 

ад на со тая до ля ўсёй 

элект рыч нас ці, якая 

вы ка рыс тоў ва ец ца 

ўсёй пла не тай, адзін 

пра цэнт.

Па вод ле да сле да-

ван ня, якое мож на кры ты ка ваць за ад сут насць на леж най 

дак лад нас ці і вы ка ры стан не ўся рэд не ных да ных, сет ка біт-

кой наў у ця пе раш ні час вы ка рыс тоў вае столь кі ж элект ра-

энер гіі, коль кі рас хо дуе Ір лан дыя (3,1 гі га ва та). У бу ду чы ні 

спа жы ван не мо жа вы рас ці да ўзроў ню Аў стра ліі (8,2 гі га-

ва та). Зра зу ме ла, гэ та не зна чыць, што па ра ад маў ляц ца 

ад крып та ва лют, якія мно гі мі рас цэнь ва юц ца як па ва рот ны 

мо мант у на шай гіс то рыі. Але зір ні це, на коль кі моц ны ўплыў 

яны аказ ва юць на наш свет. Ка лі крып та ва лю ты ста нуць 

гра шы ма бу ду чы ні, то ча ла вец тву прый дзец ца па кла па ціц ца 

аб эка ло гіі гэ тай бу ду чы ні, бо хут ка на ва лю ты бу дзе вы ка-

рыс тоў вац ца столь кі энер гіі, коль кі не рас хо дуе ні вод ная 

раз ві тая пра мыс ло вая на цыя.
———
*Май нінг — пра цэс зда бы чы біт кой на і ін шых крып та ва лют, ка лі мност ва 

не злу ча ных па між са бой кам п'ю та раў праз спе цы яль ную пра гра му (май нер) 
вы ра ша юць роз ныя ма тэ ма тыч ныя вы лі чаль ныя за да чы.

Бу ду чы ня по бачБу ду чы ня по бач  

ЧА ЛА ВЕК ДА РУ ЧАЕ ЗБРОЮ 
МА ШЫ НАМ

Ста ры сю жэт у но вым кі но. У свеце ко мік саў «Мар вел» штуч ны ін тэ лект Аль трон быў 
ство ра ны людзь мі з га лоў най мэ тай: аба ро на Зям лі ад знеш ніх па гроз. Ад нак ён пе ра стаў 
пад па рад коў ва ц ца ча ла ве ку і ўсвя до міў лю дзей (ба ла зе, спа чат ку толь кі су пер ге ро яў) 
як га лоў ную па гро зу жыц ця. «Вы хо ча це збе раг чы Зям лю, але пра ці ві це ся эва лю цыі. 
У чым сэнс ча ла вец тва, якое спы ні ла ся ў раз віц ці?» — пы та ец ца Аль трон. Па куль яшчэ та кі 
ва ры янт раз віц ця па дзей іс нуе толь кі ў вы гля дзе за баў ляль най кі на фан тас ты кі, 
але ці толь кі там ён за ста нец ца?..

А вы ве да лі?А вы ве да лі?  

І ПАШ ТАЛЬ Ё НЫ, 
І РАЗ ВЕД ЧЫ КІ

Матэрыялы падрыхтаваў Іван КУПАРВАС.

 Да рэ чы
Яшчэ ў 2015 го дзе Сты вен Хо кінг, Ілан Маск, Стыў 

Ваз няк і ін шыя зна ка мі тыя на ву коў цы і вы на ход ні кі 

на пі са лі ад кры ты ліст, у якім вы ка за лі сур' ёз ную асця-

ро гу з на го ды ства рэн ня зброі са штуч ным ін тэ ле ктам, 

якая цал кам рэ аль на бу дзе па гра жаць іс на ван ню ча ла-

вец тва. Яны за па тра ба ва лі ад су свет най су поль нас ці 

за ба ра ніць яе вы ка ры стан не. Ліст так са ма пад пі са лі 

сот ні да след чы каў у га лі не штуч на га ін тэ ле кту і ро-

ба та тэх ні кі.

Аў та ры ліс та асце ра га лі ся «гла баль най гон кі AІ-

ўзбра ен няў» і прад каз ва лі, што «са ма кі ра валь ныя 

дро ны ста нуць «Ка лаш ні ка вым» най блі жэй шай бу-

ду чы ні». Пры гэ тым на ву коў цы ра зу ме юць, што тэх-

на ло гіі штуч на га ін тэ ле кту мо гуць пры нес ці ка рысць 

ча ла вец тву, ад нак пры мя нен не AІ-ўзбра ен няў па він на 

быць за ба ро не на між на род ны мі да га во ра мі, як гэ та 

ўжо зроб ле на з хі міч най і бія ла гіч най збро яй. Асця ро га 

на ву коў цаў да ты чы ла ся не толь кі ва ен ных дро наў, але 

і мно гіх ін шых ві даў уз бра ен няў, та кіх як стра та сфер-

ныя або ар бі таль ныя ла зе ры.

Аба рон цы AІ-ўзбра ен ня, у сваю чар гу, сцвяр джа лі, 

што яго рас пра цоў ка ма ты вуе ін шыя кра і ны пе рай сці 

на ўдзел ба я вых ро ба таў у ва ен ных кан флік тах за мест 

лю дзей. На ву коў цы рас кры ты ка ва лі та кія раз ва гі і зая-

ві лі, што аў та ном ныя дро ны ідэа льна па ды хо дзяць для 

кроп ка вай ана нім най лік ві да цыі клю ча вых чле наў гра-

мад ства, дэ ста бі лі за цыі па лі тыч най сі ту а цыі, вы бар на га 

зні шчэн ня прад стаў ні коў пэў ных эт ніч ных груп.

Аў та ры та го ліс та ад зна чы лі, што аў та ном ныя ві ды 

ўзбра ен няў ста лі трэ цяй рэ ва лю цы яй у ва ен най га лі не 

пас ля вы на ход ства по ра ху і ядзер най зброі. Дзве па пя-

рэд нія змя ні лі су свет ны па ра дак, і трэ цяя мо жа зра біць 

тое ж са мае. Яшчэ ад ной па гро зай з'яў ля ец ца ўраз-

лі васць кам п'ю тар ных сіс тэм для ха кер скіх на па даў. 

Эфек тыў на вы ка рыс тоў ваць кі берз брою сён ня мо гуць 

не толь кі буй ныя су свет ныя дзяр жа вы, але і шэ раг аў-

та ры тар ных дзяр жаў і тэ ра рыс тыч ных гру по вак. Уз лом 

вы твор чай лі ніі ва ен ных дро наў і іх пе ра пра гра ма ван не 

мо гуць пры вес ці да не прад ка заль ных на ступ стваў

Як га лу бы ра бі лі 
пер шыя 

аэ ра фо та здым кі

Штуч ны ін тэ лект у ва ен най сфе ры 
па куль што не бяс печ ны?



Юлі ус 
Ной бра нер.


