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— Па ша, ты яшчэ вя до мы як ві-
дэа бло гер. Якое са сва іх амп луа 
ста віш на пер шае мес ца — гей мер, 
бло гер, ка мен та тар, шоў мен?

— Гей ме рам я быў даў но, шэсць 
га доў та му. Як звы чай ны пад ле так, 
з за да валь нен нем пра во дзіў час 
за кам п'ю тар ны мі гуль ня мі, і ў мя-
не гэ та ня дрэн на атрым лі ва ла ся. 
Але мая кар' е ра кі берс парт сме на 
скон чы ла ся да во лі хут ка. Шмат ча-
су пра во дзіў сам-на сам з кам п'ю та-
рам, удас ка наль ваў ся бе як пра фе-
сій на га гей ме ра, але год ныя вы ні кі 
так і не пры хо дзі лі. Зра зу ме ла, што 
ад соч ваў усе кі берс пар тыў ныя ме-
ра пры ем ствы, слу хаў, як іх ка мен ту-
юць у ін тэр нэ це, і з ця гам ча су зра-
зу меў, што ха чу гэ тым зай мац ца. На 
той мо мант для Бе ла ру сі гэ та бы ло 
«но вае сло ва». Пам па ваў роз ныя 
пра гра мы, ву чыў ся з імі пра ца ваць 
і вось так, мож на ска заць, на воб ма-
цак вёў свае пер шыя транс ля цыі, 
не па срэд на з до му. З'я ві ла ся свая 
аў ды то рыя, і я па чаў ак тыў на ка рыс-

тац ца са цы яль ны мі сет ка мі. Мя не 
ста лі за ўва жаць, за пра шаць ка мен-
та ваць той ці ін шы кі бер фэст.

— Баць кі, на пэў на, бы лі су-
праць та ко га за хап лен ня...

— Яшчэ б! Я ву чыў ся ў шко ле, по-
тым быў тэх ні кум. Па ра лель на пра-
цяг ваў гу ляць на пра фе сій ным уз-
роў ні. Транс ля цыі маг лі за цяг вац ца 
да поз няй но чы, ма ці трэ ба ра на на 
пра цу, а я вель мі эма цы я наль на ка-
мен тую штось ці там ка ля кам п'ю та ра. 
Але, ка лі я атры маў пер шую зар пла ту 
і пры нёс яе ма ту лі са сло ва мі «Дзя-
куй, што цяр пе ла», яна па-ін ша му па-
гля дзе ла на тое, чым я зай ма ю ся.

— Рас ка жы, ка лі лас ка, пра 
спе цы фі ку працы каментатара 
кіберспартыўных дысцыплін.

— А яе, на пэў на, і ня ма. Мы, як і 
спар тыў ныя ка мен та та ры, рас па вя-
да ем пра тое, што ба чым. Апіс ва ем 
тое, што ад бы ва ец ца на пэў ным ад-
рэз ку гуль ня вой сцэ ны. Спе цы фі ка 
за клю ча ец ца толь кі ў прад ме це апо-
ве ду і ўмен ні пра ана лі за ваць дзе ян-
ні кі берс парт сме наў.

— Та ды ін шае пы тан не: на вош-
та ўво гу ле на зі раць за тым, як нех-
та гу ляе ў кам п'ю тар ныя гуль ні?

— Усё прос та: тыя, хто іх гля-
дзіць, са мі хо чуць быць па доб ны мі 
да гуль цоў. Іс нуе вя лі кае мност ва ці-
ка вых чэм пі я на таў, якія пра хо дзяць 
у роз ных кра і нах све ту, і пры за выя 
там мо гуць скла даць міль ё ны до ла-
раў. Уя ві це, лю дзі ся дзяць у зруч-
ных крэс лах дзе-не будзь, умоў на 
ка жу чы, на Га ва ях, гу ля юць у кам-
п'ю тар ныя гуль ні, а ім за гэ та яшчэ 
і пла цяць. Зра зу ме ла, што мно гія 
ха це лі б апы нуц ца на іх мес цы. Гэ-
та як у фут бо ле: усе хлоп чы кі імк-
нуц ца быць па доб ны мі да Ле а не ля 
Ме сі і Крыш ці я ну Ра нал да, але гэ-
та не зна чыць, што так яно і бу дзе 
(усмі ха ец ца). Гэ та кі ж прын цып і ў 
кі берс пор це.

— Да рэ чы, ча му спа бор ніц твы 
па кам п'ю тар ных гуль нях ста лі 
на зы ваць спор там?

— З ад на го бо ку, мы пры звы-
ча і лі ся, што спорт — гэ та ка лі ты 
вы кон ва еш якія-не будзь ак тыў ныя 
дзе ян ні. З ін ша га бо ку, мы на зы ва-
ем спор там шах ма ты, ка лі гуль цы 
ся дзяць на мес цы і аб дум ва юць ха-
ды. Дык вось у кі берс пор це ду маць 
трэ ба не менш. Акра мя гэ та га, знач-
ную ро лю ады гры вае зла джа насць. 

Для гэ та га ўсе чле ны ка ман ды вель-
мі шмат трэ ні ру юц ца, ад точ ва юць 
сваё май стэр ства, ла дзяць спа рын гі 
з чле на мі ін шых ка манд. Гей ме ры 
на зы ва юць гэ та ад ным сло вам — 
«скіл» (ад англ. skіll — «май стэр-
ства», «уз ро вень», «на вык»), што 
мож на ін тэр прэ та ваць як са ма ўдас-
ка на лен не, са ма на ву чан не.

— Як ду ма еш, ча му ў апош ні 
час ста ла мод ным зды маць філь-
мы і се ры я лы пра гей ме раў?

— Кі но — гэ та біз нес. Ка лі зды-
ма юць па доб ныя філь мы, зна чыць, 
яны пры цяг ва юць у кі на тэ ат ры міль-
ё ны гле да чоў па ўсім све це. Акра мя 
та го, воб раз гей ме ра пры ваб ны сам 
па са бе: аван ту ры, пры го ды, гро шы 
зноў-та кі.

— Але ня рэд ка рэ ча іс насць 
у гэ тых стуж ках не та кая ўжо і 
пры го жая — кры мі нал і ін шыя 
праб ле мы.

— Усё за ле жыць ад та го, пад якім 
«вуг лом» гля дзець тую ці ін шую кар-
ці ну. На прык лад, для ка гось ці фільм 
«На гуль ні» — гэ та звы чай ны ба я вік, 
экшн, дзе ад ны хлоп цы га ня юц ца за 
ін шы мі. Для мя не ж гэ та гіс то рыя 
пра ба раць бу са зла чын нас цю. Чым 
не доб рая спра ва?

— З воб ра зам у кі но ра за бра лі-
ся. А ў жыц ці? На ма люй парт рэт 
ся рэд не ста тыс тыч на га гей ме ра.

— Звы чай на гэ та хло пец ад 16 
да 28 га доў, які ў дзень тра ціць ка-
ля вась мі га дзін на кам п'ю тар ныя 
гуль ні. Пры пад рых тоў цы да спа-
бор ніц тваў кі берс парт сме ны, на-
прык лад, на огул пра вод зяць ка ля 

ма ні то ра 11-14 га дзін. Зра зу ме ла, 
што та кі рытм жыц ця (сон—гуль-
ня—сон) ра на ці поз на стам ляе. 
Та му пас ля трыц ца ці га доў боль-
шасць гей ме раў ад клад вае вір ту-
аль ныя «стра лял кі» ўбок і цал кам 
пры свя чае ся бе рэ аль на му жыц-
цю — кар' е ры, сям'і, сяб рам і г.д. 
Але ёсць і тыя, якія пра цяг ва юць 
спа лу чаць пры ем нае з ка рыс ным: 
жэн няц ца і вяр та юц ца ў кам п'ю тар-
ны клуб ра зам са сва ёй абран ні цай. 
Не раз на зі раў сі ту а цыю, ка лі хло-
пец «ру біц ца» ў ней кую гуль ню, а 
за спі най ста іць жон ка, апан та на 
пад трым лі вае, а по тым ка жа, на-
прык лад: «Я пай шла га та ваць вя чэ-
ру, ка ха ны. Скон чыш — пры ходзь» 
(усмі ха ец ца).

— А як жа бай кі пра тое, што 
гей ме ры — гэ та адзі но кія, «за бі-
тыя» лю дзі, з які мі цяж ка на ла-
дзіць кан такт?

— Са мы рас паў сю джа ны міф! 
Пе ра важ ная боль шасць гей ме раў 
— вель мі ка му ні ка бель ныя лю дзі, 
у якіх у жыц ці ўсё вы дат на. Ма-
быць, ня сціп ла, але мой прык лад 
па ка заль ны. Я быў звы чай ным гей-
ме рам з Брэс та, які ў вы ні ку стаў 
адзі ным у Бе ла ру сі кі берс пар тыў-
ным ка мен та та рам, пра цу ю чы ў ці-
ка вым пра ек це Game Show Studіo, 
ана ла гаў яко му ня ма ва ўсім СНД. 
Я так са ма ма гу ка мен та ваць гуль ні 
па во сем га дзін у дзень, але гэ та не 
пе ра шка джае мне ха дзіць у клу бы, 
гу ляць у ама тар скай фут боль най 
лі зе, су стра кац ца з сяб ра мі, пра во-
дзіць час з ка ха най дзяў чы най. Гей-
ме ры — звы чай ныя лю дзі, і ся род іх 
так са ма ёсць гуль таі, якім не ах во та 
вы ла зіць з-за кам п'ю тар на га ста ла 
і іс ці на пра цу ці ў дзі ця чы са док 
па дач ку. Той, хто хо ча ву чыц ца і 
гу ляць, — бу дзе ву чыц ца і гу ляць. 
Той, хто хо ча мець сям'ю і гу ляць, 
— бу дзе мець сям'ю і гу ляць.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

МА НІ ТОР ДЛЯ ГЕЙ МЕ РА — НЕ ЗА СЛО НА АД СВЕТУ
Па спець усё!Па спець усё!

Пра гей ме раў час та ка жуць, 
што гэ та аб ме жа ва ныя лю дзі, 
якія не ма юць аса біс та га жыц ця 
і су тка мі на пра лёт ся дзяць за 
кам п'ю та рам. Ад ным сло вам, 
свое асаб лі выя «кі бер ба та ні кі». 
Гей ме ры, асаб лі ва пра фе сій-
ныя гуль цы, са праў ды шмат 
ча су пра вод зяць у кам па ніі 
ма ні то ра, кла ві я ту ры і мыш кі. 
Але ў ас тат нім гэ та звы чай ныя 
хлоп цы і дзяў ча ты, ці ка выя і 
ка му ні ка бель ныя, у якіх ёсць 
сям'я, сяб ры, ін шыя за хап лен-
ні, ву чо ба, пра ца. Прос та яны 
шмат ча го па спя ва юць. Раз вян-
чаць стэ рэ я ты пы пра ама та раў 
кам п'ю тар ных гуль няў мы па-
пра сі лі Паў ла БА ЗЫ ЛЮ КА, які 
па кі нуў сваё гей мер скае мі ну-
лае, каб стаць ка мен та та рам... 
кі берс пар тыў ных дыс цып лін. Той, хто хо ча ву чыц ца 

і гу ляць, — бу дзе ву чыц ца 
і гу ляць. Той, хто хо ча 
мець сям'ю і гу ляць, — 
бу дзе мець сям'ю і гу ляць.

Ад малявання 
да мадэлiравання

У дзя цiн стве i пад лет ка-
вым уз рос це Па ша цi ка вiў-
ся не столь кi кам п'ю та ра мi, 
коль кi ма ля ван нем i му зы-
кай. I гэ та му бы ло тлу ма чэн-
не: баць кi хлоп ца — мас та кi. 
Ма цi i за раз пра цуе на стаў нi-
цай вы яў лен ча га мас тац тва 
ў шко ле, а баць ка — мас та-
ком-кан струк та рам. Па вел 
так са ма скон чыў мас тац кую 
шко лу, а тое, ча му на ву чыў ся, 
ста ра ец ца не за бы ваць.

— Ка лi пры яз джаю да-
до му, iг раю на сiн тэ за та ры, 
спра бую са ма стой на пад бi-
раць му зы ку, — рас каз вае 
ма ла ды пра гра мiст.

Адзiн з пры зна ных яго пра-
ек таў звя за ны ме на вi та з ма-
ля ван нем. Гэ та рас пра цоў ка 
пра гра мы, што пе ра ўтва рае 
плос кi ма лю нак у аб' ём ную 
3D-кар цiн ку. На прык лад, у 
звы чай най «ма ля вал цы» 
(Paint) вы ства ра е це до мiк 
або со ней ка, а пра гра ма на-
дае ма люн ку аб' ём. Пра ект, 
якi ён рас пра ца ваў яшчэ ў 
шко ле, атры маў дру гое мес-
ца на мiж на род най кан фе-
рэн цыi ма ла дых ву чо ных у 

Нi дэр лан дах i трэ цяе — на 
па доб най кан фе рэн цыi ў Сла-
ва кii. У хут кiм ча се пра гра ма 
пры нес ла хлоп цу яшчэ адзiн 
пры ем ны сюр прыз: ён стаў 
сты пен ды я там спе цы яль на га 
фон ду Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь па пад трым цы та-
ле на вi тай мо ла дзi.

На ту раль на, пе ра мо гi на 
мiж на род ных кон кур сах — 
гэ та пры ем на. Але мой су-
раз моў ца ўпэў не ны: трэ ба 
ру хац ца да лей! За раз ён пра-
цуе па ра лель на над не каль-
кi мi но вы мi пра ек та мi, да во лi 
цi ка вы мi на ват для не спе цы я -
 лiс таў.

Крок у бу ду чы ню
Адзiн з iх звя за ны з кван-

та вым кам п'ю та рам — но вым 
па ка лен нем элект рон ных вы-
лi чаль ных ма шын, якiя ў ты ся-
чы ра зоў больш ма гут ныя за 
тыя, якi мi ка рыс та ец ца боль-
шасць за раз. Та кi кам п'ю тар, 
да рэ чы, па па ме ры бу дзе з 
ква тэ ру, i гэ тым ён на гад вае 
вя до ма га прод ка су час ных 
ноў тбу каў, якi зай маў, як вы 
па мя та е це, цэ лы па кой.

Кван та вы кам п'ю тар у ста-
не рас клас цi 150-знач ны лiк 
уся го за паў га дзi ны, у той 

час як наш звы чай ны па ка ё-
вы «ся бар» на та кую спра ву 
па тра цiць 250 га доў. Як ска-
заў мне «па сак рэ це» Па вел, 
кам п'ю тар но ва га па ка лен ня 
мо жа ўзла маць амаль лю бую 
су час ную сiс тэ му бяс пе кi, але 
рас пра цоў ва ец ца ён зу сiм для 
iн шых мэт — ме на вi та кван-
та вы кам п'ю тар мо жа кар ды-
наль на змя нiць усе ця пе раш-
нiя па ды хо ды да пра гра ма ван-
ня, бо ён у шмат ра зоў больш 
хут кi, эфек тыў ны i пра дук тыў-
ны, чым звы чай ны.

Тай нае 
ста не яўным

Пра сту дэн таў-кам п'ю тар-
шчы каў спра вяд лi ва ка жуць, 
што пра ца ваць па спе цы яль-
нас цi яны па чы на юць ледзь 
не з пер ша га кур са. Вось i Па-
шы да во дзiц ца на ват ад маў-
ляц ца ад не ка то рых за моў — 
вы бi рае толь кi тое, што яму 
больш цi ка ва.

Адзiн з ня даў нiх пра ек таў 
па за мо ве — пра гра ма, звя-
за ная з кант ро лем над ка ры-
стан нем кам п'ю та рам. З яе 
да па мо гай мож на пра са чыць 
усю ак тыў насць ка рыс таль нi-
каў як пад час звы чай най пра-
цы з роз ны мi пра гра ма мi, так 
i ў iн тэр нэт-сёр фiн гу, на ват 
ка лi ў браў зе ры быў вы бра ны 
ана нiм ны рэ жым. Та кая пра-
гра ма ка рыс ная, перш за ўсё, 
для баць коў, якiя не ха це лi б, 
каб iх дзе цi за хо дзi лi на пэў-
ныя сай ты, i для пе да го гаў. 

Пра гра ма да па мо жа так са ма 
сха ваць не ка то рыя па пкi з 
аса бiс ты мi да ку мен та мi, фо-
та здым ка мi, якiя не ха це ла ся 
б па каз ваць iн шым.

«Не» — ха о су 
на кам п'ю та ры

Па ра лель на Па ша пра цуе 
над пра гра май пад наз вай 
«Тэ гер», якая да па мо жа да-
вес цi да ла ду фай лы на вiн-
чэс та ры. Як пра вi ла, у мно гiх 
кам п'ю тар ных па пках чорт 
на гу зло мiць. Усё мо жа змя-
шчац ца ў ад ной па пцы — i 
му зы ка, i гу ка за пi сы, i аудыя-
кнi гi, i фiль мы, i ўлас ныя вi-
дэа ро лi кi, i чар на вiк дып лом-
най, i элект рон ны ва ры янт 
шпар га лак з апош няй се сii. 
А яшчэ ча сам атрым лi ва ец ца, 
што за мест тых жа не па трэб-
ных шпар га лак вы да ля ец ца 
дып лом ны пра ект! А ўсё з-за 
ха о су на кам п'ю та ры!

Пра гра ма змо жа са ма 
пра ска на ваць кам п'ю тар ныя 
фай лы i згру па ваць асоб на 
му зы ку, тэкс та выя фай лы 
i вi дэа за пi сы. Яна так са ма 
ў ста не iдэн ты фi ка ваць, як 
жа на са мрэч на зы ва ец ца 
спам па ва ны з iн тэр нэ ту аў-
ды я файл пад не зра зу ме лай 
наз вай «765с739».

Псi ха ло гiя 
прагра мiс та

Па ша з не цярп лi вас цю 
ча кае но вы се зон вя до ма-
га бры тан ска га се ры я ла 

«Шэр лак» (зня та га па ма ты-
вах твор час цi Ар ту ра Ко нан 
Дой ла, толь кi дзе ян не з ча-
соў «вiк та ры ян скай» Анг лii 
пе ра не се на ў су час насць), 
дзе га лоў ны ге рой дзя ку ю-
чы не стан дарт на му мыс лен-
ню раз гад вае са мыя за блы-
та ныя кры мi наль ныя спра вы. 
Што не ма ла важ на, су час ны 
Шэр лак Холмс вя лi кую ўва гу 
на дае кам п'ю тар ным тэх на-
ло гi ям. Як пры знаў ся Па ша, 
у лю дзях ён, акра мя ад кры-
тас цi i пры стой нас цi, вель-
мi цэ нiць умен не мыс лiць 
крэ а тыў на, не так, як боль-
шасць.

— Толь кi не трэ ба ду маць, 
што я «ба тан»! — пра тэс туе 
хло пец. — Я люб лю ба вiць 
час з сяб ра мi, яны, да рэ чы, 
твор чыя лю дзi: нех та пi ша 
вер шы, нех та ма люе, нех та 

спя вае... Прос та ка лi ад ны га-
дзi на мi ся дзяць у са цы яль ных 
сет ках або зай ма юц ца кам-
п'ю тар ны мi гуль ня мi, я гэ ты 
час вы ка рыс тоў ваю на тое, 
што мне са праў ды цi ка ва. I 
так я ад па чы ваю, а па ра лель-
на — атрым лi ваю прак тыч ныя 
на вы кi.

Па ша пры знаў ся, што, 
акра мя iн фар ма ты кi, ма ля-
ван ня i му зы кi, за хап ля ец ца 
псi ха ло гi яй:

— Яна для мя не цi ка вая як 
са ма па са бе, так i з прак тыч-
на га пунк ту гле джан ня. На 
маю дум ку, псi ха ло гiя прос та 
не аб ход ная для пра гра мiс таў. 
Толь кi ка лi ты зна ё мы з псi ха-
ло гi яй ся рэд не ста тыс тыч на-
га ка рыс таль нi ка, ты мо жаш 
зра бiць па-са праўд на му зруч-
ны iн тэр фейс пра гра мы.

На дзея ЮШ КЕ ВIЧ.

З «ба зай» у га ла веЗ «ба зай» у га ла ве

ЗА ПРА ГРА МУЙ ЖЫЦ ЦЁ — ЗРА БI ЯГО «АБ' ЁМ НЫМ»!
Дру га курс нiк Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та 
iн фар ма ты кi i ра дыё элект ро нi кi Па вел Лiт вiн ка ве дае, 
як цi ка ва i з ка рыс цю для ся бе пра вес цi воль ны час. 
Звы чай на пас ля за ня ткаў на фа куль тэ це 4-5 га дзiн ён 
пры свя чае на пi сан ню кам п'ю тар ных пра грам. I не та му, 
што так па трэб на для ву чо бы, — прос та гэ та хлоп цу 
са праў ды цi ка ва.


