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ПАКАЛЕННЕ XXI

Ідэі ма ла дыхІдэі ма ла дых

Ге роі гэ та га ма тэ ры я лу — Аляк сей Ка раб-
лёў і Анд русь Без дар — за сна валь ні кі ар-
хі тэк тур най сту дыі «ZROBYM archіtects». 
Ужо пяць з па ло вай га доў яны пра цу юць 
над ці ка вы мі пра ек та мі ў роз ных сфе рах 
твор час ці. Га лоў ны на пра мак дзей нас ці 
хлоп цаў — ства рэн не пра ек таў да моў і ды-
зайн ін тэр' ераў. Яшчэ яны ма юць улас ны 
мэб ле вы брэнд, удзель ні ча юць у рас пра цоў-
цы энер га эфек тыў на га жыл ля. Зай ма юц ца і 
но вым для Бе ла ру сі кі рун кам — мо дуль ным 
пра ек та ван нем. Ужо рэа лі за ва на мност ва 
пра ек таў, а на пе ра дзе пла наў яшчэ больш.

— Што за раз вас ці ка віць най больш?
Анд русь: — У мя не ёсць пра ект ву ліч на га 

адзен ня, — рэ чы, якія мож на апра наць што дня. 
Не ўпэў не ны, ці мож на ўсё гэ та на зваць ка лек-
цы яй, бо я не ве даю, коль кі ў ёй па він на быць 
адзі нак. Але ўжо ство ра ны ка та лог, ёсць ча ты ры 
кра мы, дзе адзен не пра да ец ца.

Аляк сей: — Так са ма мы ця пер пра ек ту ем 
сваю ка вяр ню.

Анд русь: — Па куль гэ та толь кі ідэя: ад крыць 
ме на ві та ар хі тэк тур ную ка вяр ню, бо та кой тэ-
ма тыч най уста но вы ў нас ня ма. Пла ну ем, што 
гэ та бу дзе вя лі кае па мяш кан не ў цэнт ры Мін ска. 
Там мож на бу дзе чы таць лек цыі па ар хі тэк ту ры 
з удзе лам на шых ка лег і сту дэн таў. Усе сак рэ ты 
пра ек та рас кры ваць не бу ду...

Ёсць так са ма ідэя ства рыць цэнтр мо дуль ных 
да моў. Для яе рэа лі за цыі знай шлі ся ін вес та ры, 

мес ца ў Мін ску. Але мы вы ра шы лі ра біць гэ-
та за го ра дам. Прак ты ка па ка за ла, што больш 

зруч на і прос та для клі ен та на быць дом ад ра зу 

з на дзе лам зям лі. Та му шу ка ем не каль кі та кіх, 

якія б зна хо дзі лі ся по бач адзін ад ад на го, у ра ё-

не 30 кі ла мет раў ад Мін ска. На кож ным ду ма ем 

па бу да ваць дом. Атры ма ец ца та кі экс па зі цый ны 
цэнтр, ку ды мож на пры ехаць, уба чыць ужо га-
то выя да мы, «па ма цаць» іх. І ка лі спа да ба ец ца, 
на быць упа да ба ны і жыць по бач з су се дзя мі, якія 
зра бі лі ана ла гіч ны вы бар.

Акра мя гэ та га, мы плён на пра цу ем і над сва ім 
мэб ле вым брэн дам. Ці ка выя і ад на ча со ва прос-
тыя ма дэ лі ўжо ўпры гож ва юць не адзін ін тэр' ер.

— Ча му ўзя лі ся яшчэ і за вы твор часць 
мэб лі?

Анд русь: — Хо чац ца кам плек та ваць ін тэр'-

еры цал кам з бе ла рус кіх та ва раў. Ці ка вых май-

строў у гэ тай сфе ры ў нас вель мі ма ла. Та му мы 

ад чу лі, што мож на са мім па спра ба ваць се рый на 

ра біць мэб лю. І ў нас атры ма ла ся.

— Кож ная ва ша ра бо та мае ад сыл ку да 

на шых ка ра нёў...

Анд русь: — Так, адзен не аба вяз ко ва з ці-

ка вым са ма быт ным прын там: са ла мя ны конь 

ці пе вень, зна ка вы бе ла рус кі гіс та рыч ны дзе яч, 

ма лю нак род на га мяс тэч ка. На прад ме тах мэб лі 

кра су ец ца ла га тып «BY» — ад ра зу ра зу ме еш, 

дзе рэч бы ла зроб ле на. У ар хі тэк тур най дзей-

нас ці (пра ек ты да моў, ін тэр' еры) так са ма вы-

ка рыс тоў ва ец ца па ды ход, бліз кі на шым прод-

кам: на ту раль ныя ма тэ ры я лы, ні чо га ліш ня га, 

усё прос та і функ цы я наль на.

Аляк сей: — Гэ та, ма быць, свай го ро ду са ма-

вы зна чэн не. Мы пры вя за ны да та го мес ца, дзе 

пра ек ту ем, ад сюль і та кі стыль у ра бо тах. За раз 

у све це на огул у трэн дзе са ма быт насць.

...Слу ха ю чы, з якой ці ка вас цю хлоп цы рас-

каз ва лі пра сваю спра ву, пра пра ек ты, я зра бі-

ла прос тую вы сно ву: шчас лі вы той ча ла век, які 

зай ма ец ца той спра вай, што зна хо дзіць вод гук 

у сэр цах ін шых.
Да р'я АРЭФ' Е ВА,

сту дэнт ка VІ кур са Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ.

І чуць, і спя ваць — са смарт фо нам
Як у ла ба ра то рыі БДУ ІР ства ра юць іна ва цый ны «софт»

ХО ЧАМ? ДЫК «ЗРО БІМ»!
І, га лоў нае, са ма быт на

Свой стыльСвой стыль

Ма е це праб ле мы са слы хам? 
Ма ры це пры го жа спя ваць, 
але пры ро да не ўзна га ро-
дзі ла ва каль ны мі да ны мі? 
У ХХІ ста год дзі гэ та не праб-
ле ма — да па маг чы прак-
тыч на ў лю бой спра ве мо жа 
кам п'ю тар ці смарт фон. Пра-
гра мы для вы ра шэн ня са мых 
роз ных за дач рас пра цоў ва-
юць і ма ла дыя ай чын ныя 
на ву коў цы, якія шчы ру юць 
у ла ба ра то рыі «Муль ціп ра-
цэ сар ныя сіс тэ мы рэ аль на га 
ча су» Бе ла рус ка га дзяр жаў-
на га ўні вер сі тэ та ін фар ма ты-
кі і ра дыё элект ро ні кі. Ка рэс-
пан дэн ты «Чыр вон кі. Чыр во-
най зме ны» за ві та лі ў БДУ ІР і 

блі жэй па зна ё мі лі ся з са мы мі 

ці ка вы мі пра ек та мі.

— Ад на з да стат ко ва рас паў-
сю джа ных праб лем са зда роў ем, 
з якой су ты ка юц ца мно гія, у тым 
лі ку і мо ладзь, — аслаб лен не слы-
ху, — рас каз вае да цэнт ка фед-
ры элект рон ных вы лі чаль ных 
срод каў Мак сім ВАШ КЕ ВІЧ. — 
Пры чы ны на тое роз ныя, на прык-
лад, па ста ян нае пра слу хоў ван не 
му зы кі ў на вуш ні ках пры вы со кай 
гуч нас ці. Мно гія не ўсве дам ля юць 
праб ле му, та му і не звяр та юц ца 
па ме ды цын скую да па мо гу. Мы 
вы ра шы лі за дзей ні чаць для па-
ляп шэн ня слы ху смарт фон, каб 
ка рыс таль нік мог без ліш ніх вы-
дат каў ха ця б на пер шы час па-
леп шыць слых.

Вы ні кам ра бо ты ста ла ма біль-
ная пра гра ма для Androіd і іOS 
пад наз вай Petralex. Пры пер шым 
за пус ку яна пра вя рае слых ка рыс-
таль ні ка (трэ ба толь кі ўста віць на-
вуш ні кі і прай сці хут кі тэст), пас ля 
ча го пра па ноў вае пэў ны ўзро вень 
уз мац нен ня. Мож на вы бі раць роз-
ныя рэ жы мы, на прык лад «На ву-
лі цы» ці «До ма». Гэ та да зва ляе 
лю дзям з па слаб ле ным слы хам 
не на бы ваць да ра гія слы ха выя 
апа ра ты.

— Вя до ма, мы не бя ром на 
ся бе функ цыі ме ды каў, — сцвяр-
джае Мак сім Ваш ке віч. — Пра гра-
ма не мо жа ста віць ды яг наз і тым 
больш ля чыць за хвор ван ні. Але 

яна іс тот на да па ма гае. Не як дэ-
ман стра ва лі яе на ад ной з вы ста-
вак, і на вед валь ні ца, якая пра тэс-
ці ра ва ла рас пра цоў ку, ска за ла, 
што ўра жан ні ана ла гіч ныя тым, 
якія ад чу вае ча ла век са сла бым 
зро кам пры пер шай пры мер цы 
аку ля раў. Пра гра ма аб са лют ная 
бяс плат ная, рэ кла мы ў ёй так са-
ма ня ма.

У да лей шых пла нах рас пра цоў-
шчы каў Petralex — дру гое па ка-
лен не пра гра мы. Яна па шы рыць 
функ цы я наль насць, на прык лад, 
з'я віц ца маг чы масць пад аў лен ня 
шу му, а тэс ці ра ван не слы ху ста не 
больш дак лад ным.

Яшчэ ад на рас пра цоў ка ла-
ба ра то рыі так са ма звя за на з гу-
кам — гэ та пра гра ма SіngAssіst, 
якая па куль не вы пу шча на для 
ка рыс таль ні каў. У ла ба ра то рыі 
яе жар там ха рак та ры зу юць так: 
«Спя ваю як ма гу, а на вы ха-
дзе — «зор ка». І гэ та най леп шае 
апі сан не за ду мы. Ал га рытм умее 
рас па зна ваць хі бы ў вы ка нан ні 
пе сень і вы праў ляць іх: дзесь ці 
па вы шаць ці па ні жаць асноў ны 
тон, за па воль ваць ці па ска раць 
вы маў лен не. Фак тыч на на вы ха-
дзе ча ла век з мік ра фо нам атрым-
лі вае ідэа льнае вы ка нан не аб са-
лют на лю бой пес ні. Пры зна чэн не 
пра гра мы пе ра важ на за баў ляль-

нае — спя ваць у ка ра о ке з да па-
мо гай кам п'ю та ра ста не знач на 
больш пры ем на. Але ства раль ні кі 
спа дзя юц ца, што рас пра ца ва ныя 
ал га рыт мы да па мо гуць і пра фе-
сій ным вы ка наў цам.

Да цэнт ка фед ры элект рон-
ных вы лі чаль ных срод каў Ілья 
АЗА РАЎ дэ ман струе нам прэ-
зен та цыю, у якой прад стаў ле ны 
маг чы мас ці бу ду чай пра гра мы. 
На ўмыс на ня ўда ла на пе ты на 
мік ра фон «Чор ны крум кач» (пры-
клад на та кой жа якас ці вы ка нан не 
ў боль шас ці ама та раў спя ваць у 
ка ра о ке) ім гнен на на бы вае знач-
на леп шае гу чан не.

У ла ба ра то рыі «Муль ты пра цэ-
сар ныя сіс тэ мы рэ аль на га ча су» 
зай ма юц ца са мы мі роз ны мі пра-
ек та мі. Яшчэ адзін ак ту аль ны кі-
ру нак — сіс тэ мы сін тэ зу маў лен-
ня па дру ка ва ным тэкс це. Мно гім 
вя до ма, як па пу ляр ныя сэр ві сы 
на кшталт Google да зва ля юць 
увес ці ў пра гра му лю бы тэкст, а 
той яго агу чыць. У ла ба ра то рыі 
пай шлі да лей: іх ал га рытм умее 
«раз маў ляць» аб са лют на лю бым 
го ла сам. Да стат ко ва ўся го ска заць 
на мік ра фон не каль кі слоў, і пра-
гра ма яго «кла ні руе» — кам п'ю тар 
за га во рыць тэмб рам дык та ра.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by
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Дацэнт кафедры электронных вылічальных сродкаў Максім Вашкевіч 
(справа) і яго калега Мікалай Пятроўскі 

могуць абмяркоўваць новыя ідэі днямі напралёт. 

Двац цаць тры сту дэнц кія 
атра ды сфар мі ра ва ныя Шта-
бам пра цоў ных спраў БРСМ 
БДУ. Тры нац цаць з іх бу дуць 
аказ ваць сэр віс ныя па слу гі, 
шэсць — пе да га гіч ныя, а ча ты-
ры зой муц ца сель ска гас па дар-
чы мі ві да мі ра бот.

Больш за 300 сту дэн таў уні вер сі-
тэ та ўжо пры сту пі лі да ра бо ты. Ма-
ла дыя лю дзі пра цу юць у ву чэб на-до-
след ным рэс пуб лі кан скім уні тар ным 
прад пры ем стве «Шчо мыс лі ца» БДУ, 
у спар тыў на-азда раў лен чым комп-
лек се БДУ «Бры ган ці на», дзі ця чым 
азда раў лен чым ла ге ры «Га ры зонт», 
а так са ма ў са цы яль ным цэнт ры для 
дзя цей-ін ва лі даў «Па рас так».

У лі пе ні юна кі і дзяў ча ты зой муц ца 
доб ра ўпа рад ка ван нем і пад рых тоў-
кай сту дэнц кіх ін тэр на таў да но ва га 
на ву чаль на га го да. Так са ма ў пе ры-
яд пры ём най кам па ніі сту дэн ты БДУ 
бу дуць пры цяг вац ца для ар га ні за цыі 
пра цы гра мад скай ка мі сіі.

У жніў ні сту дат ра ды на кі ру юц ца ў 
Мін скае ра ён нае ўні тар нае прад пры-
ем ства «Аг ра кам бі нат «Жда но ві чы» 
для збо ру ўра джаю.

Яшчэ адзін зу сім но вы фронт ра-
бот — Фун да мен таль ная біб лі я тэ ка 
БДУ, дзе бу дуць у жніў ні пра ца ваць ка-
ля 50 ча ла век. За да ча хлоп цаў і дзяў-
чат — па паў няць і аб наў ляць да ныя пра-
фе сар ска-вы клад чыц ка га саставу БДУ 
ў ін тэр нэт-эн цык ла пе дыі «Ві кі пе дыя». 
Не сак рэт, што ад ным з кры тэ ры яў, які 
бя рэц ца пад ува гу ў між на род ных рэй-
тын гах уні вер сі тэ таў, з'яў ля ец ца «бач-
насць» ВНУ ў ін тэр нэт-пра сто ры.

Пра цоў ны се местр у БДУ, як пра ві-
ла, доў жыц ца да кан ца жніў ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

Лет нія перс пек ты выЛет нія перс пек ты вы

Пад ве дзе ны вы ні кі кон кур су 
твор чых ра бот «Бе жан цы: твой 
дом — мая крэ пасць». Спа бор-
ніц твы пра хо дзі лі ў дзвюх на-
мі на цы ях: «Най леп шы пла кат/
фо та ра бо та» і «Най леп шы ві-
дэа ро лік».

Са мым леп шым стаў ві дэа ро лік, 
зня ты кур сан там Ін сты ту та па гра ніч най 
служ бы Рэс пуб лі кі Бе ла русь Вік та рам 
Стэль кі ным. Ра бо та пя ці курс ні цы фа-
куль тэ та між на род ных ад но сін (ФМА) 
БДУ Ан та ні ны Ма ро за вай за ня ла ў гэ-
тай на мі на цыі дру гое мес ца. А трэ цюю 
па зі цыю па дзя лі лі трэ ця курс нік ФМА 
Па вел Ла шук і твор чая гру па ў саставе 
кур сан таў Уні вер сі тэ та гра ма дзян скай 
аба ро ны Мі ніс тэр ства па над звы чай-
ных сі ту а цы ях Бе ла ру сі Ар цё ма Мель-
ні ка ва і Аляк санд ры Са ўчук.

У на мі на цыі «Най леп шы пла кат/
фо та ра бо та» пе ра мож цам быў пры-
зна ны пла кат «Наш дом — Зям ля» 
сту дэнт кі фа куль тэ та ды зай ну і дэ-
ка ра тыў на-пры клад но га мас тац тва 
Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі 
мас тац тваў Ган ны Шчар бі та вай. 

Прад стаў ні ца гэ тай жа ўста но вы 
сту дэнт ка Анас та сія Сця пан чан ка за 
се рыю пла ка таў «Свет. Адзін ства. 
Роў насць» і «Ра зам пад ахо вай» за-
ня ла дру гое мес ца. За мы кае трой ку 
пры зё раў сту дэнт ка фар ма цэў тыч на-
га фа куль тэ та Ві цеб ска га дзяр жаў на-
га ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та Алі на 
Ты чы на са сва ім пла ка там «Пра цяг ні 
ру ку да па мо гі».

Уся го ў гэ тым го дзе на кон курс бы ло 
да сла на 17 ві дэа ро лі каў і 36 пла ка таў і 
фо та ра бот ад 39 сту дэн таў і на ву чэн-
цаў ся рэд ніх спе цы яль ных і пра фе сій-
на-тэх ніч ных уста ноў Бе ла ру сі.

Ар га ні за та ра мі кон кур су вы сту пі лі 
Упраў лен не Вяр хоў на га ка мі са ра ААН 
па спра вах бе жан цаў і Між на род нае 
гра мад скае аб' яд нан не па на ву ко ва-
да след чых і ін фар ма цый на-аду ка цый-
ных пра гра мах «Раз віц цё». Ме ра пры-
ем ства на кі ра ва на на пры цяг нен не 
ўва гі гра мад скас ці да праб лем бе жан-
цаў, са дзей ні чан не фар мі ра ван ню та-
ле рант нас ці і па важ лі ва га стаў лен ня 
да гэ тай ка тэ го рыі гра ма дзян.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

На вы клік ча суНа вы клік ча су

Анд русь у фут бол цы 
аса біс тай вы твор час ці.

Пра ект драў ля на га до ма ад сту дыі «Зро бім».

Да бе жан цаў — та ле рант на

Пра цоў ны дэ сант... у «Ві кі пе дыю»
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