
А ВЫ БА І ЦЕ СЯ 
ПА ВУ КОЎ?

На ву коў цы з Ка лі фар ній ска га ўні-
вер сі тэ та ў Сан та-Бар ба ры (ЗША) 
вы ка за лі зда гад ку, што страх пе рад 
па ву ка мі з'яў ля ец ца ахоў ным эва лю-
цый ным ме ха ніз мам.

На ша зро ка вая сіс тэ ма ва ло дае здоль-
нас цю хут ка вы яў ляць на ва коль ныя па-
гро зы — змей, па ву коў, не бяс печ ных дра-
пеж ні каў (гэ та з'яў ля ец ца эле мен там так 
зва най сі ту а цый най га тоў нас ці).

Псі хо ла гі пра вя лі на доб ра ах вот ні ках 
вы пра ба ван не: яны па са дзі лі сту дэн таў 
за кам п'ю тар з прос тым гра фіч ным тэс-
там, але час ад ча су ўстаў ля лі ў яго на 
ім гнен не кад ры з ігол кай для пад скур ных 
ін' ек цый, му хай і па ву ком. У вы ні ку менш 
за 15% удзель ні каў за ўва жы лі з'яў лен не 
ігол кі, 10% за ўва жы лі му ху, за тое з'яў-
лен не па ву ка за ўва жы лі больш за па ло ву 
доб ра ах вот ні каў!

Па ву кі-вы кап ні су стра ка юц ца ў ад-
кла дах ка мен на ву галь на га пе ры я ду, гэ та 
зна чыць, яны іс на ва лі 350 міль ё наў га доў 
та му, за доў га да ча ла ве ка. Мно гія з іх бы-
лі атрут ны мі і з раз віц цём пры ма таў ста лі 
ўяў ляць для апош ніх па гро зу. Пры ма ты 
вы пра ца ва лі су праць па ву коў ме ха нізм сі-
ту а цый най га тоў нас ці (як су праць звы чай-
ных дра пеж ні каў або змей). Псі ха ла гіч ны 
тэст з'яў ля ец ца ад ным з па цвер джан няў 

гэ тай тэ о рыі. Ня гле дзя чы на тое, што сён-
ня смя рот ных па ву коў ва кол нас не так 
шмат, як у да лё кім мі ну лым, ін стынк тыў-
ны страх па-ра ней ша му ка рыс ны на ват у 
су час ным гра мад стве: ка ля 200 ча ла век 
што год па мі ра юць ад уку саў атрут ных па-
ву коў па ўсім све це.
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Падрыхтаваў Іван КУПАРВАС.

НА ПЕ РАД, ДА БІЯ БО ТАЎ
Ка лі боль шасць лю дзей ду ма юць пра на-

на бо та, яны ўяў ля юць ма лень кіх, цал кам ме-
ха ніч ных іс тот. Ад нак за апош нія га ды на ву-

коў цы да маг лі ся знач ных пос пе хаў у зу сім 
ін шай сферы на на ма шын, якія бя руць па ча так 
з не каль кі ін шых на ву ко ва-фан тас тыч ных тра-
ды цый: гэ та кі бар гі. На ву коў цы Уні вер сі тэ-
та Ілі ной са ня даў на апуб лі ка ва лі ар ты кул, у 
якім апі са лі свае пос пе хі па адап та цыі бак тэ-
ры яль ных спор з на на тэх на ла гіч най мэ тай. 
Спо ры bacіllus subtіlіs, звы чай ных бак тэ рый, 
што час та су стра ка юц ца ў жвач ных жы вёл і 
лю дзей, па кры лі ма лю сень кі мі плям ка мі гра-
фі ту (гра фе на вы мі кван та вы мі кроп ка мі), каб 
ства рыць элект ра пра вод ную па верх ню. Вы-
ка рыс тоў ва ю чы на ту раль нае імк нен не бак-
тэ рый на бра каць да вя лі кіх па ме раў, па глы-
на ю чы ва ду ва ўмо вах вы со кай віль гот нас ці, 
або па мян шац ца ў су хіх умо вах, на ву коў цы 
змаг лі вы ка рыс таць спо ры як элект ро ды-пра-
вад ні кі-на-чы пе, якія мо гуць вы яў ляць умо вы 
па вы ша най віль гот нас ці, счыт ва ю чы ўзроў ні 
су пра ціў лен ня.

Ства рэн не но ва га ты пу дэ тэк та ра віль гот-
нас ці мо жа не зда вац ца асаб лі ва рэ ва лю цый-
най па дзе яй, ад нак гэ та до каз кан цэп цыі та го, 
што ў сфе ры на на ро ба таў мож на іс ці ін шым 
шля хам. Гэ тую тэх ні ку вы ка рыс тоў ва юць ты-
ся ча год дзі пры род на га пра грэ су, у пра цэ се 
яко га з'я ві лі ся паў аў та ном ныя на на тэх на ла гіч-
ныя пры ла ды. Ня гле дзя чы на да сяг нен ні з кан-
ца 1980-х га доў у га лі не ска ні ру ю чай ту нэль-
най мік ра ска піі (якія да зва ля юць на ву коў цам 
пра гля даць струк ту ры на атам ным уз роў ні) 

і мік ра асэмб ліі, на да дзе ны мо мант ад ной з 
са мых вя лі кіх пе ра шкод на шля ху да на на ро-
ба таў за ста ец ца тое, што ня ма ме на ві та та кіх 
ма шын, якія здоль ны вы раб ляць ма лю сень кія 
ма шы ны. На дзей ныя, кі ра ва ныя і якія змо гуць 
паў та раць ма ні пу ля цыі кам па не нта мі на ма ле-
ку ляр ным уз роў ні па-ра ней ша му за ста юц ца 
не да ся галь ны мі для на ву коў цаў. Бія ла гіч ныя 
ж аб' ек ты гэ тыя пы тан ні вы ра шы лі ў да лё кай 
ста ра жыт на сці. Хі міч ныя пра цэ сы, якія кі ру юць 
жыц цём, ад та чы лі здоль насць ства раць міль-
яр ды ідэа льных ко пій.

Гэ тая тэх ні ка пра дэ ман стра ва ла, што ў да-
дзе ным вы пад ку на ву коў цы змаг лі па збег нуць 
мно гіх скла да ных за дач па бу до вы на на пры лад 
з ну ля, а за мест гэ та га за ся ро дзі лі ся на да баў-
лен ні маг чы мас цей ва ўжо даў но зра зу ме лыя 
ма ле ку лы, які мі лёг ка ма ні пу ля ваць.

ЯНЫ ПАД МЯ НЯ ЮЦЬ 
ЛЮ ДЗЕЙ

«Ро ба ты-гу ма но і ды пра цяг нуць за мя няць 
лю дзей у не бяс печ ных пра фе сі ях і на цяж-
кай пра цы», — лі чыць япон скі да след чык у 
га лі не ро ба та тэх ні кі Хі ро сі Ісі гу ра. У ін тэр в'ю 
вы дан ню ІBTіmes UK ін жы нер за явіў, што ча-
ла ве ка па доб ныя ма шы ны не ўза ба ве ста нуць 
най леп шай аль тэр на ты вай лю дзям у шэ ра гу 
пра фе сій, у тым лі ку звя за ных з шоу-біз не сам. 
Бо ро ба ты, як і лю дзі, мо гуць пра ца ваць ма дэ-
ля мі, зды мац ца ў кі но і спя ваць пес ні.

— Ро бат мо жа быць кім за ўгод на, на-
прык лад поп-зор кай. Ро ба ты-анд ро і ды пры-
го жыя, яны ні ко лі не стам ля юц ца і мо гуць 

вы кон ваць хі ты без перы пын ку, — ска заў 
Ісі гу ра, ад зна чыў шы, што не ста рэ ю чыя анд-
ро і ды да па мо гуць нам заў сё ды за ста вац ца 
ма ла ды мі.

Хі ро сі Ісі гу ра пры цяг нуў да ся бе ўсе-
агуль ную ўва гу ў 2010 го дзе пас ля ства-
рэн ня ра ба ты за ва най ко піі са мо га ся бе, 
што здоль на чы таць лек цыі ва Уні вер сі тэ це 
Оса кі. Яго ла ба ра то рыя вы пус кае ро ба таў-
гу ма но і даў, якія амаль не ад роз ні ва юц ца ад 
жы вых лю дзей.

Ча ла ве ка па доб ныя ро ба ты Ісі гу ры ма юць 
на столь кі рэа ліс тыч ную знеш насць, што іх 
мож на пры няць за ча ла ве ка. Ад нак ін жы не-
рам яшчэ трэ ба бу дзе зра біць ня ма ла пра цы, 
перш чым ма шы на на ву чыц ца ду маць, як ча-
ла век. Ва Уні вер сі тэ це Оса кі за раз пра цу юць 
над тым, каб на дзя ліць ма шы ну эмо цы я мі 
праз ме ха нізм на ме раў і жа дан няў. Ісі гу ра 
лі чыць, што леп шае ра зу мен не гэ тых двух 
псі хіч ных ста наў да па мо жа яму ства рыць спа-
гад лі ва га ро ба та.

— Штуч ны ін тэ лект раз ві ва ец ца хут кі мі тэм-
па мі. Мы мо жам на ву чыць ро ба таў рэ ага ваць 
на эмо цыі на ва коль ных, — рас па вёў Ісі гу ра.

Зрэш ты, эма цый ныя ма шы ны ўжо іс ну юць. 
Ад на з та кіх бы ла прад стаў ле на на вы ста ве 
AsіaWorld Expo ў Ган кон гу.

ПА МОЧ НІК ПА ПА КУП КАХ 
І АФІ ЦЫ ЯНТ КА

У ад ным з япон скіх уні вер ма гаў прад ста ві-
лі жан чы ну-ро ба та, аб ліч ча якой мак сі маль на 

на блі жа на да ча ла ве ча га. Анд ро ід но сіць імя 
Ай ко Ці хі ра і апра ну ты ў тра ды цый нае япон-
скае кі ма но. Ро бат на ват атры маў сваю пер-
шую пра цу: Ай ко ад праў ле на ў ка вяр ню, дзе 
па він на бу дзе ві таць гас цей і пры цяг ваць ва 
ўста но ву но вых на вед валь ні каў.

Упер шы ню ўні каль ная ма шы на паў ста ла 
пе рад пуб лі кай у якас ці шо пінг-па моч ні ка. Но-
вая рас пра цоў ка кам па ніі Toshіba пры ем ным 
го ла сам ві тае гас цей ганд лё ва га цэнт ра «Мі-
цу ко сі» ў То кіа і рас па вя дае на вед валь ні кам, 

дзе мож на знай сці той ці ін шы та вар. Іна ва цыя 
са праў ды вель мі на гад вае жы во га ча ла ве ка. У 
ро ба та на ту раль ныя на вы гляд ва ла сы, свет-
лая ску ра з сі лі ко ну, ру хо мы твар з ва чы ма, 
якія мор га юць, вус на мі і ро там, што ва ру шац ца 
і ад кры ва юц ца пад час раз мо вы. Анд ро ід мяк-
ка жэс ты ку люе, па ва роч вае і на хі ляе га ла ву. 
Ства раль ні кі ад зна ча юць, што з Ай ко пры ем на 
кан так та ваць. «Гэ та ро бат са здоль нас цю да 
ка му ні ка цыі», — ка жа су пра цоў нік ад дзе ла 
рас пра цо вак і раз віц ця Toshіba Тай хэ Яма гу ці. 
На пра цу над Ай ко ў кам па ніі пай шло дзе сяць 
ме ся цаў. Ад нак спе цы я ліс ты вы ра шы лі не спы-
няц ца на да сяг ну тым і ўзя лі ся за рас пра цоў ку 
ін шых ма шын.

ТРО ХІ ГЛУП СТВА
Усё ў той жа вы со ка тэх на ла гіч най Япо ніі 

адзін вы твор ца ага род нін ных со каў вы пус ціў 

ро ба та, што кор міць на ўпрост на ха ду. Ма-
шы на раз лі ча на на лю дзей, якія лю бяць ес ці і 
не спы няц ца. Ро бат ма цу ец ца на спі ну ка рыс-
таль ні ка, як звы чай ны за плеч нік, і ва жыць 8 
кі ла гра маў. Па наз ве — Tomatan — і вон ка вым 
вы гля дзе ро ба та мож на зра зу мець, што ён 
кор міць свай го ўла даль ні ка па мі до ра мі, якія 
вы валь ва юц ца з жа лез на га ро та. Па вод ле 
па ве дам лен няў кам па ніі Kagome, най буй ней-
ша га ў Япо ніі па стаў шчы ка та мат на га со ку і 
кет чу пу, Tomatan па трэ бен удзель ні кам та кій-
ска га ма ра фо ну. «У па мі до рах змя шча ец ца 
шмат па жыў ных рэ чы ваў, якія зма га юц ца са 
стом ле нас цю», — ка жа Шы ге но ры Су зу кі з 
Kagome. Tomatan з'яў ля ец ца су мес най пра цай 
Kagome і япон скай арт-сту дыі Maywa Denkі, 
доб ра вя до май сва і мі не звы чай ны мі му зыч-
ны мі ін стру мен та мі і ін шы мі пры ла да мі. Су зу кі 
прад ста віў Kagome на жар тоў ным за бе гу ў 
рам ках Tokyo Marathon у па чат ку 2015 го да. 
Прад стаў нік кам па ніі апра нуў на ся бе «та мат-
на га» ро ба та і пра бег з ім на пля чах. У ін тэр-
нэ це, зрэш ты, ідэю ства рэн ня гэ та га ро ба та 
на зы ва юць трыз нен нем. Але гэ та Япо нія, там 
яшчэ і не та кое бы вае.

РО БА ТЫ ВЫ ХО ДЗЯЦЬ У СВЕТ

ВУЛ КА НЫ 
ЯК ПА ГРО ЗА 
ЧА ЛА ВЕЦ ТВУ

Ге о ла гі б'юць тры во гу і за-
клі ка юць кра і ны све ту ства-
рыць гла баль ную сіс тэ му 
ма ні то рын гу, якая да зво ліць 
ад соч ваць стан вул ка наў і 
зні зіць ры зы ку су свет най 
ка та стро фы.

Най ма гут ней шае вы вяр жэн не 
вул ка на, ана ла гіч нае зна ка мі та му 
Там бо ры ў па чат ку XІX ста год дзя, 
мо жа ад быц ца ў бя гу чым ста год-
дзі з ве ра год нас цю ў 5—10%, 

што пры вя дзе да ка та стра фіч ных 
на ступ стваў і па тэн цый най гі бе-
лі цы ві лі за цыі. Пра гэ та пі шуць 
еў ра пей скія ге о ла гі ў дак ла дзе, 
пад рых та ва ным для Еў ра пей ска-
га на ву ко ва га фон ду.

Сён ня мно гія па ле ан то ла гі і 
эва лю цы я ніс ты лі чаць, што вель-
мі ма гут ныя вы вяр жэн ні вул ка-
наў ады гры ва лі клю ча вую ро лю 
ў мно гіх ма са вых вы мі ра ннях 
жы вёл і рас лін. За час іс на ван ня 
ча ла ве чай цы ві лі за цыі ад бы ло ся 
сем до сыць буй ных вы вяр жэн няў, 
ад но з якіх, вы бух га ры Там бо ра 
ў 1815 го дзе, зні шчы ла 71 000 ча-
ла век і пры вя ло да пры кмет на га 
па ха ла дан ня клі ма ту, се рыі не-
ўра джа яў і го ла ду ў шэ ра гу кра ін 
па ўсёй Зям лі.

Аме ры ка на-ня мец кі ге о лаг 
Ганс-Пе тэр Плаг і мно гія ін шыя 
еў ра пей скія спе цы я ліс ты па 
вул ка на ло гіі па спра ба ва лі зра-
зу мець, на коль кі не бяс печ ныя 
па доб ныя вы вяр жэн ні вул ка наў 
для ча ла вец тва, уліч ва ю чы ся-
мі ра зо вую роз ні цу па між на-
сель ніц твам Зям лі XІX ста год-
дзя і сён ня. Па вод ле іх ацэ нак, 
шан цы на ўзнік нен не та ко га 
ка та кліз му да стат ко ва вы со-
кія — яны скла да юць 5—10% 
для вы вяр жэн няў, па доб ных 
Там бо ры. Іх на ступ ствы, на 
дум ку аў та раў дак ла да, бу дуць 
са праў ды ка та стра фіч ны мі, та-
му што ча ла вец тва да гэ та га 
ча су не ства ры ла сіс тэм гла-
баль на га ма ні то рын гу за ста-
нам вул ка наў, па доб ных да тых 
сей сміч ных се так, якія со чаць 
за зем ля тру са мі.

Як па каз ва юць раз лі кі вул ка-
но ла гаў, ка лі та кое вы вяр жэн не 
ад бу дзец ца, то цы ві лі за цыі бу дзе 
на не се ны ка ла саль ны ўрон, за гі-
нуць сот ні ты сяч лю дзей, эка но-
мі цы і пра мыс ло вас ці бу дзе на-
не се на вя ліз ная шко да. З гэ тай 
на го ды ге о ла гі за клі ка юць ура ды 
ўсіх кра ін аб' яд нац ца і ства рыць 
гла баль ную сіс тэ му ма ні то рын гу 
за ста нам вул ка наў, якая да па мо-
жа пры кмет на зні зіць лік люд скіх 
ах вяр і эка на міч ных страт.

На ша цы ві лі за цыя ру ха ец ца на пе рад у сва ім імк нен ні зра біць жыц цё 
ча ла ве ка леп шым, зруч ней шым, у рэш це рэшт, ляг чэй шым і больш 
кам форт ным для ін ды ві ду у ма. Ка лісь ці даў но лю дзі толь кі ма ры лі, што ўсю 
пра цу за іх бу дуць ра біць ро ба ты, а за раз ста ран на ажыц цяў ля юць. 
Ме ха ніч ныя пры ла ды, аб са лют на роз ныя па кан струк цыі і пры зна чэн ні, 
ужо даў но пра цу юць, і сфе ры іх вы ка ры стан ня ўсё шы рыц ца. А яны ўсё 
больш ста но вяц ца па доб ны мі да лю дзей. Ча ла ве ку, зда ец ца, ма ла зно сі наў 
з ін шы мі людзь мі. А мо жа, ён хо ча ства рыць ка гось ці леп ша га за ся бе? 
Фі ла соф скае пы тан не для доў гіх аб мер ка ван няў. Але гэ та ўсё пас ля, 
а па куль лю дзі кан стру ю юць і збі ра юць са бе ме ха ніч ных слуг, па моч ні каў, 
ча сам на ват сяб роў. Па зна ё мім ся з не ка то ры мі.


