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Ка лі ра ней доб рым па во дзі нам 
ву чы лі баць кі і шко ла, то ця пер 
част ку гэ тых функ цый мож на 
сме ла да ве рыць элект ро ні цы. 
У гэ тым агля дзе мы рас ка жам 
пра пяць са мых не звы чай ных 
су час ных пры ста са ван няў, 
якія да па ма га юць лю дзям 
на ву чыц ца доб ра ся бе 
па во дзіць у гра мад стве.

ТРЭ НА ЖОР УСМЕШ КІ
Япон ца не маг чы ма ўя віць без усмеш кі. Як бы 

ні ста віў ся да ін ша га ча ла ве ка япо нец, як дрэн на 
ся бе ні ад чу ваў бы, ён усё роў на бу дзе ўсмі хац ца 
на ўвесь рот — та кая тра ды цыя. Пры гэ тым па-
доб ным па во дзі нам жы ха роў Кра і ны ўзы хо дзя-
ча га сон ца ву чаць з ран ня га дзя цін ства.

З раз віц цём тэх на ло гій, як вы свет лі ла ся, 
ста ла маг чы мым на ву чаць дзя цей пра віль на 
ўсмі хац ца пры да па мо зе спе цы яль ных пры лад, 
та кіх як трэ на жор Electro Smіle. Гэ ты га джэт 
не аб ход на пра віль на за ма ца ваць на га ла ву 
дзі ця ці, а по тым ак ты ва ваць. Прын цып дзе-
ян ня Electro Smіle за сна ва ны на сты му ля цыі 
лёг кі мі раз ра да мі элект рыч на га то ку асаб лі-
вых мі міч ных мыш цаў на тва ры дзі ця ці. Сам 

ма лы пры гэ тым не бу дзе ад чу ваць ні я ка га 
сур' ёз на га дыс кам фор ту — сі ла то ку пры гэ-
тым мі ні маль ная. Але з ча сам яго твар на ву-
чыц ца ўсмі хац ца лёг ка і пра віль на, так, што 
ўсе ва кол бу дуць ве рыць у шчы расць гэ тай 
на трэ ні ра ва най усмеш кі.

БРАН ЗА ЛЕТ 
СУ ПРАЦЬ ЛА ЯН КІ

Куль ту ра раз мо вы — гэ та не менш важ ны 
эле мент пос пе ху ў гра мад стве, чым куль ту ра 
па во дзін і ўмен не ўсмі хац ца на ват са мым не-
пры ем ным лю дзям. Ад нак, зда ва ла ся б, на ват 
са мыя пры стой ныя лю дзі са ма га вы со ка га са-

цы яль на га ста ту су час та ўжы ва юць у га вор цы 
не цэн зур ныя сло вы і ні чо га не мо гуць з са бой 
зра біць пры гэ тым.

У та кім вы пад ку ім да па мо жа ма ты ва цый-
ны бран за лет, які быў рас пра ца ва ны том скі мі 
сту дэн та мі. Гэ ты не звы чай ны ак се су ар ство ра-
ны ме на ві та для та го, каб ад ву чыць ча ла ве ка 
ма цю кац ца і вы ка рыс тоў ваць сло вы-па ра зі ты. 
І тут усё за сна ва на на ма лень кіх элект рыч ных 
ім пуль сах з «вы ха валь ным» эфек там. Бран-
за лет па ві нен быць злу ча ны на рэ гу ляр най 
асно ве са смарт фо нам ча ла ве ка, які но сіць 
яго на ру цэ. У са мім жа тэ ле фо не па він на быць 
ўста ноў ле на спе цы яль ная пра гра ма, якая бу-
дзе ана лі за ваць га вор ку ка рыс таль ні ка і вы-
шук ваць у ёй за ба ро не ныя сло вы згод на з за-
га дзя за цвер джа ным спі сам. Як толь кі ча ла век 
ма цюк нец ца або вы ка рыс тае сло ва-па ра зіт, 
бран за лет дасць раз рад то ку. Вя до ма, сі ла 
гэ та га ўда ру бу дзе зу сім не вя лі кая, але да-
стат ко вая для та го, каб на да лей аб' ект са чыў 
за сва ёй мо вай.

СТУ ДЭН ТА НА КАНТ РОЛЬ
Сту дэн ты да лё ка не заў сё ды ўсве дам ля юць 

важ насць ву чо бы і зда ро ва га ла ду жыц ця для 
сва ёй бу ду чы ні. А та му за мест лек цый ных аў-
ды то рый і біб лі я тэк яны пра вод зяць боль шую 
част ку ча су ў ба рах і нач ных клу бах, мар ну юць 
час не на за ня ткі, а на за ба вы.

Вы ву чыць уза е ма су вязь зда ро ва га сну, 
фі зіч най ак тыў нас ці, за баў, ву чо бы і па спя хо-
вас ці вы ра шы ла гру па эн ту зі яс таў з Да ртмуц-
ка га ка ле джа, ад на го з са мых уплы во вых ВНУ 
ЗША. Рас пра ца ваў шы спе цы яль ны да да так 
для смарт фо наў пад кі ра ван нем ма біль най 
апе ра цый най сіс тэ мы Androіd, яны на пра ця-
гу не каль кіх тыд няў збі ра лі звест кі аб жыц ці 
сту дэн таў у сва ёй на ву чаль най уста но ве. Пры 
да па мо зе ўбу да ва ных у тэ ле фо ны ін тэр фей саў 
кант ро лю, на прык лад, ак се ле ра мет ра, мо ду-
ля GPS, сіс тэм ла га ван ня апа ра та і г.д., да-
след чы кі змаг лі ства рыць аб' ём ную кар ці ну 
жыц ця сва іх пад до след ных, да ве дац ца пра 
іх лад жыц ця, рас клад дня, коль касць ча су, 

вы дат ка ва на га на ву чо бу і на за ба вы. За тым 
на ву коў цы пра вя лі ка рэ ля цыю па між атры ма-
ны мі звест ка мі і ака дэ міч най па спя хо вас цю 
сту дэн таў.

У вы ні ку бы ло ство ра на ма біль нае пры-
ста са ван не StudentLіfe, якое бу дзе вы ву чаць 
жыц цё ўла даль ні ка тэ ле фо на, а так са ма спра-
ба ваць паў плы ваць на яе ў па зі тыў ны бок — 
пры му сіць на ву чэн ца больш ад во дзіць ча су 
ву чо бе, сну і фі зіч ным на груз кам, і менш — за-

ба вам. Пры гэ тым пра гра ма бу дзе дзей ні чаць 
як пры да па мо зе па рад, так і сі ла вым ме та дам, 
на прык лад, бла ку ю чы не ка то рыя пра гра мы на 
смарт фо не, у тым лі ку маг чы масць тэ ле фа на-
ваць і пры маць вы клі кі.

ПРА ВІЛЬ НАЯ МА ТЫ ВА ЦЫЯ
Ля но та і не жа дан не што-не будзь ра біць — 

гэ та так са ма дрэн ныя па во дзі ны, якія шко-
дзяць як са мо му гуль та я ва та му ча ла ве ку, так 
і лю дзям, якія яго ата ча юць. Але бес ка рыс на 
зма гац ца з гэ тай праб ле май, ка лі ў вас ня ма 
пра віль най ма ты ва цыі, якую не маг чы ма бу дзе 
пра іг на ра ваць. Ме на ві та яе і дае ля ні вым лю-
дзям «ра зум ны» бран за лет з наз вай Pavlok.

Pavlok — гэ та бран за лет, які на ву чыць вас 
кож ны дзень здзяйс няць ма лень кія жыц цё выя 
подз ві гі, ра біць зу сім ней ма вер ныя ра ней рэ-
чы (на прык лад, пра чы нац ца а шос тай ра ні цы, 
бе гаць па пяць кі ла мет раў, зай мац ца спор там, 

твор час цю, ад маў ляц ца ад шкод ных звы чак, у 
тым лі ку ад ал ка го лю і ку рэн ня). Зда ва ла ся б, 
Pavlok — гэ та ўся го толь кі яшчэ адзін фіт нес-
трэ кер. Так яно і ёсць, ка лі не браць пад ува-
гу той факт, што гэ ты «ра зум ны» бран за лет 
стро га ка рае ка рыс таль ні ка за ня вы ка на ныя 
пла ны на дзень. Так, і тут элект ра ток! Вар та 
толь кі ча ла ве ку не пра чнуц ца па сіг на ле бу-
дзіль ні ка, пра іг на ра ваць ра ніш нюю пра беж ку 
або за ку рыць цы га рэ ту, як Pavlok уда рыць яго 
то кам. Як і ў вы пад ку з бран за ле там су праць 
ла ян кі ад том скіх сту дэн таў, гэ ты га джэт дае 
ад нос на сла бы элект рыч ны раз рад, але ён 
усё роў на не пры ем ны ча ла ве ку, асаб лі ва ка-
лі та кое ўздзе ян не прак ты ку ец ца рэ гу ляр на. 
Хо чаш не хо чаш, а па чы на еш слу хац ца гэ тую 
пры ла ду: змя ня еш жыц цё да леп ша га, па збаў-
ля еш ся ад ля но ты.

ЗА ПАЛЬ НІЧ КА 
АД... КУ РЭН НЯ

Ня гле дзя чы на су свет ную тэн дэн цыю па 
за ба ро не ку рэн ня ў гра мад скіх мес цах, якая 
ак тыў на рас паў сюдж ва ец ца ў апош нія га-
ды і з кож ным днём ста но віц ца ўсё больш 
жорст кай, на пла не це па куль іс ну юць сот ні 
міль ё наў ак тыў ных кур цоў, якія што дня вы-

кур ва юць па чак цы га рэт, а то і два, і якія 
атруч ва юць пра сто ру ва кол ся бе з'ед лі вым, 
не бяс печ ным ды мам.

Спра віц ца з ку рэн нем мож на толь кі та ды, 
ка лі сам ку рэц па-са праўд на му за хо ча па зба-
віц ца ад гэ тай звыч кі. Пры ла да Quіtbіt мо жа 
быць за пра гра ма ва ная пры да па мо зе пры-
ста са ван ня ў смарт фо не на коль касць спра-
цоў ван няў у дзень або пра меж кі па між спра-
цоў ван ня мі. Гэ та да зво ліць заў зя тым кур цам 
кант ра ля ваць коль касць вы ку ра ных цы га рэт, 
бо мно гія лю дзі з гэ тай шкод най звыч кай звы-
чай на на ват не за дум ва юц ца, ка лі цяг нуц ца 
па но вую пор цыю ні ка ці ну. А з за паль ніч кай, 
якая мо жа і не спра ца ваць, кант ра ля ваць ся бе 
ста но віц ца ляг чэй.

СЯ ДЗІШ У СЕТ ЦЫ — 
БУ ДЗЕШ НЯ ШЧАС НЫМ

Чар го вае па цвер джан не та го, што са цы яль ныя сет кі 
не толь кі мар ну юць шмат ча су рэ аль на га жыц ця, але і 
не га тыў на ўплы ва юць на све та ўспры ман не і са ма ад чу-
ван не лю дзей, знай шлі на ву коў цы з дац ка га Ін сты ту та 
да сле да ван ня шчас ця. Да след чы кам уда ло ся ўга ва-
рыць гру пу су ай чын ні каў не ка рыс тац ца па пу ляр най 
са цы яль най сет кай Facebook «цэ лы» ты дзень — і вы яві-
ла ся, што дат ча не, якія іг на ру юць сац сет кі, пры кмет на 
шчас лі вей шыя за ін шых жы ха роў ка ра леў ства.

Да след чы кі, у 
пры ват нас ці, вы яві-
лі, што дат ча не, якія 
зу сім не ка рыс та лі-
ся на зва най са цы-
яль най сет кай на 
пра ця гу тыд ня, бы лі 
за да во ле ныя жыц-
цём на 8,12 ба ла з 
10. «Пад до след ныя» 
ад чу ва лі ся бе знач-
на менш раз драж нё-
ны мі і са мот ны мі, чым пад час ак тыў ных вір ту аль ных зно сін. 
Лю дзі, якія ад мо ві лі ся ад на вед ван ня сац сет кі, ад зна ча лі так са-
ма па ве лі чэн не до лі са цы яль ных кан так таў у рэ аль ным све це, 
ад чу ва лі ся бе менш злы мі і са мот ны мі.

Па вод ле слоў ды рэк та ра Ін сты ту та вы ву чэн ня шчас ця Мей-
ка Ві кін га, вы ні кі экс пе ры мен та шмат у чым аб умоў ле ны імк нен-
нем лю дзей па раў ноў ваць ся бе з ін шы мі. У вір ту аль ным све це 
па доб нае па раў на нне мо жа ўвес ці ча ла ве ка ў зман, па коль кі 
61% удзель ні каў экс пе ры мен та пе ра важ на па кі да юць та кія 
ста ту сы, каб па ка заць ся бе з «доб ра га бо ку», а 69% удзель-
ні каў ста ра юц ца вы клад ваць фо та здым кі «важ ных рэ чаў» са 
свай го жыц ця.

«Facebook ска жае на ша ўспры ман не рэ аль нас ці і тое, як 
у рэ ча іс нас ці жы вуць ін шыя лю дзі. За хо дзя чы на ста рон ку ў 
сац сет цы, мы ўвесь час па раў ноў ва ем ся бе з ін шы мі людзь мі, 
а па коль кі боль шасць лю дзей пе ра важ на вы клад вае на сва іх 

ста рон ках толь кі па зі тыў, гэ та дае нам вель мі змен лі вае ўспры-
ман не рэ аль нас ці», — пад крэс лі вае Ві кінг.

«З прычыны таго, што лю дзі ў Facebook най час цей рас па-
вя да юць пра тое, як яны пра вод зяць вы хад ныя, а не шэ рыя 
буд ні, а так са ма пі шуць пра да сяг нен ні сва іх дзя цей, а не пра 
іх кап ры зы, да во лі хут ка ў чы та чоў ства ра ец ца л жы вае ад чу-
ван не све ту, на поў не на га толь кі свет лы мі фар ба мі», — ад-
зна ча юць дац кія СМІ. Ня гле дзя чы на вы ні кі да сле да ван ня, 
Ві кінг пе ра ка на ны, што іх ве дан не не пры му сіць боль шасць 
лю дзей ад мо віц ца ад сац се так, бо «лю дзі ўпар та пра цяг ва юць 
зай мац ца рэ ча мі, якія не ро бяць іх шчас лі вей шы мі». Па вод-
ле слоў ды рэк та ра Ін сты ту та вы ву чэн ня шчас ця, на ву коў цы 
дзе ся ці год дзя мі спра бу юць зра зу мець, ча му лю дзям улас ці вы 
не га тыў ныя па во дзі ны.

ТА ЯМ НІ ЧАЯ ФОР МА 
ЖЫЦ ЦЯ ЗА СЯ ЛЯЕ АКІ Я НЫ

Аме ры кан скія на ву коў цы пас ля цэ ла га шэ ра гу да сле да-
ван няў зра бі лі сен са цый ную за яву пра жыц цё ў акі я нах. 
Як вы свет лі ла ся, най буй ней шыя ва да ёмы на Зям лі імк-
лі ва за ся ля юць ня вы ву ча ныя фор мы жыц ця.

Гру па на ву коў цаў з Уні вер сі тэ та Джо на Хоп кін са пра ана лі-
за ва ла па ве лі чэн не ў су свет ным акі я не ко ка лі та фа ры даў, якія 
ўяў ля юць са бой ад на кле тач ныя планк тон ныя во да рас ці. «Гэ тых 
та ям ні чых жы вых ар га ніз маў за апош нія га ды ста но віц ца ўсё 
больш, а пры чы на та му — па вы шэн не ўзроў ню вуг ля кіс ла га 
га зу ў акі я нах», — па ве дам ляе Busіness Іnsіder.

Як па ка заў ана ліз, у 1965 го дзе до ля гэ тых во да рас цяў 
у эка сіс тэ мах акі я наў 
скла да ла ўся го 2%, а 
да 2010 го да ўзрас ла да 
20%. На ву коў цы ні як не 
ча ка лі та ко га імк лі ва га 
раз віц ця па дзей. «Вель-
мі хут кімі тэм памі ад бы-
ва ец ца неш та дзіў нае. 
Па на шых раз лі ках, гэ тая 
фор ма жыц ця пра доў-
жыць рас паў сюдж вац ца 

з фан тас тыч най хут ка сцю», — ад зна ча юць на ву коў цы. Яшчэ 
боль шую тры во гу ў спе цы я ліс таў вы клі кае той факт, што ко-
ка лі та фа ры ды да кан ца не вы ву ча ны. Па сло вах аме ры кан скіх 
на ву коў цаў, гэ тыя мік ра ар га ніз мы сён ня раз ві лі ся да та кой 
сту пе ні, што ма юць вап на вы шкі лет. Ня гле дзя чы на шмат лі кія 
да сле да ван ні, экс пер ты так і не ве да юць, што ўяў ля юць з ся бе 
ко ка лі та фа ры ды і што ад іх ча каць у бу ду чы ні.

СМЕРЦЬ — ЗА МА РОЗ КА — 
УВАСК РА ШЭН НЕ?

Спе цы я ліс ты кам па ніі Humaі за яві лі, што рас пра цоў-
ва юць тэх на ло гію ажыў лен ня лю дзей. Аме ры кан ская 
кам па нія мае на мер вяpтаць па мер лых да жыц ця, вы-
ка рыс тоў ва ю чы штуч ны ін тэ лект.

Прад стаў ні кі фір мы рас-
ка за лі, што мозг ча ла ве ка, 
які жа дае ажыць, бу дзе 
за ма ро жа ны, пас ля ча го 
ў яго ўвя дуць спе цы яль ны 
чып. Як толь кі тэх на ло гіі 
да зво ляць, за мёрз лы мозг 
да ста нуць з кры я ка ме ры і 
змес цяць у но вае штуч нае 
це ла, вяр нуў шы та кім чы-
нам ча ла ве ка да жыц ця. 
Пе рад смер цю «па цы ен та» 
бу дуць вы ву чаць з да па мо гай штуч на га ін тэ ле кту: яго гу тар ко вы 
стыль, па во дзі ны, ра зу мо выя пра цэ сы, звыч кі. Атры ма ныя звест кі 
бу дуць за ка дзі ра ва ныя ў чы пе і ін тэ гра ва ныя з моз гам па мер ла га 
ча ла ве ка і спе цы яль ным штуч ным це лам.

За сна валь нік кам па ніі Humaі Джош Бо ка нег ра па ве да міў у 
ін тэр в'ю Popular Scіence, што кам па нія мае на мер збі раць як 
ма га больш шы ро кую ін фар ма цыю аб сва іх «па цы ен тах» да 
са май іх смер ці з да па мо гай ад мыс ло ва га ліч ба ва га пры ста-
са ван ня, якое зна хо дзіц ца ця пер у ста дыі рас пра цоў кі. Ка лі 
тэх на ло гія бу дзе цал кам рас пра ца ва на, на ву коў цы пач нуць 
ім план та ваць мозг у штуч ныя це лы.

Дай джэстДай джэст  ��

Ка рыс ныя пры ла дыКа рыс ныя пры ла ды  ��

«ПЯ ЦЁР КА» ПА ПА ВО ДЗІ НАХ
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