
Аеропорт «Орлі», який знахо-
диться в двадцяти кілометрах 

від Парижа, зупинив свою роботу 
через помилки в Windows 3.1, на 
якій працює система оповіщення 
про погодні умови DECOR. Ця вер-
сія Windows була випущена компа-
нією Microsoft у 1992 році і серед 
нововведень мала гру «Сапер», по-
кликану навчити користувачів точ-
но попадати курсором по екрану, 
інформує сайт  geektimes.ru.

«У Парижі є тільки три фахів-
ці, які можуть розібратися з про-
блемами в DECOR. У наступному 
році один із них йде на пенсію, і 
ми не уявляємо, хто міг би його за-
мінити», — розповідає Олександр 
Фіакр, генеральний секретар 
об’єднання авіапрофспілок UNSA-
IESSA.

7 листопада над аеропортом 
«Париж — Орлі» стояв туман. 
Авіадиспетчери не могли повідо-
мити пілотам про видимість на 
злітній смузі, оскільки стався збій 
у «системі управління екологіч-
ними даними Орлі та Руассі» — 
DECOR. Така ж система працює в 
найбільшому в Європі аеропорті 
— «Париж — Шарль-де-Голль», а 
всього — в чотирнадцяти аеро-
портах Франції. І працює ця систе-
ма на Windows 3.1, випущеній ще 
в 1992 році.

Інструменти, які використовує 
авіакомпанія Aéroports de Paris, 
працюють на чотирьох різних опе-
раційних системах, випущених від 
десяти до двадцяти років тому. 
Деякі системи працюють на UNIX 
— улюбленій у 1980-х роках опера-
ційній системі університетів.

Генеральний секретар 
об’єднання авіапрофспілок Олек-
сандр Фіакр порівнює проблеми з 
системою DECOR на Windows 3.1 
зі складнощами, з якими зіткну-
лося НАСА з програмою Voyager, 
запущеною в 1977 році. Voyager-1 
і Voyager-2 працюють на процесо-
рах General Electric з тактовою час-
тотою 250 кілогерц. Сьогоднішні 
смартфони набагато «могутніші» 
за ці комп’ютери сорокарічної дав-

нини. Машини використовують 
застарілі мови програмування, на-
приклад FORTRAN. А дуже скоро 
останній інженер з оригінальної 
команди Ларрі Зотареллі виходить 
на пенсію.

Агентству потрібно шукати 
експерта, який вміє програмувати 
на технологіях 1970-х років. НАСА 
сподівається, що вдасться вмовити 
Зотареллі попрацювати з молодим 
фахівцем протягом року, щоб на-
вчити його взаємодії з апаратом 
Voyager-1, який знаходиться на 
відстані понад 20 мільярдів кіло-
метрів від Землі.

Французькі інженери авіацій-
ної галузі стикаються зі складно-
щами в пошуку комплектування 
для машин. Іноді запчастини для 
комп’ютерних систем доводиться 
шукати на аукціоні eBay. І в жод-
ному разі вони не розраховані на 
двадцять років роботи. Міністр 
транспорту Франції обіцяє, що 
«обладнання буде оновлене до 
2017 року». Зі свого боку, Олек-
сандр Фіакр вважає, що це занадто 
оптимістичний прогноз. Він упев-
нений, що оновлення в кращому 
випадку відбудеться до 2019 р.

На щастя, збій в системі не по-
ставив під загрозу життя пасажи-
рів. Авіадиспетчери вжили всіх 
необхідних заходів, у тому числі 
скасували низку рейсів.

Для аеропортів обладнання, 
яке працює на операційних сис-
темах майже двадцятип’ятирічної 
давності, не є чимось надзвичай-
ним. У грудні 2014 року повітря-
ний простір над Лондоном було 
закрито на тридцять шість хвилин, 
п’ятдесят польотів були скасовані 
через збій у програмному забез-
печенні п’ятдесятирічного віку, 
пише Vice News. Влітку 2015 року 
два хакери отримали від компанії 
United Airlines довічний статус 
PremiumGold-клієнтів і по мільйо-
ну миль для подорожей за те, що 
виявили помилки в системі: один 
зі збоїв у червні 2015 р. призвів до 
порушення розкладу трьох з поло-
виною тисяч рейсів.

Петербурзька художниця Валерія 
Лошак представила величезний 

валянок заввишки шість метрів.
Як пояснила сама художниця, 

валянок виконаний за звичайною 
технікою войлоковаляння. На його 
виготовлення пішло 300 кілогра-
мів вовни, повідомляє агентство 
FlashNord.

Довжина цього валянка на 4,5 
метра більша за чинний рекорд. 
Перший великий валянок 120-го 
розміру належить жителеві Воло-
годській області, однак його творін-
ня досягало у висоту лише 1,5 метра.

Валянок можна не тільки поба-
чити і сфотографуватися з поряд із 
ним, а й потрапити всередину (для 
цього в «п’яті» є прохід).
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У російському 
Петербурзі створили 
найбільший у світі 
валянок

Французький аеропорт зупинився 
через збій у роботі операційної системи 
Windows 3.1, яка працює з 1992 року

Один із найнебезпечніших автомобільних 
мостів у світі можна побачити в 
Забайкаллі

Чоловік Гвен Стефані три роки 
зраджував їй з нянею

Смартфон врятував життя парижанинові під час теракту

Куандінській міст через річку Ві-
тім — один із найстрашніших 

автомобільних мостів у світі, пові-
домляє sergeydolya.livejournal.com. 
Розміщений він у Забайкаллі. Міст 
не зданий в експлуатацію, хоча 
стоїть вже понад 30 років. Усі ним 
користуються на свій страх і ризик.

Довжина моста близько пів-
кілометра, а ширина майже дорів-
нює колісній базі автомобіля. По-
ручнів і огорож ніяких немає. На 
металеву основу просто накидані 
шпали, ніяк не з’єднані між со-
бою. Над річкою «гуляє» сильний 
вітер. Щоб машину не розгойду-
вало, доводиться відкривати вікна 
та зменшувати парусність. Селище 
Куанда, де розташований міст, ра-
ніше вважали «Малою столицею 

БАМу», а зараз, як і багато інших 
віддалених населених пунктів, 
воно потихеньку вмирає. Двічі Ку-
андінський міст переживав поже-
жі (кажуть, з якоїсь невідомої при-
чини його палили місцеві жителі).

Друга половина мосту зробле-
на ще більш-менш нормально (на-
скільки це слово можна застосу-
вати до такої споруди). А ось його 
початок виглядає вкрай страхітли-
во: деякі шпали накидані широко 
один від одного і є ризик провали-
тися колесами.

Як не дивно, але в Інтернеті 
немає жодного повідомлення про 
будь-які аварії чи трагедії на Ку-
андінському мосту. Почасти це по-
яснюється тим, що рух тут, м’яко 
кажучи, не дуже інтенсивний.

Американська співачка Гвен Сте-
фані нещодавно розлучилася 

з чоловіком після 12 років шлюбу. 
З’ясувалося, що чоловік солістки No 
Doubt Гевін Россдейл три роки зра-
джував їй з нянею їхніх дітей Мінді 
Менн, яка дуже намагалася бути 
схожою на Стефані.

Дівчина копіювала її стиль, на-
магалася дружити зі співачкою і в 
підсумку звабила її чоловіка.

Таємне стало очевидним, коли 
інша няня «зоряного» сімейства 
виявила на iPad Гевіна Россдейла 
фотографії Мінді Менн інтимно-
го характеру та повідомила про це 
його дружині. Після цього почали 
спливати неприємні факти. Напри-
клад, такі, як фотографія папараці, 
зроблена в 2012 році, на якій Рос-
сдейл гуляє з Менн і чомусь обіймає 
її помітно нижче талії. Подружжя 
не укладали шлюбний договір, тому 
майно поділять навпіл. Статок Гвен 
Стефані оцінюється в 80 мільйонів 
доларів, а Гевіна Росдейла — в 35 
мільйонів.

Нещодавно Гвен Стефані пере-
стала приховувати роман із 39-річ-
ним кантрі-співаком Блейком Шел-
тоном. Чутки про стосунки зірок 
з’явилися кілька тижнів тому, а на 
одній із вечірок на честь Хеллоуїна, 
який відзначали днями, папараці 
зловили артистів в обіймах один од-
ного. «Гвен і Блейк давно дружать, 
а недавно почали зустрічатися», — 
повідомив представник 46-річної 
співачки.

14 листопада в Парижі були здій-
снені 6 ретельно спланованих 

терактів, в результаті яких, за офі-
ційними даними, загинули понад 
130 осіб. Але жодна трагедія не об-
ходиться без дива, повідомляє сайт 
Quibbll.

Чоловік на ім’я Сільвестр пере-
ходив дорогу в напрямку до фут-
больного стадіону «Стад де Франс». 
Сільвестр розмовляв по телефону, 

як раптом за декілька метрів від ньо-
го один зі смертників підірвав себе, 
і вболівальники опинилися під гра-
дом шрапнелі. Один з осколків летів 
якраз у голову хлопця, але завдяки 
смартфону Сільвестр залишився 
живий. Смартфон прийняв на себе 
удар шрапнелі.

Але телефон не зміг захистить 
його від інших осколків шрапнелі, 
які потрапили йому в ногу та в живіт.

Сцена вибуху з нового фільму 
про Джеймса Бонда потрапила 
до Книги рекордів Гіннеса
Останній фільм «бондіани» — «007:Спектр» — потрапив 
до Книги рекордів Гіннесса з наймасштабнішим вибухом 
за всю історію кіно.  Знімальній команді знадобилося 8,4 
кубометра палива і 33 кілограми вибухівки.
Продюсер картини Барбара Брокколі і актори Деніел 
Крейг отримали Гіннессівський сертифікат на церемонії 
в Пекіні. Дещо раніше «007: Спектр» став лідером про-
кату США та Канади.
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