16
Відомості.інфо
№7 (799)
25 лютого - 2 березня 2016 року
http://www.vidomosti-ua.com/

P.S.

У Словенії з’явиться фонтан із
пивом
У центральнословенському місті Жалец відкриють незвичну пам’ятку — справжній «пивний» фонтан.
Проектування фонтана, який, замість води, буде бити
струменем пива, почалося в 2013 році році і очікується,
що він обійдеться муніципалітету в 350 тисяч євро. Проектувальники пропонують розмістити фонтан із хмільним напоєм у місцевому парку, де туристи та мешканці
міста матимуть змогу покуштувати сорти місцевого
пива за «скромну» плату — 6 євро за три порції по 300
мілілітрів.
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Коханка британського принца Гаррі
показала свої провокативні фото
22
-річна актриса Жюльєт Лаббель, яка буцімто є однією з
коханок британського принца Гаррі,
виклала провокативні фото.
Навряд чи королівській родині
сподобається те, що ймовірна майбутня дружина принца «світить» голими грудьми на весь Інтернет, повідомляє «ТаблоID». Однак Жьюлєт,
схоже, мало хвилює думка Букінгемського палацу. Тож мережею гуляють досить відверті знімки дівчини.
Як пише The Sun, принц Гаррі та

молода актриса зустрічалися напередодні Нового року. Онук королеви
Єлизавети сам приїхав до подружки.
Та тепер дівчина має перебратися працювати до Лондона, а значить
буде ближче до принца.
«Після того, як вона переїде в
Лондон, я впевнений, що Джульєтта

зв’яжеться з Гаррі, щоб вони могли
зустрітися», — розповіло виданню
інформоване джерело.
Принц Гаррі є одним з найбажаніших холостяків світу. Тож не
дивно, що йому постійно приписують нових коханок — від моделей до
принцес.

Британські вчені записали Біблію на
вічний носій інформації

У Нью-Йорку обрали
найкрасивішу собаку

К

П

рім англійського перекладу Біблії, на пластини були записані
«Загальна декларація прав людини», «Оптика» Ньютона і «Велика
хартія вольностей».
Учені використовували наноструктуроване скло й ультрашвидкий лазер, що випускає дуже
короткі та інтенсивні промені.
Самоорганізовані наноструктури
змінюють характеристики поперечних хвиль, тим самим змінюючи поляризацію світла, повідомляє сайт inform.kz.
Уперше вчені експериментально продемонстрували цю технологію, названу 5D, у 2013 році, записавши на пластину копію тексту
обсягом 300 кб.

Цей носій інформації має унікальні параметри: висока якість
даних, стійкість до нагрівання до
1000 °С, термін роботи до 13,8 мільярда років при 190 °C і необмежений термін роботи при кімнатній температурі. Одна пластина
вміщує до 360 терабайт інформації.
Будучи дуже стабільною та
довговічною формою портативного пристрою для зберігання
інформації, ця технологія може з
успіхом використовуватися у великих національних архівах, музеях і бібліотеках.
Дослідники представлять своє
відкриття на міжнародній конференції оптичної інженерії в СанФранциско (США)цього тижня.

MasterCard запускає у Великобританії
оплату платежів за допомогою «селфі»

У

Британії в недалекому майбутньому для верифікації платежів можна буде використовувати
замість PIN-кодів і паролів скановані відбитки пальців і селфзнімки. Нову послугу на території
країни вводить MasterCard, повідомляє Informing.
Ця схема оплати платежів вже
випробувана в США і Нідерландах
і влітку може стати доступною для
мешканців ще 14 країн. Яких саме,
поки що лишається таємницею.
Власники карток зможуть ска-

нувати відбитки пальців для перевірки їхньої особи, а також робити
«селфі». Цього буде цілком достатньо для ідентифікації особи.
За
словами
президента
MasterCard з питань безпеки
Аджея Бхалла, американцям і голландцям дуже сподобалася ця система. Крім підтвердження оплати
за допомогою «селфі», компанія
також тестувала розпізнавання за
допомогою голосу та сканування
райдужної оболонки ока.

Із магазинів Фінляндії вилучили банки
газованої води, в які розлили пиво

Н

а фінському заводі з виробництва алкогольної та безалкогольної продукції Hartwall помилково розливали пиво в банки,
призначені для Pepsi.
Помилка була виявлена, коли
житель міста Лахті купив бан-

ку газованого напою Pepsi Max у
місцевому магазині, а його 13-річний син відчув, що смак лимонаду якийсь дивний. Стурбований
батько розкуштував напій і негайно поскаржився компанії-виробнику, повідомляє телеканал Yle з
посланням на місцеву газету EteläSuomen Sanomat.
Трохи згодом про незвичний
смак Pepsi Max заявив ще один покупець цього ж магазину.
За словами начальника пресслужби Hartwall Тайна ЛампелаХелін, на заводі розливали пиво в
банки Pepsi Max протягом години.
Компанія вже відкликала партію
продукції з продажу.

ереможцем одного з найстаріших і найпрестижніших догшоу став курцхар (або німецький
пойнтер) на прізвисько Сі Джей. Він
обійшов майже 3 тисячі суперників,
які з’їхалися з усього світу.
У ході дводенного конкурсу журі
оцінювало зовнішній вигляд і фізичну форму претендентів, а також
їхню готовність виконувати команди господарів.
Власниця переможця, мешканка
Каліфорнії Валері Нуньєс-Аткінсон,
зізналася, що не відразу повірила,
коли дізналася про перемогу улюбленця. «Ми могли тільки мріяти
про це», — наводить її слова Reuters.
Жінка розповіла, що вже давно
розводить німецьких пойнтерів, але
завжди знала, що Сі Джей — особливий. Голова журі, у свою чергу, зазначив, що пес відзначився не тільки
жвавістю, але й інтелектом.
На одному з етапів змагання судді обирали найкращого представника в кожній групі собак. Сі Джей
став переможцем серед мисливських
псів, кращим гончаком став хорт на
прізвисько Люсі, кращою пастушою
собакою визнали німецьку вівчарку
Румор, а штицу на прізвисько Панда
стала першою серед декоративних
собачок. Кращою їздовою собакою
визнали самоїдську лайку Боги, а
скайтер’єр Чарлі взяв перший приз
серед тер’єрів. Серед так званих кімнатних собак перемогла самка бульдога на прізвисько Аннабель.
Сі Джей як чемпіон отримав
особливу нагороду — срібну миску.
Крім того, за традицією, в найближчі дні йому запропонують стейк в
одному з кращих ресторанів НьюЙорка. Після цього пес «піде на пенсію» і більше не братиме участі у виставках.
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Будь-яке копіювання, у т.ч. окремих частин текстів чи зображень,
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Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій і залишає за
собою право редагувати матеріали або не друкувати зовсім.
Друк газетний. Обсяг 4 друковані аркуші. Адреса друкарні: Львівська
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Терміти з’їли 20 тисяч юанів «заначки»
китайця

60

-річний китайський фермер
Ці Шенлі, який вважав за
краще банально заховати гроші в
ямі, ніж довіритися банкам, дорого поплатився за свою недбалість,
залишившись без своїх заощаджень.
Інцидент стався в провінції
Сичуань, де жив чоловік. Вирішивши, що безпечніше (не дай
Бог, пароль до рахунку забудеш) та
й зручніше (кому потрібна ця паперова тяганина?) тримати гроші
ближче до себе, він склав 20 тисяч
юанів (близько 3 тисяч доларів) у
два поліетиленові пакети, викопав
у кутку своєї кімнати яму глибиною 15 см і поклав «скарб» туди,
прикривши цеглою, повідомляє
MigNews.
Скільки часу гроші зберігали-

ся в такому вигляді, забув навіть
їхній власник. Але, вирішивши,
що прийшла пора витратити свої
накопичення, Ці Шенлі виявив,
що від них залишилися лише «недоїдки» — терміти знайшли гроші
раніше за чоловіка. Банкноти були
пошкоджені настільки, що їх відмовився приймати навіть банк. Підійшли лише 12 купюр номіналом
200 юанів.
Невідомо, яка доля чекала нещасного старого, якби не китайський художник Ху Дішен, який
запропонував йому відшкодувати
весь збиток в обмін на залишки
грошей. З них він збирається створити твір сучасного мистецтва, у
якому увічнить необережне поводження з грошима.

Встановлено причину вимирання
мамонтів

У

чені Томського державного університету (ТГУ) зняли
фільм про розкопки місцезнаходжень мамонтів у Євразії, які
проливають світло на одну з найбільших палеоекологічних загадок
— від чого вимерли мамонти, повідомляє агентство FlashSiberia.
Розкопки, у яких брали участь
вчені ТГУ, Інституту археології та
етнографії СО РАН та Вроцлавського університету, проводилися
на височині «Вовча грива» в Новосибірській області РФ — це одне з
найбільших кладовищ мамонтів у
Азії.
Як повідомляє сайт Томського університету, аналіз кісткових
залишків мамонтів показав, що в
багатьох тварин були ознаки захворювань скелетної системи.
«Мамонтів, які страждали від
мінерального голодування, приваблював звіриний солонець, розташований на Вовчій гриві. Саме
в його межах було проведено розкопки. Тисячі років тому мамонти
тут вживали відкладення, насичені дефіцитними макро- та мікроелементами. Цей факт підтверджує
геохімічну гіпотезу вимирання

найбільших представників плейстоценової мегафауни», — повідомляють у ТГУ.
Томські палеонтологи вважають, що давні тварини вимерли
через остеодистрофію — патологічний процес зміни кісткової та
хрящової тканин, в основі якого
лежить порушення обміну речовин або, простіше кажучи, — мінеральне голодування.
Його, судячи з усього, спровокували кардинальні екологічні
зміни, пов’язані з неотектонічними процесами і зволоженням клімату, що призвело до різкого окислення геохімічних ландшафтів.
«Очевидно, що це призводило
до високої травматичності тварин
— вивихів і переломів від найменших навантажень. Мамонти з пошкодженими кінцівками або хребтом не могли в достатній кількості
добувати собі їжу, втрачали здатність слідувати за стадом. Ті особини, які відставали від родичів,
досить швидко ставали здобиччю
хижаків», — повідомляє сайт ТГУ.
Мамонти, яким не вистачало
життєво необхідних хімічних елементів, намагаючись заповнити
дефіцит, їли глину на берегах водойм, у відшаруваннях зсувів або
так званих грязьових ваннах. Але
природа виявилася сильнішою, і
мамонти вимерли. Встановлено,
що їхня масова загибель почалася
близько 24–20 тисяч років тому.
Остаточне згасання виду на континентах, включаючи Західний
Сибір, відбулося приблизно 12–9
тисяч років тому, уточнює сайт
ТГУ.

Гігантський динозавр перекрив дорогу в
Британії

К

урйозний інцидент стався на
британському острові Уайт.
Невідомі викрали з сувенірного магазину при місцевому палеонтологічному музеї гігантську
статую динозавра трицератопса та
перегородили нею дорогу, повідомляє The Telegraph.
Відзначається, що для того,
щоб зрушити фігуру з місця, знадобилися щонайменше п’ятеро
людей. Господар сувенірного ма-

газину використовував статую як
прикрасу біля тематичного сувенірного магазину.
«Я не уявляю, як комусь в голову прийшло зрушувати з місця цю
статую. Треба буде приклеїти її до
підлоги. Не виключаю, що викрадачі були п’яні», — вважає власник
статуї динозавра.
Британцеві довелося викликати рятувальників, які повернули
трицератопса на місце.

