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Щрихи по телекомуникациите 2015г.
Камен Рангелов
―Единственият най голям проблем в комуникацията е илюзията, че тя е станала.‖
―
The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.‖
George Bernard Shaw

Телекомуникационни мрежи
http://computerworld.bg/47108_tendencii_v_mrezhovata_industriya_prez_2015
Тенденции в мрежовата индустрия през 2015
Ръст на безжичния пазар, засилени изисквания към сигурността, конвергенция, повече
облачни услуги и развитие на Интернет на вещите предвижда Allied Telesis
Безжични мрежи и обединена мрежова инфраструктура, унифицирано управление,
сигурност, Интернет на вещите (IoT), и SDN в предприятията са ключовите тенденции
в областта на мрежите, според анализа на Allied Telesis, един от водещите доставчици
на IP Tripple Play мрежи.
http://networkworld.bg/1041_kade_sdn_vse_oshte_e_slab
Програмно-конфигурируемите мрежи (SDN) и виртуализацията са „обречени―да
променят архитектурата на мрежите и услугите благодарение на подобренията на
технологиите, които предоставят по-голяма производителност с по-малко разходи.
Размиването на границата между облачните изчисления и мрежовата инфраструктура
вече е явен процес, същото се случва и по отношение на демаркационната линия между
мрежите като цяло и онези мрежови елементи (сървъри, терминали и т.н.), от които е
съставена самата мрежа.
Доставчиците на комуникационни услуги ще се възползват от по-добрите
икономически показатели, осигурявани от виртуализацията на мрежовите функции
(NFV), като операторите се възползват от виртуализацията на CPU и други облачни
техники, за да мигрират доста скъпите досега мрежови функции към по-евтин хардуер
с общо предназначение, на който са стартирани виртуални машини.
Проучване на Gartner оценява технологиите, пазарните стимули и възприемането на
SDN и NFV в телекомуникационните мрежи. Докладът оценява влиянието на SDN и
NFV върху телекомуникационната екосистема и анализира различните подходи.
Включена и прогноза за SDN и NFV за периода от 2015 до 2020 г. Сред основните
изводи от доклада са:
- Приходите от NFV ще нараснат до $ 8,7 милиарда до края на 2020 г.
- Пилотни и тестови инсталации на SDN ще доминират през цялата 2016 г.
- SDN технологиите от операторски клас ще достигнат $3 млрд., а средногодишният
темп на растеж ще е 45,9%
- SDN мрежите от корпоративен клас ще достигнат през 2020 г. почти $8 млрд., а
средногодишният темп на растеж за петгодишния период ще е 56,5%
Mind Commerce смята, че SDN пазарът ще достигне общо $ 11,3 милиарда през 2020 г.,
което означава над 53% годишен ръст за анализирания период. Като цяло пазарът за
NFV ще се увеличава средногодишно с 83,1% за периода между 2015 и 2020 г.
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http://www.idg.bg/internet/317007/sadbata-na-mrezhovata-neutralnost-ostava-podvapros
Съдбата на „мрежовата неутралност―остава под въпрос

Тази година Федералната комисия по комуникациите е приела над 4 милиона
коментара относно мрежовата неутралност, като много хора и интернет компании са
против предложението на Уилър за високоскоростен (―
Fast Lane‖) интернет достъп. От
друга страна, компании като Comcast и други доставчици на интернет услуги биха
желали да бъда в състояние да ръководят фирми, които предлагат разнообразие от
услуги, които изискват достъп до такъв високоскоростен интернет срещу заплащането
на допълнителни такси.
Страхът се крие в това, че тези такси могат да бъдат пренасочени към потребителите,
които ще трябва да плащат повече пари за определени услуги. Освен това, ―
Fast Lane‖
предложението може значително да ограничи възможностите на новите компании да се
съревновават с вече установените интернет услуги, които ще могат да си позволят
таксите за бърз достъп, наложени от интернет доставчиците.
http://networkworld.bg/1019_izobretatelyat_na_ethernet_otkri_konferenciyata_gen14
Изобретателят на Ethernet откри конференцията GEN14
Боб Меткалф представи Третата мрежа като стимул за бизнеса да подкрепи
глобалния успех на Carrier Ethernet

Наскоро на събитието на NetEvents двамата обявиха визията си за Третата мрежа, която
предоставя повсеместното проникване и бързи промени, характерни за Интернет,
заедно с производителността и сигурността на „операторския―Ethernet CE 2.0. GEN14
демонстрира, че индустрията вече е започнала да приема тази визия и новата мрежова
парадигма, изпращайки силно послание за развитието на нов дух на сътрудничество
между академичните среди, правителствения сектор и бизнеса. „Големият въпрос е:
„Ако Интернет успя да запали искрата на индустриалните и технологични революции,
какво ли да очакваме от Третата мрежа―
, казва Меткалф.
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http://online.wsj.com/news/article_email/americans-cellphones-targeted-in-secret-u-sspy-program-1415917533-lMyQjAxMTI0NTEwMzAxMTMwWj
САЩ сканират мобилни телефони на граждани от самолети.

Американските правоохранителни органи използват за мащабно наблюдение на
гражданите самолети с монтирани устройства, маскирани като клетъчни базови
станции. Това заявиха от The Wall Street Journal, според собствени източници.
http://www.dailytechinfo.org/infotech/5269-ustanovlen-novyy-rekord-po-skorostibesprovodnoy-peredachi-dannyh-100-gigabit-v-sekundu.html
Установен е нов рекорд по скорост при безжично предаване на данни - 100 гигабита в
секунда.

По време на експеримента, учените са постигнали рекордна скорост на предаване на
информация в лаборатория. Инсталацията е работила при носещата честота 237.5
гигахерца, а разстоянието между приемника и предавателя, с които комуникацията се
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„държи―нормално е само 20 метра. Преди това същата група е постигнала скорост от
40 гигабита в секунда на разстояние повече от 1 км.
http://it.dir.bg/news.php?id=18575287
Постигната е рекордна скорост на 5G връзка
По време на тестове на 5G връзки са постигнати рекордни скорости от 1 Tbps,
обявиха учени, цитирани от BBC News.
Постигнатата скорост е над 65 000 пъти по-бърза от средната скорост на сваляне в 4G
мрежа.
Екипът е изградил собствена система и е провел тестове при лабораторни условия на
разстояние 100 метра. Сега остава да се провери, дали скоростта може да се постигне
в условията на реалния свят.
http://www.dailytechinfo.org/infotech/6738-novaya-li-fi-sistema-obespechivaet-skorostobmena-100-gigabit-v-sekundu.html
Нова Li-Fi-система осигурява скорост на обмен - 100 гигабита в секунда

http://networkworld.bg/1024_virtualnata_telefoniya_kakva_da_bade
Виртуалната телефония: каква да бъде?
Според прогнозите на Infonetics Research за ситуацията на световния пазар, от 2012 до
2016 г. броят на работните места, обслужвани от корпоративни операторски услуги тип
VoIP и обединени комуникации, ще нарасне двойно. Според оценките на Global
Industry Analysts, обемът на световния пазар на IP телефония за бизнеса ще достигне
$20,8 млрд. през 2018 г. В доклада на Infonetics Research „Business Cloud VoIP and UC
Services―се отбелязва, че средногодишният ръст на пазара на виртуални АТЦ и
облачни обединени комуникации (UC) ще е 13%, като компаниите все по-често избират
облачни решения (вж. Фигура 2). През 2018 г. този сегмент от световния пазар може да
нарасне до $9 млрд. евро, докато пазарът на традиционни офисни АТЦ през последните
години е в стагнация.
http://computerworld.bg/47108_tendencii_v_mrezhovata_industriya_prez_2015
Тенденции в мрежовата индустрия през 2015
Ръст на безжичния пазар, засилени изисквания към сигурността, конвергенция, повече
облачни услуги и развитие на Интернет на вещите предвижда Allied Telesis
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Безжични мрежи и обединена мрежова инфраструктура, унифицирано управление,
сигурност, Интернет на вещите (IoT), и SDN в предприятията са ключовите тенденции
в областта на мрежите, според анализа на Allied Telesis, един от водещите доставчици
на IP Tripple Play мрежи.
http://www.dailytechinfo.org/infotech/6657-oneweb-samaya-bolshaya-sputnikovayagruppirovka-kotoraya-v-buduschem-smozhet-obespechit-globalnyy-dostup-vinternet.html
OneWeb - най-голямата мрежа от спътници, които в бъдеще ще бъде в състояние да
осигури глобален достъп до Интернет

Project Loon на Google, който се опитва да използва за тази целстратосферата балони и
наземни станции-терминали.
Facebook планира да използва флотилия от височинни безпилотни летателни апарати,
а Елон Мъск, основател и директор на известната компания SpaceX, планира да
създаде една голямо сателитно съзвездие, което ще осигури покритие с Интернет почти
за цялата повърхност на земното кълбо.
ITU-T Y.3512
Функционални изисквания към мрежата като услуга
Cloud computing – Functional requirements of Network as a Service
Определение:
3.1.3 cloud computing [ITU-T Y.3500]:
Парадигма за осигуряване на достъп чрез мрежата към мащабируем и еластичен пул от
споделени физически или виртуални ресурси с осигуряване на самообслужване и
администрация по заявка.
Забележка - Примери за ресурси включват сървъри, операционни системи, мрежи,
софтуер, приложения и памети.

Supplement 25 to ITU-T Y2770-series – Supplement on DPI use cases and
application scenarios - deep packet inspection (Детайлен анализ на пакетите)
Примерни извадки:
…3.1.1 deep packet inspection (DPI)[ITU-T Y.2770]:
Analysis, according to the layered protocol architecture OSI-BRM [ITU-T X.200], of
• payload and/or packet properties (see list of potential properties in clause 3.2.11/[ITUT Y.2770] deeper than protocol layer 2, 3 or 4 (L2/L3/L4) header information, and
• other packet properties
in order to identify the application unambiguously.
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Анализ, съгласно слоестата протоколна структура OSI-BRM [ITU-T X.200], на:
• полезен товар и / или пакетни свойства (виж списък с потенциални свойства в точка
02.03.11 / [ITU-T Y.2770] по-дълбоко от протокол слой 2, 3 или 4 (L2 / L3 / L4) на
header информация, и
• други свойства на пакетите
с цел да се идентифицират еднозначно приложението.
Service and
Application

CMTS

2G

WLAN

Evolving Internet

xDSL

PON

3G
LTE

IoT

Конвергиращите и развиващи се мрежи

DPI-PE във фиксираните/мобилни широколентови мрежи
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Телекомуникационни терминали
Yota Devices
Руската компания Yota Devices обяви, че ще представи официално второто поколение
на смартфона YotaPhone на 3 декември в Лондон.

Устройството, което разполага с два екрана, нашумя наскоро, тъй като руският
президент Владимир Путин подари на китайския си колега Си Цзинпин една от
първите бройки YotaPhone 2.
http://www.euractiv.com/sections/demise-cash/mobile-phones-call-cashless-future310038
Безкасово бъдеще с мобилните телефони

През 2014г. се отбелязва бум на плащания от съвместими смартфони, както и
производството, и въвеждането на ключови телефонни и финансови играчи в пазара на
мобилни портфейли.
Над половината от мобилните купувачи САЩ са купили физически стоки, използващи
своите смартфони през 2014 г. Тези плащания ще се увеличават от приблизително $ 3.0
милиарда (2,4 милиарда €) през 2013 г. до $ 53 милиарда до 2019 г., твърди
изследването.
http://smart.dir.bg/it/news/18032035/
От задаващия се умен часовник на Apple до технологичните гривни на Fitbit - все
повече устройства си съперничат да бъдат носени от потребителите.
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Скоро към тях ще се присъедини гривна, която превръща кожата в сензорен екран с
помощта на малък вграден прожектор, пише The Daily Mail, цитиран от "Фокус".
Хората, които носят гривната Cicret ще могат да проверяват електронната си поща или
да гледат филм на ръката си между китката и лакътя. Нещо повече, те ще бъдат в
състояние да контролират изображението, използвайки кожата си като сензорен
дисплей.

http://www.dailytechinfo.org/nanotech/6487-sozdan-unikalnyy-trehmernyy-printersposobnyy-pechatat-kontaktnye-linzy-so-vstroennym-oled-displeem.html

Създаден е уникален тримерен принтер, способен да печата контактни лещи с вграден
OLED дисплей.
http://www.sdelanounih.ru/google-linza-otzyv-pokupatelya/#more-11065
Гугъл леща

Преди година потребител е имплантирал Google лещa в роговицата си.
Захранвана от електрическа енергия, произведена от човешкото тяло. Част от
функциите са: измерване на разстоянието до обекта (неговия размер, скорост на
движение), преводът на печатни текстове, разпознаване на езика на глухонемите и др.
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http://www.dnevnik.bg/tehnologii/2014/12/12/2436434_pet_ot_naivajnite_funkcii_na_budeshtite_smartfoni/
Някои от най-важните функции на бъдещите смартфони.

Интерес представляват няколко разработки. Очаквано сред тях попадат гъвкавите
екрани. Компаниите отделят голямо внимание и на гласовите асистенти.
Очакванията са, че асистенти като Google Now, Siri и алтернативни разработки
ще станат много по-интелигентни и ефикасни.
През тази година Amazon направи опит да изпробва интереса на хората към телефон с
3D екран. Има компании като MasterImage3D, които разработват миниатюрни
проектори за смартфони за вграждане в предния им панел. С помощта на дисплея, те
биха могли да създават триизмерни холограмни изображения пред телефона.
Друга ключова функция на бъдещите смартфони може да бъде и добавената
реалност. Тя използва вградената камера на устройството, за да показва на неговия
екран допълнителна информация за заобикалящия свят.
http://computerworld.bg/47067_smartfonat_shte_zameni_shofiorskata_knizhka_v_shtat
_ajova_v_sasht
Смартфонът ще замени шофьорската книжка в щат Айова в САЩ - Мобилно
приложение вместо ламинирана пластмасова карта.
През 2015 г. щатът Айова ще е първият в САЩ, в който мобилно приложение на
смартфона ще замени пластмасовото свидетелство за правоуправление на МПС. Това е
съобщил директорът на Департамента по транспорта в щата, Пол Тромбино, цитиран от
изданието The Des Moines Register. Първоначално се планира за разработката на
софтуера да бъдат похарчени около 20 хил. долара.
http://www.mobileworldlive.com/fcc-tags-us-smartphone-thefts-1myear?utm_campaign=MWL_20141205&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
Нов доклад на американската Федералната комисия по комуникациите (FCC) показва
огромния брой смартфони (над 1 милион) откраднати в САЩ, но признава, че точна
цифра е трудно да се каже.
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http://smart.dir.bg/it/news/18098691/
Класация на топ джаджите за 2014-а:
1. iPhone 6 Plus
2. Samsung Galaxy Note 4
3. Oculus Rift
4. Apple Watch
5. 3D принтери
6. iPad Air 2
7. GoPro HERO
8. Nixie
9. Sony PlayStation 4
10. Фитнес гривни
http://hitech.vesti.ru/news/view/id/6177
Най-очаквани устройства през 2015 година.
Apple watch

Galaxy S6, S6 edge
Очила за виртуална реалност

Google Glass - ново поколение

Модулни смартфони
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http://www.idg.bg/mobile/319391/modulen-umen-chasovnik-e-genialnata-ideya-otkoyato-imame-nuzhda
Модулен умен часовник е гениалната идея, от която имаме нужда

Модулният телефон на Google може и да е голяма новина, но вижте тази идея за
модулен умен часовник. Кое точно е гениалното в случая? Модулите изграждат
каишката! Това е най-хитрият начин да се използва иначе до голяма степен
безполезното устройство за прикачване на часовника към китката. Един от найголемите проблеми на съвременните носими джаджи (пък и не само на тях) е животът
на батерията. С този умен часовник можете да си нанижете колкото батерии поискате и
да увеличите времето на автономна работа до седмица.
Пикантно
http://telecom.cnews.ru/news/top/index.shtml?2014/12/24/591194
Британски учени планират да снабдят овце с точки за достъп Wi-Fi, за да се предложи
високоскоростен достъп до Интернет в селските райони.

http://www.idg.bg/lifestyle/323337/dzhadzha-na-denya-trakpad-varhu-nokat
Джаджа на деня – тракпад върху нокът

http://smart.dir.bg/it/news/20208618/
Сноудън: Хакват телефона ви със SMS 10:54 | 6 октомври 2015
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Британските спецслужби и най-вече GCHQ са способни да поемат контрал над вашия
смартфон само чрез обикновен SMS.
Разкритието е направено от Едуард Сноудън пред Би Би Си.
Разузнавателните агенции могат да превърнат телефона ви в скрита камера, която да
прави снимки без ваше знание или в подслушвателно устройство, което записва всеки
ваш звук. Естествено, че разузнавателните агенции ще имат достъп до всичките ви
контакти, история на браузъра, снимки и контакти след като са "влезли" в телефона ви.
Едуард Сноудън разкрива, че специалният SMS, който службите и хакерите използват
се нарича "exploit".
Google също ви следи
По повод разкритията, говорител на правителството на Великобритания е заявил, че
"Политиката на правителството на Великобритания е да не коментира въпроси
свързани с разузнаването".

http://hitech.vesti.ru/news/view/id/7447
Смартфон -2020, какъв ще бъде.

Жироскоп, акселерометър, барометър, магнитометър, сензор за близост и околна
светлина - това не е изчерпателен списък на сензори, с които са оборудвани с
модерните смартфони. Понякога те могат да имат пулсомер за измерване на
сърдечната честота (Galaxy S5) и пръстови отпечатъци скенер (iPhone, HTC One,
възнесете Mate 7). В близко бъдеще, мобилните устройства често ще включват понапреднали, медицински датчици и биометрични сензори, включително за
диагностика на различни заболявания.
Свързване към 5G-мрежи
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5G мрежите осигуряват предаване на данни със скорост до няколко гигабита в секунда
- това е стотици пъти по-бързо от 4G-мрежата. Например, потребителите ще могат да
играят на 3D-игри, с почти никакви ограничения за прехвърляне на "тежки" файлове, да
гледате поточно HD-видео, без да чака буфериране и т.н.
Релефни екрани, осезаеми бутони

Суперздрави графенови корпуси

Освен факта, че графенът е най-тънкото (само един атом) и твърдото вещество (300
пъти по-здрав от стомана), той има много важни свойства. Той е прозрачен, гъвкав и
много по-добър проводник на електричество от медта.
Зареждане за минута на батериите

Чувствителни към силата на натиск дисплеи
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Електронни SIM-карти

Фирми започнаха да предлагат нов стандарт за идентификатор в мобилната мрежа - еSim ("е-SIM-карта"), която позволява превключването между мрежи, чрез просто
избиране на елементи от менюто на вашия смартфон или таблет. Очаква се, че
стандартът ще бъде напълно готова през 2016.

Системни и общи въпроси
http://hicomm.bg/kratki-novini/evropejskijat-parlament-iska-google-da-se-razpadne-naotdelni-chasti.html
Европейският парламент иска Google да се разпадне на отделни части
Financial Times съобщава, че Европейският парламент е на път да вземе още подрастични мерки спрямо Google, изготвяйки план, с който ще призове за разпадането
на американската корпорация, по-специално на"отделянето на търсачката от други
търговски услуги." Google е критикувана многократно заради своето търговско
господство и по отношение на неприкосновеността на личния живот. Преди пет месеца
Google започна премахването на връзки в отговор на новите правила в Европа
за "правото да бъдеш забравен."
Все пак Financial Times отбелязва, че Европейският парламент няма правомощия да
принуди компания като Google да раздели своите услуги, но са в състояние да
прокарат ново законодателство, с което може да повлияе на американската компания.
Когато испанеца Рамон Тремеса, който е член на Европейския парламент е бил запитан
от Financial Times защо се е наложила тази драстична мярка за разделянето, той заявява,
че комисията не може да "поиска тайната на алгоритъма [на Google]" и се стреми да
ограничи властта на компанията с други средства.
http://www.mobileworldlive.com/new-eu-digital-commissioner-worried-future-singletelecomsmarket?utm_campaign=MWL_20141127&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
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Вицепрезидентът на Европейската комисия за единния цифров пазар, Андрус Ансип,
каза че е "притеснен" за посоката, по която са тръгнали преговорите по пакета за
единния пазар на телекомуникационни услуги в Европейския съвет, където държавитечленки изглежда са разделени по въпроса.
Пакетът бе предложен от Европейската комисия през септември 2013 г. и включва
действия относно цените за роуминг, координиране на лицензирането радиочестотния
спектър за безжичен широколентов достъп, неутралността на мрежата и разпоредби,
които да направят по-лесно за потребителите да сменят доставчиците на услуги.
Адресирайки конкретни въпроси, той каза: "Концепцията за неутралността на мрежата
трябва да бъде стабилна и трябва да бъде ясно определена. И с радиочестотния спектър,
по-голямото сътрудничество в разпределянето на спектъра, не е технически въпрос.
Става въпрос за получаване на високо качество и с приемлива цена за свързаност,
както и нови услуги ".
"Какъв цифров единен пазар ще строим без солидни решения относно роуминга,
неутралността на мрежата и, по-важно - на спектъра?", попита той.
http://www.mobileworldlive.com/samsung-bets-future-open-iotworld?utm_campaign=MWL_CES15Special1&utm_medium=email&utm_source=Eloq
ua
Самсунг залага своето бъдеще на отворен свят на „Интернет на нещата (IoT).

CES 2015: Гигантът Samsung –борещ се с намаляващ пазарен дял в пространството на
смартфоните - вижда сектора на зараждащият се Интернет на нещата (IoT) като
следващата голяма възможност за приходи в индустрията, но само ако всички
играчи работят съвместно и приемат отворен подход.
Yoon заяви, че 90 на сто от всички продукти на Samsung ще бъдат IoT устройства до
2017 г., като целта е към 100 процента свързаност до 2020.
HTTP://WWW.COMSOC.ORG/CTN/MOBILE-WORLD-CONGRESS-2015INDUSTRY-EXPERTS-HIGHLIGHT-KEY-TRENDS-SHOW
ТЕНДЕНЦИИ ОТ СВЕТОВНИЯ МОБИЛЕН КОНГРЕС 2015 БАРЦЕЛОНА
Ясно е, че най-голямата общата тема е 5G, следвана плътно от интернет на нещата
(IoT), както и „носимите―устройства.
Ehud Langberg, Strategic Business Development, Huawei Technologies
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5G и интернет на нещата определено са най-новата тенденция в MWC 2015. Цикълът на
5G започна през MWC 2015 с много групи по интереси, които правят своите планове за
5G и очакващи стандартизацията в периода 2016-18, с комерсиализация до 2020 г.
Европа полага усилия да улови 5G технологично лидерство, след като падна зад САЩ в
внедряванията на 4G. Корея и Япония обаче са готови да поведат с план за внедряване
до Олимпиадата през 2018 и 2020.
http://smart.dir.bg/it/news/18200739/
10 горещи потребителски тенденции за 2015 г.
Полезни домове - Потребителите показват голям интерес към сензори за дома, които
ги предупреждават за проблеми с тока и водата, или когато членовете на семейството
им се връщат или излизат.
Mind sharing , Смарт граждани, Стрийминг бъдеще, Моята информация
Икономика на споделянето - Половината от всички собственици на смартфони са
отворени към идеята да отдават под наем свободните си стаи, лични домакински уреди
и екипировка за свободното време, тъй като е удобно и спестява пари.
Електронен портфейл - 48% от собствениците на смартфони биха предпочели да
използват телефона си, за да плащат за стоки и услуги. 80 на сто смятат, че смартфонът
ще замести портфейла изцяло до 2020 г.
По-дълъг живот - Собствениците на смартфони вярват, че различни видове услуги,
базирани на облака, им дават възможност да водят по-здравословен и по-дълъг живот.
Домашни роботи - Потребителите приветстват идеята за домашни роботи, които могат
да им помагат в ежедневните задължения. 64% също вярват, че това ще бъде стандарт в
домакинствата до 2020 г.
Децата свързват всичко - Децата ще продължат да определят търсенето на интернет,
където физическият свят е свързан, както екраните на техните устройства. 46% от
собствениците на смартфони казват, че децата ще очакват всички обекти да бъдат
свързани, когато пораснат.
http://smart.dir.bg/it/news/18299788/
Тенденции - тази година ще има бум в разплащанията през смартфони в магазини по
целия свят; ще се увеличи ползването на безпилотни летателни устройства и
използването на 3D принтерите.
"Смартфоните вече се използват за проверяване баланси по сметки, прехвърляне на
средства, сключване на онлайн сделки, но те все още не са достигнали статус на
"мобилен портфейл" на глобално ниво", посочва Джулиан Баркър, управляващ
директор, ТМТ индустрия, Делойт.
През 2015 г. навлизането на нови технологии ще промени своята посока от
потребителите към корпоративния пазар, за разлика от последното десетилетие, при
което се наблюдаваше точно обратния процес - масовото разпространение на
широкоекранни смартфони и таблети започна първо сред потребителите.
През тази година над 60% от 1 милиард безжични устройства ще бъдат купени, платени
и използвани от компаниите, въпреки че медиите все още поставят в центъра
потребителя, който самостоятелно контролира термостати, осветление, уреди
(вариращи от перални машини до електрически кани за чай).
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Интернет на нещата - специфичен хардуер на свързани устройства, прогнозно се
оценява на 10 млрд. щатски долара. Голямата новина обаче е, че услугите, които се
предоставят чрез тези устройства ще генерират около 70 млрд. щатски долара.
Батериите за смартфони - по-дългият живот на батерията е вероятно да остане
ключов фактор при избора на следващ смартфон от потребителите. Литиево-йонната
(Li-Ion) технология на батерията, използвана във всички смартфони ще се подобри през
2015 г. с малко - с не повече от 5 на сто в сравнение с моделите смартфони от 2014 г.
със същите размери и напрежение.
Наносателити - от края на 2015 г. над 500 наносателити (наносат - под 10 кг. маса) ще
бъдат в орбита. Те са атрактивни в много отношения - по-евтини са от
конвенционалните сателити, по-леки, по-лесни за създаване и тестване, по-лесни за
пускане в употреба.
Електронната книга няма да измести печатната - продажбите от печатните книги ще
бъдат пет пъти повече от продажбите на електронни книги през 2015 година.
Електронните книги не заместиха печатните книги по същия начин, по който
продажбите на CD-та, печатни вестници и списания намаляха заради цифровите им
аналози.
Безконтактни мобилни плащания - през 2015 г. около 10 на сто от броя на смартфони
в световен мащаб ще се използват за извършване на плащане в магазин най-малко един
път в месеца, в сравнение с по-малко от половин процент (водена от първите
ползватели в Япония) от около 450 млн. смартфони в света към средата на 2014 г.
За първи път тази година пазарът на втори смартфони ще надвиши един милиард
бройки. 1.35 милиарда смартфони ще се продават в целия свят през 2015 г., но над един
милиард от тях ще бъдат нови телефони за тези, които вече имат един.
Бърз интернет -в световен мащаб броят на домовете с широколентов интернет ще
нарасне с около 2% до 725 милиона, а средната широколентова скорост в повечето
страни ще се увеличи с 20 на сто.
Пропастта между тези, които имат достъп до интернет с най-бързата широколентова
скорост и тези с достъп до интернет пакет с базова скорост ще продължи да се
разширява през 2015 г., и особено за широколентови приложения като стрийминг видео,
пише в доклада.

http://computerworld.bg/47353_ruski_specialisti_razkriha_ogromna_grupa_za_kibersh
pionazh
Руски специалисти разкриха огромна група за кибершпионаж
Според специалисти това е най-голямата група откривана до момента, чиито
основни цели са правителствени и дипломатически структури, военни ведомства,
финансови институции, компании от различни индустрии и др.
Откриването на група за кибершпионаж, превъзхождаща по мащаб, инструменти и
ефективност всичко познато до момента, бе оповестено от руската компания за ИТ
сигурност Kaspersky Lab. Според специалисти групата работи от почти 20 г. и от
действията й са засегнати хиляди, ако не и десетки хиляди потребители в над 30 страни.
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Нейна основна цел са правителствени и дипломатически структури, военни ведомства,
финансови институции, телекоми и предприятия в областта на аерокосмическите,
енергийните, ядрените, нефтогазовите и транспортните индустрии, а също така медии,
ислямски активисти и учени.
Инфраструктурата на групата, наречена Equation Group, включва над 300 домейна и 100
контролно-командни сървъру, разположени в различни страни като САЩ,
Великобритания, Италия, Германия, Холандия, Панама, Коста Рика, Малайзия,
Колумбия и Чехия. От Kaspersky допълват, че към момента контролират около 20
нейни сървъри. Най-атакуваните страни пък са Иран, Руската федерация, Пакистан,
Афганистан и др.

http://pcworld.bg/23690_razkriha_mashtabna_kampaniya_za_kiber_shpionazh_chrez_
hard_diskove
Разкриха мащабна кампания за кибер шпионаж чрез хард дискове
Според Kaspersky Lab, вредоносен софтуер, предназначен за незаконно събиране на
информация, е бил внедряван във фърмуера на устройства за съхранение на данни от
Western Digital, Seagate, Toshiba, IBM, Micron и Samsung Electronics. Жертви на кибератаките са станали организации и компании в 30 страни по света.
Специалистите от Kaspersky Lab са разкрили сложна схема за кибер шпионаж, която
изглежда е реализирана от правителствените служби на голяма държава. Според
информацията от security компанията, в случая шпионският софтуер е бил внедряван
директно във фърмуера на хард дисковете на практически всички известни
производители на такива устройства. В резултат на това поръчителите на шпионската
кампания са имали възможност незабелязано да свалят данни от компютрите на HDD
потребителите. Както можете да се досетите, този начин за шпиониране е много
устойчив на всякакви методи за неутрализация, тъй като вредоносният софтуер остава
непокътнат дори след пълно преинсталиране на операционната система и форматиране
на дисковете.
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http://hitech.vesti.ru/news/view/id/6491
https://firstlook.org/theintercept/2015/02/19/great-sim-heist/
Американски разузнавателни агенции са пробили
производител на SIM-карти.

защитата на най-големият

Американското разузнаване и Великобритания са успели да откраднат криптиращи
ключове на най-големият производител в света на СИМ-карти - холандската компания
Gemalto (във връзка с информацията, предоставена от бившия служител на ЦРУ Едуард
Сноудън)
Откраднатата информация дава възможност за тайно наблюдение на повечето от
разговорите, които се провеждат в света с използването на клетъчна комуникация - това
се отнася както за метаданни така и за гласови съобщения.
Компанията Gemalto произвежда около 2 млрд СИМ карти на година, както и чипове за
кредитни карти от ново поколение. Сред неговите клиенти - като телекомуникационния
гигант AT & T, T-Mobile и Verizon.
http://www.mobileworldlive.com/huawei-opens-45g?utm_campaign=MWL_20150224&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
Райън Ding, президент на продукти и решения на Huawei, каза, че така наречените 4.5G
мрежи показват "за първи път, че мобилна мрежа не е фокусирана върху хората тя ще се фокусира върху хората и нещата".
http://www.idg.bg/lifestyle/321690/velikite-zheni-izobretateli-na-koito-tryabva-dablagodarim
Великите жени изобретатели, на които трябва да благодарим
Хеди Ламар: ―М
ога да простя всичко освен скуката.‖

Хеди Ламар е популярна филмова звезда от 20-те години на миналия век, която успява
да докаже, че е нещо повече от хубаво лице.Международната икона, често определяна
за най-красивата жена в Холивуд, освен това е учен, занимаващ се с ракетни
технологии. Заедно със своя колега композитора Джордж Антийл, тя изобретява и
патентова технология за управление на торпедо с „честа смяна на честотите‖,
която осуетява опитите да бъде заглушен сигналът, докато ракетата е в
движение. Технологията получава патент през 1941 г., но значимостта на тяхното
невероятно откритие се оценява едва десетилетия по-късно. Чрез манипулиране
на радио честотите на нередовни интервали между предаването и получаването на
съобщението, се формира неразбиваем код, който предпазва улавянето на
класифицираните съобщения от врага. Методът за комуникации със скок на
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честотата и разширяване на спектъра намират приложение в комуникациите на
космически уреди със Земята, като например GPS системите и комуникациите
на космическата совалка, криптираните военни комуникации, а най-скорошното
им приложение е в Wi-Fi мрежите за безжичен интернет.
http://www.dnevnik.bg/tehnologii/2015/04/01/2503273_ibm_investira_5_mlrd_dolara_v_
interneta_na_neshtata/
IBM инвестира 5 млрд. долара в Интернета на нещата
IBM обяви, че планира да инвестира 5 млрд. долара в развитието на Интернета на нещата.
Компанията е разработила петгодишен план за инвестирането на парите, като основната цел
ще бъде развитието на системи за Интернета на нещата в целия свят, съобщава онлайн
изданието GeekWire.
IBM ще отдели и 2000 души, които да работят по проекта. "Ние не целим вдигане на шум.
Нашата цел са реални постижения и възможности", коментира един от експертите на IBM
Стивън Хам. Компанията иска да инвестира в разработката на сензори, модули и системи,
които да се използват за всякакви устройства от умни домакински електроуреди до
автомобили.
ITU Y.2068, (03/2015)
Функционална рамка и възможносто на „ Internet of Things―
Service support and Application support layer
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Nokia
Финландският производител на телекомуникационно оборудване Nokia придобива
френската компания Alcatel-Lucent с оферта за трансакция изцяло в акции.
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Nokia уточни, че сделката ще стане при размяна на 0,55 от новите ѝ акции за всяка
акция на Alcatel-Lucent. Френската компания е оценявана на 15,6 милиарда евро или
16,5 милиарда долара, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес, цитирани от БТА.
http://www.idg.bg/technologii/323279/norvegiya-se-otkazva-ot-fm-radioto
Норвегия се отказва от FM радиото
Някои страни по света вече сериозно са се заели с преминаване към дигитално
радиоразпръскавне, но Норвегия със сигурност ще ги сложи в малкия си джоб с
последната стъпка на правителството си. Министерството на културата на страната
обяви, че ще прекрати напълно излъчването на FM радио през 2017-а година – като по
този начин Норвегия ще стане първата държава, отказала се напълно от аналоговото
радиопредаване.
Самото изключване ще бъде постепенно и ще започне на 11-и януари 2017. Според
правителството, тази стъпка трябва да подобри качеството и броя на радиостанциите. В
ефира на Норвегия има място само за 5 национални аналогови станции, докато в
дигитален вид могат да излъчват цели 42. Също така, да се използва
аналогово FMрадио се оказва осем пъти по-скъпо, а дигиталното е и по-надеждно,
защото дори при по-слаб сигнал, няма срив в качеството.
http://hicomm.bg/kratki-novini/google-stava-mobilen-operator-tazi-sedmica.html
(april 2015)
От няколко месеца витаят слухове за това, че Google планира да стане мобилен
оператор и да предложи телекомуникационни услуги. Изглежда проектът е на
финалната права.
Уол Стрийт Джърнъл съобщи, че Google е готова и ще пусне Google Wireless тази
седмица.
Американската компания има намерение да предложи доста иновативни услуги на
бъдещите си клиенти. Например, Google ще позволи на потребителите да плащат за
мобилния интернет, който реално използват, а не за предварително зареден пакет от 23-5 GB.
Всички мобилни оператори таксуват клиентите за пакети интернет. Твърди се, че при
Google мобилния интернет ще стартира от 1 GB. Google Wireless, естествено, ще е
виртуален мобилен оператор и ще работи на две мрежи - T-Mobile и Sprint, като
телефонът ще избира автоматично мрежата с най-добър сигнал.
Мобилни технологии - факти

Мобилни абонаменти в света по тип технология
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http://it.dir.bg/news.php?id=19066839
Инженери на IBM са направили крачка напред в разработването на технологията,
наречена силициева фотоника.
Изследователският екип на IBM обаче демонстрира компютърен чип, който може
едновременно да излъчва и приема четири различни цвята светлина през една
единствена линия от оптични нишки – технология, наречена мултиплексиране.
Всяка връзка пренася 25 гигабита данни в секунда - или общо 100 гигабита в секунда за
четирите. Това е достатъчно за пренасяне на 25-гигабайтов филм за Blu-ray диск с
висока резолюция на всеки две секунди.
Според IBM това е първият компютърен чип, интегриращ мултиплексиране.
http://computerworld.bg/47735_botovete_v_mrezhata_veche_sa_poveche_ot_horata
Най-популярната платформа за създателите на ботове е облачната среда на
Amazon.
59% от посетителите на уеб сайтове през тази година не са хора, а ботове. Това сочат
данните на Distil Networks. През миналата година техният брой е бил около 45% от
общите посещения. Ръстът в активността на ботовете се свързва с по-интензивното
индексиране от страна на търсачката Bing на Microsoft, посочват анализаторите. Също
така в мрежата се появяват и нови подобни услуги.
36% от посещенията са от ―
добри ботове‖, както ги наричат от Distil Networks, т.е.
такива, които съблюдават правилата, дадени им от администраторите на сайтовете във
файловете robots.txt и им носят полза. 23% са ―
лоши ботове‖, по-голямата част от които
събират данни - най-вече информация, като например цени на продукти, от която се
интересуват конкурентни фирми.
Налице са и ботове, търсещи уязвими места в интернет страниците, както и такива,
занимаващи се с мошеничество и изпращане на реклама. Последните се опитват да
публикуват спам или да разберат пароли за достъп.
Най-популярната платформа за създателите на автоматизирани системи е облачната
среда на Amazon. 78% от трафика на платформата се генерира именно от ботове, като
от компанията създават и свои собствени. Те от своя страна генерират 70 на сто от
трафика идващ от адресите на Amazon.com.
От Distil Networks отбелязват и ръст при ―
лошите ботове‖, действащи от мобилни
устройства – от 1% през 2013 г. до 6% сега.
http://hicomm.bg/internet/mark-zakyrbyrg-v-bydeshte-shte-izprashtame-telepatichnisyobshtenija-i-emotikoni.html
В скорошна сесия с въпроси от потребители, Марк Закърбърг сподели някои от
визиите си за бъдещето. Според него в бъдеще ще можем да изпращаме емотикони,
мисли и физически усещания по същия начин, по който днес изпращаме текстови
съобщения и снимки. Телепатичните съобщения може все още да изглеждат като sci-fi
мечта, но някои от другите теми, засегнати от Закърбърг, са по-реалистични. Той
сподели, че Facebook работи по системи за изкуствен интелект, които да разпознават
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хора, предмети и околна среда във видеа и снимки. Крайната цел е разработване на
софтуер, които работи на принципа на човешкото зрение и слух, но е много по-бърз и
прецизен.
Закърбърг сподели и визията си за бъдещето на новините — според него те ще стават
все по-богати като съдържание, но същевременно ще отнемат по-малко време.
Това ще стане с помощта на видеа и виртуална реалност. Той добави и че новините ще
станат по-кратки и ще бъдат публикувани по-често — феномен, който вече се
наблюдава до известна степен, но според Закърбърг идеята все още не е била
реализирана оптимално.
http://computerworld.bg/47911_itu_definira_patnata_karta_za_razvitie_na_5g&ref=mo
re
ITU дефинира пътната карта за развитие на 5G
Бъдещите мобилни технологии водят до нови парадигми за свързаното общество
Международният телекомуникационен съюз ITU създаде пътна карта за развитие на
мобилните мрежи от пето поколение (5G) и дефинира термините, който ще ползва ―
IMT-2020‖.

С приключването на работата по „Визията―за 5G системи на работната среща ITU-R
Working Party 5D в Сан Диего ITU вече определи всички цели, процеси и времеви
график за развитие на мобилни 5G системи. Този процес се осъществява в
сътрудничество с правителствата и глобалната мобилна индустрията, добавят от
организацията, част от ООН.
На срещата в Сан Диего е постигнато съгласие, че работата ще се провежда под името
IMT-2020, разширение на съществуващата фамилия от глобални стандарти на ITU за
Международни мобилни телекомуникационни системи (досега включващи IMT-2000 и
IMT-Advanced), които са база за всички днешни 3G и 4G мобилни системи.
Следващата крачка е да се създадат подробни технически изисквания за работа на
радио системите, поддържащи 5G, като се вземат предвид нуждите на широко
портфолио от бъдещи сценарии и начини на ползване. След това ще се специфират
критерии за оценка, по които да се одобряват кандидатите за радиоинтерфейсни
технологии, част от фамилията IMT-2020. Тези нови системи, които се очаква да са
готови за търговска експлоатация през 2020 г., ще създадат нови парадигми за
свързаност, поддържани от мобилните широколентови безжични системи, например
ултра HD видео услуги, приложения в реално време с изключително малка латентност
и и все по-разширяващият се обсег на т.нар. Интернет на нещата (IoT).
―
В индустрията все по-често се говори за бъдещите стъпки в мобилната 5G технология,
като вниманието е фокусирано върху осигуряването на свързаното общество във
времевия хоризонт до 2020 г. и по-нататък, което събира хората с неща, данни,
90

XXIII TELECOM 2015

15-16 October, NSTC, Sofia, BULGARIA

приложения, транспортни системи и градове в една смарт мрежова комуникационна
среда―
, заяви генералният секретар на ITU Хоулин Зао.
Рамка за развитието на IMT 2020
―F
ramework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and
beyond‖, Draft New Recommendation ITU-R M, 22nd Meeting of Working Party 5D,
San Diego, USA, 10-18 June 2015

Секретът на Apple
http://cont.ws/post/122870

Тайната е, че Apple отдавна е много по-близо до модната индустрия, отколкото да
технологичната индустрия и ... продължава да се дистанцира от технологията,
чувствайки добре тенденциите на човешкото възприятие и като даже ги формира.
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Заключение
Това, което следва по-долу е напълно подкрепяно от мен.
http://novinar.bg/news/d-r-veselin-gerev-novite-tehnologii-shte-prevarnat-choveka-vmobilen-nomer_NDk0NjsyMw==.html
Д-р Веселин Герев: Новите технологии ще превърнат човека в мобилен номер
- Какво ни чака в бъдеще?
- Все по-голямо видиотяване на хората, все по-голямото им превръщане в част от
мрежи, системи и кодове. Ще се загуби индивидуалният облик на човека, той ще стане
мобилен номер.
http://it.dir.bg/news.php?id=20264425

Контролът върху изкуствения интелект от страна на корпорациите може да обрече
останалите слоеве от обществото на нищета, предупреждава Стивън Хокинг.
Британският физик засегна темата за технологичната безработица – ситуация, при
която технологичните промени водят до спад в търсенето на работна сила.
В бъдеще основната част от производството може да бъде напълно автоматизирана и
изпълнявана от роботи.
Възможни са два сценария на развитие.
При първия ще се подобри животът на всички хора за сметка на труда на машините.
Във втория сценарий обаче собствениците на корпорации, които контролират
създаването на умни системи и роботи, ще застанат на върха на света, докато
останалите слоеве от обществото ще потънат в нищета.
Отчитайки сегашната ситуация, Стивън Хокинг прави извода, че човечеството по-скоро
се развива по втория сценарий. Хокинг отново говори и за опасностите на изкуствения
интелект като цяло.
По неговите думи, заплахата от изкуствения интелект в момента се състои не в това,
че той е лошо нещо, а в това, че е компетентен. Суперинтелигентният разум ще бъде
изключително ефективен при постигане на своите цели и ако те не съвпадат с тези на
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хората, човечеството ще се окаже в беда.
Над 1000 експерти в роботиката и изкуствения интелект предупреждават за
опасността от употребата на изкуствен интелект за военни цели и "автономните
оръжия".
Те подписаха отворено писмо, представено на Международната конференция за
изкуствен интелект.
Под писмото са имената на професор Стивън Хокинг, основателя на Tesla Елон Мъск,
съоснователя на Apple Стив Возняк, главния изпълнителен директор на проекта на
Google DeepMind Демис Хасабис, пише "Гардиън", цитиран от "Дневник".
"Технологията е достигнала точка, в която разполагането на (автономни оръжия - бел.
ред.) е - на практика, ако не законно - осъществимо в рамките на години, а не на
десетилетия, а залозите са високи: автономните оръжия се описват като третата
революция във военната наука след изобретяването на барута и ядрените оръжия",
пише в писмото.
Според авторите изкуственият интелект (AI) може да направи бойните действия побезопасни, но автономните оръжия, които действат на своя воля, ще снижат прага на
безопасност и ще доведат до по-голяма загуба на човешки живот.
"Крайната точка на тази технологична траектория е очевидна: автономните оръжия
ще станат "калашниците" на утрешния ден. Ключовият въпрос за човечеството днес
е дали да започне глобална надпревара във въоръжаването, или да попречи на подобно
развитие", заявяват авторите.
"Ние трябва да вземем едно решение днес, което ще оформи бъдещето ни и ще
определи дали ние следваме пътя на доброто. Ние подкрепяме призива на редица
различни хуманитарни организации за забрана на ООН за автономните оръжия,
подобни на неотдавнашната забрана на заслепяващите лазери", коментира Тоби
Уолш, професор по изкуствен интелект в Университета на Нов Южен Уелс.
Мъск и Хокинг предупредиха наскоро, че изкуственият интелект е "най-голямата
заплаха за човечеството" и че развитието на напълно автономен изкуствен
интелект може да "сложи край на човешката раса". Но други, включително Возняк,
наскоро промениха мнението си за изкуствения интелект, като съоснователят на Apple
каза, че роботите може да се превърнат в "домашния любимец на всяко семейство".
Водещият физик не се ангажира с възможни срокове за създаване на пълноценен
изкуствен интелект, но според него, когато се появи подобен разум, това ще бъде или
най-доброто, или най-лошото изобретение на човечеството.
Съоснователя на Apple Стив Возняк заяви по време на ИТ форум в Масачузетс, че
хората са загубили битката срещу машините преди около 200 години.
По думите му оборудването на класните стаи с компютри няма да направи децата поумни, предаде TechNews.bg.
„Машините спечелиха преди 200 години“, казва Возняк. Смешно е да мислим, че във
време, в което мнозина са очаровани от идеята да си говорят с часовниците си,
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човекът все още е решаващият фактор.
Наша собствена си е вината за това, че сега машините ни контролират, а не ние тях,
смята Возняк.
"Основната човешка слабост — това е агрессията, и с нея трябва да се борим.
Главното качество, необходимо за предотвратяването е взаимното разбиране. Ако
хората не се замислят над своето поведение, то нашата планета е чака гибел в близките
няколко века, заявява Стивън Хокинг.
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