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Камен Рангелов

Симбиозата.

Това не е човек, може би……

Това е човек може би…….

Добре дошли.......
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УВОД
http://www.memoriabg.com/2016/05/27/new-york-gender/
В САЩ обявиха съществуването на 31 пола. Глоби от $ 250 000 за неспазване на
наредбата. Пълният списък е от 31 пола, които Ню Йорк различава: например: Trans
Person – трансджендър личност, непринадлежаща нито към мъжкия, нито към
женския пол.
Кои сме ние?
"Програмирани сме да сме неудовлетворени. Дори когато хората изпитват удоволствие
или имат постижения, това не им стига. Те искат все повече. Мисля, че е вероятно през
следващите 200 години Хомо сапиенс да се ъпгрейдват до нещо като божествено
създание или с биологични манипулации и генно инженерство, или като бъдат
създадени киборги, отчасти органични, отчасти неорганични", каза проф. Харари.
До 2020 г., когато се предолага, че ще има 7,6 милиарда население на Земята, ще има
около 50 млрд. машини, комуникиращи помежду си... за нас.
Интернет прави обратните неща - той е благо за богатите, които умеят да го ползват, и
зло за бедните (естествено бедните не в материално отношение), които не могат да
различат доброто от лошото в интернет. (Umberto Eko)
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ
Свързаност: Google и Facebook се обединиха, за да се изгради 120 Tbps подводен
кабел от Лос Анджелис до Хонг Конг - транс-тихоокеанския кабел с най-високия
капацитет засега. И двете компании са инвестирали в подобни проекти преди. В същото
време, Nokia казва, че нейната технология може да подобри капацитета на глобалните
подводни телекомуникационни мрежи, за да отговори на нарастващото търсене на
широколентов след постигане на скорост на предаване на 65Tbps. (ITU news 18.10.2016)
Млада компания, основана от български специалисти, стартира пилотно в София
мрежа за „интернет на нещата” (IoT). http://it.dir.bg/news/sofia-iot-mrezha-6lowpanio23889519?nt=13
http://networks.nokia.com/portfolio/liquidnet Liquid Net - Nokia
Liquid Net използва четири принципа за създаване на гъвкав капацитет :
 Self-aware and self-adapting networks
 Software-defined applications running on multi-purpose hardware
 Interlinked architecture
 Evolutionary approach which is transformative but non-disruptive.
http://www.idg.bg/technologii/336395/nov-rekord-za-skorost-po-optichen-kabel-57-gbps
Изследователи от Университета на Илинойс съобщиха, че са поставили нов
рекорд за пренос на данни по оптичен кабел – 57 Gbps без загуба на пакети или
грешки.

2

TELECOM’ 2016

27-28 октомври, НДНТ, София

ITU’s flagship annual - Measuring the Information Society Report Geneva, 30
November 2015
Показва, че 3,2 милиарда души, сега са на линия, което представлява 43,4% от
населението на света, докато мобилните-клетъчна абонаменти са достигнали почти 7,1
милиарда в световен мащаб, с над 95% от световното население, сега покрито с
мобилни клетъчни сигнали.
Прогнози до 2020 г.
През 2014 г. членовете на ITU приеха програма Connect 2020 г., която определя
поредица от цели и задачи за подобряване на растежа и всеобхватност на ИКТ, тяхната
устойчивост, както и приноса на иновациите и партньорства. В доклада се отбелязва, че
делът на домакинствата очаквайки да имат достъп до Интернет през 2020 г. ще
достигне 56%, надхвърляйки целевите 55% от Connect 2020 в световен мащаб. Още
трябва да се направи, за да се увеличи броят на потребителите на интернет, докладът
прогнозира, че само 53% от населението в света ще бъде на линия през 2020 г.,
значително под целта от 60% на Connect 2020.
Щрихи от стандартизацията в телекомуникациите
The ITU
SERIES Y: GLOBAL INFORMATION INFRASTRUCTURE, INTERNET
PROTOCOL ASPECTS AND NEXT-GENERATION NETWORKS, INTERNET OF
THINGS AND SMART CITIES ITU Future networks - Functional architecture of
network virtualization for future networks - Препоръка Y.3015

Figure 1 – User roles, resources, functions, and reference points
in the functional architecture of network virtualization
LINP - Logically Isolated Network Partition; LMI-LINP Management Interface
SMI-Service Management Interface; VMI-Virtual resource Management Interface
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ITU-T Y.2061
TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR OF ITU (06/2012)
SERIES Y: GLOBAL INFORMATION INFRASTRUCTURE, INTERNET PROTOCOL
ASPECTS AND NEXT-GENERATION NETWORKS
Next Generation Networks – Frameworks and functional architecture models
Requirements for the support of machine-oriented communication (MOC) applications
in the next generation network environment
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Figure 6-1 – Network overview for the support of MOC applications in the NGN environment

ITU Newslog, June 2016
Ново усилие при стандартизацията на ITU наречено "Пълно потапяне на
живо“ (“Immersive Live Experience”) има за цел да донесе усещането за събития на
живо до отдалечени публика, репликирайки присъствието на мястото на събитието.
Тази работа ще създаде мултимедийна среда, в която зрителите ще изпитат
реалистични възприятия за звук, осветление и пространство.
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Draft Supplement 27 to ITU-T Y.4400 series, Smart Sustainable Cities (SSC) - Setting
the framework for an ICT architecture
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Figure 6 – SSC ICT system's subsystems
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Draft Supplement 30 to ITU-T Y.4250 series, Smart Sustainable Cities - Overview of
smart sustainable cities infrastructure

Figure 1 – Relationship between key stakeholders
New Recommendation ITU-T Y.4553 (Y.IoT-SPSN) - smartphone working as a sink
node (SPSN) for Internet of things (IoT)
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6

TELECOM’ 2016

27-28 октомври, НДНТ, София

3.1.1 device [ITU-T Y.2060]: По отношение на интернет на нещата, това е част от
оборудването със задължителните възможности за комуникация и факултативните
възможностите на наблюдение, задействане, събиране на данни, съхранение на данни и
обработка на данни.
3.1.2 Internet of things (IoT) [ITU-T Y.2060]: Една глобална инфраструктура за
информационното общество, която позволява усъвършенствани услуги чрез взаимно
свързване (физически и виртуално) на неща, въз основа на съществуващи и развиващи
оперативно съвместими информационни и комуникационни технологии.
ETSI
Щрих: ETSI/SmartBAN – Body Area Network

oneM2M е инициатива на глобални стандарти, които обхваща изисквания,
архитектура, спецификации на API, решения за сигурност и оперативна
съвместимост за технологите машина-към-машина и интернет на нещата.
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ETSI E-Update: ETSI 5G Summit: building a real cross-industry dialogue , April 2016
5G срещата на ETSI, "от Мит към реалност", която се проведе миналата седмица в
ETSI, привлече близо 250 участници. Срещата на върха се фокусира върху три ключови
момента за бъдещите 5G мрежи: масивна мобилни широколентови мрежи, масивна
комуникация машина тип и ултра-надеждна и с ниска латентност комуникация.
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Интернет на нещата (IoT)
http://computerworld.bg/48784_internet_na_neshtata_promenya_biznes_modelite_i_pot
rebitelskoto_povedenie

За 5 години пазарът на Интернет на нещата (IoT) ще скочи поне 3 пъти - от $655,8 млрд.
през 2014 г. до $1,7 трилиона през 2020 г., според доклада на IDC „Worldwide Internet of
Things Forecast 2015-2020“. Това означава средногодишен темп на растеж от близо 17
на сто.
Deutsche Telekom например вече си сътрудничи с Huawei, за да демонстрира първото
внедряване на технологията narrow band Internet of Things (NB-IoT) в комерсиална
мрежа в Европа.

IEEE ComSoc:
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www.ericsson.com

Нокиа и Алкател-Лусент работят като единна компания -14 януари 2016
Финландската телекомуникационна компания Нокиа (Nokia) и френско-американската
Алкател-Лусент (Alcatel-Lucent) от днес започват работа като единна компания.
След отворена оферта за обмен на акции Нокиа придоби около 80 процента от ценните
книжа на Алкател-Лусент в сделка за 15,6 млрд. евро, предаде ТАСС, цитирана от
БТА.
Финландската компания по-рано обяви, че след сливането ще премине към нова
организационна структура, включваща пет подразделения. Те ще се занимават с
изграждане и функциониране на мобилни, стационарни и оптични мрежи, с анализи
и лицензиране на продукция. Алкател-Лусент запазва като дъщерна компания
бизнеса си по полагане на подводни мрежи - Сабмърин нетуъркс (Submarine Networks).
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http://a-specto.bg/pentagonat-zayavi-nauchnite-si-prioriteti/
Американската армия залага на изкуствения интелект за съхраняване на своето
технологично превъзходство
Заместник-държавният секретар по отбраната на САЩ Робърт Уърк описа стълбовете
на новия план за технологично развитие на Пентагона, така наречената Third offset
strategy. Планът цели да съхрани американското технологично предимство в близките
25 години. Документът бе представен на Националния форум по сигурността на Center
for New American Security (CNAS), най-влиятелният американски неправителствен
тинк-танк в сферата на сигурността. Според Робърт Уърк, САЩ трябва да заложат на
пет перспективни направления: автономните системи, взаимодействието човекмашина, операциите в помощ на човека, екипното взаимодействие на хора с
машини и полуавтономните оръжия.
Europe 2020: Bridging the Digital Divide
Tuesday 19th January 2016
Securing Equal Access to High-Speed Internet
Overview
В ерата на бърз и свръхбърз интернет, Европейският съюз си е поставил амбициозни
цели, да върви в крак със световните лидери като Южна Корея и Япония. Като част от
стратегията Европа 2020, документа Digital Agenda, изготвен от Европейската комисия
цели да предостави скорости за сваляне най-малко 30 Mbps за всички свои граждани в
цяла Европа, както и за постигане на целта 50% от европейските домакинства да имат
интернет връзка със скорости над 100 Mbps до 2020 г. В съобщението на Комисията
относно стратегията за единен цифров пазар за Европа (май 2015) се подсилва ролята
на високоскоростни, сигурни и достъпни цифрови мрежи като основен двигател за да
процъфтяват цифровите продукти и услуги.

http://www.euractiv.com/section/digital/news/eu-countries-issue-mea-culpas-for-poormarks-on-internet-connectivity/
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http://techcrunch.com/2016/04/27/genetics-startup-twist-bioscience-teams-up-withmicrosoft-to-store-the-worlds-data-in-dna/
Биотехнологичният стартъп Twist Bioscience, сключи с Microsoft и Университета на
Вашингтон договор за доставка на 10 милиона нишки от олигонуклеотиди - ДНК
молекули, отглеждани по изкуствен път - за съхранение на цифрови данни.
Технологията, разработена от стартъпа в Сан Франциско, ще позволи да се криптира
големи количества информация в синтетичните гени.
http://www.euractiv.com/section/innovation-industry/news/broadband-internet-accesswill-become-a-legal-right-under-new-eu-telecoms-rules/?nl_ref=17986919
Широколентов достъп до интернет ще бъде правно гарантиран при промени в
правилата на ЕС за универсални услуги, докато услуги, които в момента са
гарантирани, като обществени телефони, ще бъдат извадени от новия закон.
Националните правителства няма да са доволни от промяната, тъй като Комисията
иска те да платят за гарантиран интернет - вместо частни телекомуникационните
компании. Изпълнителната власт ще предложи преразглеждане на законодателството
на ЕС в областта на далекосъобщенията през септември. EurActiv съобщи, че
предложението ще включва нова общоевропейска цел интернет скорост от 100
мегабита в секунда до 2025.

Телекомуникационни Терминали
http://smart.dir.bg/it/news/20424168/
Доста хора почти не се разделят със смартфоните си, но като цяло те са недоволни от
този факт, твърди ново проучване.
Преди време Bank of America проведе проучване на тенденциите в областта на
мобилните технологии, насочено към младото население на САЩ. Ново изследване
сочи, че девет от всеки десет души на възраст между 18 и 24 години проверяват
телефоните си най-малко веднъж на всеки час, ако не и “постоянно”, съобщават CBS
News, цитирани от Фокус. Тази възрастова група повече от всяка друга е склонна
да спи с телефон в леглото, разкрива проучване направено по поръчка на
организаторите
на
интернет
наградите
"Webby
Awards".
Учени: Смартфоните засилват нарцисизма и невротичността. Повече от
половината от участвалите в допитването на Webby обаче смятат, че биха били пощастливи,
ако
отделят
по-малко
време
на
устройствата
си.
Този всепроникващ когнитивен дисонанс се проявява отново и отново в резулатите.
Бебетата ползват смартфони преди да проходят. Изследването на Webby разкрива и
някои от страховете на младото поколение свързано с навлизането на нови
технологии.
90 процента от анкетираните казват, че през следващото десетилетие интернет ще
осигури работни места, за които те няма да имат подходящи умения.
Японските тийнейджърки ползват смартфоните си 7 часа дневно.
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83% се тревожат, че ако не са в крак с най-модерните технологии, по-трудно ще си
намерят работа. 88 процента заявяват, че технологията ги е сближила с приятелите и
близките им, които живеят далече.
77% обаче смятат, че след 10 години взаимоотшенията между хората ще бъдат помалко истински заради дигиталните комуникации. Само малка част смята, че
именно технологията ще им даде възможност да поддържат по-задълбочени връзки в
бъдеще.
http://computerworld.bg/48999_7_tendencii_pri_smartfonite_prez_2016_g
7 тенденции при смартфоните през 2016 г.
Смартфоните ще играят все по-голяма роля в областта на виртуалната реалност,
развлеченията и изчисленията.
Виртуална и добавена реалност; по-висока безжична скорост; когнитивни
изчисления;по-бърза графика; по-добри екрани;USB Type-C и други хардуерни
подобрения; по-бързи чипове
http://smart.dir.bg/it/news/22348444/
Apple официално съобщи, че дава 3 години потребителски живот на своите смартфони,
таблети и смартчасовници.
Докато моралното остаряване е напълно нормална черта на технологичната и
производствена сфера, Apple са обвинявани, че умишлено ускоряват процеса.
http://hicomm.bg/hi-tech/nova-tehnologija-prevryshta-kojata-vi-v-senzorna-povyrhnostza-kontrolirane-na-umenija-vi-chasovnik.html

Екип от Future Interfaces Group (FIG), изследователска лаборатория в рамките на
Университета „Карнеги Мелън“, създаде метод, с който вашата кожа може да се
превърне в „сензорна повърхност“, която може да улесни използването на умните
часовници.

"Сименс" ще инвестира в изкуствен интелект и свързана мобилност.
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Патентна заявка на Samsung загатва за бъдеще, при което смарт устройства ще
проектират сензорен интерфейс на ръцете ни.
По-конкретно, корейската компания предлага концепция за смарт часовник с вграден
проектор.
Заменят уличните телефони в Ню Йорк с безплатен WiFi 05.01.2016
В Ню Йорк на мястото на уличните телефони ще бъдат поставени точки за безплатен
WiFi достъп до интернет, съобщава в. The Wall Street Journal.

За корпорацията Sony дните на смартфоните са преброени. „Убеден съм, че стоим на
пресечна точка, както преди десет години при преминаването от обикновен телефон
към смартфон”, казва шефът на компанията Кацуо Хирай в разговор за германския
вестник Die Welt.
Kickstarter
Superbook, превръщащ Android смартфона в лаптоп събра $1,6 милиона
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Философия и бъдеще на телекомуникациите
Учени: Хората ще се слеят с компютри и смартфони
http://www.dnevnik.bg/sviat/2016/01/20/2689235_ubs_chetvurtata_industrialna_revolju
ciia_shte_e_ot/
Най-богатите жители на света ще спечелят повече от четвъртата индустриална
революция, предупреждава доклад на швейцарската банка UBS, цитиран от в.
"Гардиън".
7 млн. работни места може да изчезнат в следващите пет години, предвижда
Световният икономически форум. Тежестта ще падне най-много върху
нискоквалифицираните работници, докато образованите и адаптивни хора ще спечелят.
Това се отнася и за различните държави – гъвкавите икономики ще успеят да се
възползват от технологиите и вероятно ще оттеглят инвестициите си в евтината
работна ръка на развиващите се пазари.
http://www.memoriabg.com/2015/11/23/google-na-put-da-preprogramirachovechestvoto/ Томас Шулц в Антропос, Геополитика / сп.Шпигел / 23/11/2015
Гугъл е на път да препрограмира човечеството.

След статията, която разкри как невробиолозите търсят ключ за директно управление
на мозъците на други хора, регистрирайки 1600 нови патента годишно, без да броим
секретните патентни заявки от службите на отбраната и сигурността, някак си по друг
начин започваме да възприемаме и дейността на „Google“ на нетрадиционния за него
пазар. Технологичният гигант иска да направи революция в медицинските
технологии и да създаде нов пазар за милиарди долари.
И наистина, проектите, върху които вече работят стотици учени, звучат така, все едно
са извадени от холивудски сценарии:
– наночастици, които проникват в тялото, за да открият огнище на заболяване;
– диагностични гривни, които следят денонощно здравето на собствениците си;
– далеч от началните разработки и вече във фаза на клинични изпитвания са
контактни лещи, които анализират по очните флуиди нивата на кръвната захар,
освобождавайки диабетиците от постоянното убождане на пръста за вземане на
кръвна проба.
Всички тези проекти биха могли да се разглеждат като откъснати от живота или
езотерични, ако не беше персоналът, който работи върху тях. Сред множеството
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химици и биолози, лекари, астрофизици и електронни инженери, които работят
тук рамо до рамо, има много учени от световна класа.

Google Life Sciences се управлява от Андрю Конрад, доктор по молекулярна
биология, Грандиозната визия за превантивна медицина
Изследователите от „Гугъл“ вярват, че са намерили възможно решение на
проблема в т.нар. наночастици, които да служат като своеобразен „шарнирен болт”
между контролируемия свят на технологиите и света на биологията, „който ние не
можем да контролираме.“ Наночастиците са малки машини, произведени
изкуствено в лабораторията. Тези биологично програмирани частици са 2000 пъти
по-малки по размер от червените кръвни клетки, по-малки са дори от вирус. На
повърхността си имат рецептори или антитела, чрез които могат да се свързват с
протеина или други компоненти на молекулите в организма.
Вкарани в тялото чрез поглъщане на капсула, наночастиците трябва да попаднат в
кръвния поток, в ролята си на малки наблюдатели да проникнат в тъканите и да
предупреждават постоянно за предстоящи проблеми, било то инфаркт или
рак. Цялата събрана информация трябва да бъде предадена. Планът на изследователите
накратко изглежда така: наночастиците се натрупват във времето в специална
гривна, не по-голяма от ръчен часовник.
Стратегията е да се създават „все повече и все по-сложни инструменти”, казва Конрад.
И добавя полушеговито: „Накрая трябва да се появи трикодер – знаменитото
сканиращо устройство от „Стар Трек“, което за няма и секунда ще прави пълно
медицинско изследване на този, към когото е насочено”.
http://smart.dir.bg/it/news/21200654/
Изследване на Ericsson ConsumerLab разкрива какви са последните технологични
тенденции и как си представят близкото бъдеще потребителите.
Очакванията са, че след около 5 години смартфоните ще станат отживелица потребителите смятат, че изкуственият интелект (AI) скоро ще позволи взаимодействие
без нужда от смартфон екран.
Навлизането на свързаните технологии на масовия пазар се случва по-бързо от
очакването. В резултат на това периодът, в който ранните клиенти оказват влияние
върху другите, сега е много по-кратък от преди.
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„Някои от тенденциите може да изглеждат футуристично. Но интересът на
потребителите към нови модели на взаимодействие като изкуствен интелект (AI) и
виртуална реалност (VR), както и вграждането на интернет в стените на домовете или
дори в телата ни, е доста сериозен”, коментира Михаел Бьорн, ръководител
изследвания в Ericsson ConsumerLab, цитиран от technews.bg.
Най-разпространената тенденция е представителна за 1,1 милиарда души в 24 страни,
докато най-малко разпространената – за 46 милиона смартфон потребители в 10 големи
градове.
Ето 10-те тенденции за 2016 и след това:
Ефектът „Свързан начин на живот”. 4 от 5 души днес отчитат, че предимствата от
онлайн услугите се увеличават, когато повече хора ги използват. В световен мащаб
един на всеки трима потребители вече участва в различни форми на споделената
икономика.
Apple: Хартиените пари ще изчезнат.
Поколение на стрийминга. Тийнейджърите гледат повече YouTube видео съдържание
дневно, в сравнение с другите възрастови групи. 46% от 16-19-годишните прекарват
един час или повече в YouTube всеки ден.
AI (Изкуственият интелект) слага край на епохата на екраните. Изкуственият
интелект ще позволи взаимодействие с обекти без необходимост от смартфон екран.
Един от всеки двама смартфон потребители мисли, че смартфоните ще станат част от
миналото в рамките на следващите пет години.
Виртуалното става реално. Потребителите желаят виртуална технология за
ежедневни дейности като гледане на спорт или видео обаждания. 44% дори искат да
принтират своята собствена храна.
Умни домове. 55% процента от собствениците на смартфони вярват, че в тухлите,
използвани за изграждане на жилища, могат да бъдат вградени сензори, които да следят
за мухъл, течове и проблеми с електричеството, като това може да се случи в рамките
на следващите пет години. В резултат на това може да се наложи концепцията за
интелигентни домове да бъде преосмислена изцяло.
Умни пътуващи. Пътуващите всеки ден искат да използват времето си по смислен
начин и да не се чувстват като пасивни обекти. 86% биха използвали персонализирани
пътнически услуги, ако има такива.
Спешен чат. Социалните мрежи могат да станат предпочитаният начин да се свържете
с услуги за спешна помощ. 6 от 10 потребители също се интересуват от приложение за
информация при бедствия.
Устройства за вграждане в тялото. Вътрешни сензори, които измерват показателите
на телата ни, могат да се превърнат в новите носими продукти. 8 от 10 потребители
биха искали да използват технологиите за подобряване на сетивни възприятия и
познавателни способности като зрението, паметта и слуха.
Бъдещето на човека е небиологично
Всичко се хаква. Повечето потребители на смартфони смятат, че хакерството и
вирусите ще продължават да бъдат проблем. Като положителен страничен ефект, един
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на всеки пет казва, че има по-голямо доверие в една организация, която е била хакната,
но след това се е справила с проблема.
„Нетизен” журналисти. Потребителите споделят повече информация от всякога и
вярват, че това увеличава тяхното влияние в обществото. Повече от една трета вярват,
че вдигане на шум онлайн за дадена корумпирана компания има по-силен ефект
отколкото жалба в полиция. Роботи стават водещи на новините.
Ericsson ConsumerLab не са единствените, които провеждат анкета свързана с близкото
бъдеще, а очакванията на почти всички са технологията да оказва все по-силно влияние
върху нас, като междувременно тя ще стане и "по-незабележима".
В този случай няма как да не се сетим и за казаното от Артър Кларк - "Всяка
достатъчно развита технология е неразличима от магия".
Светът през 2025 г. - свързан, мъничко опасен и доста различен
Автор: Иван Първанов; http://hicomm.bg/hi-tech/svetyt-prez-2025-g-svyrzanmynichko-opasen-i-dosta-razlichen.html
Всеки ден технологиите променят ежедневието ни по един или друг начин, ето защо е
доста вълнуващо да се опитаме дори да си представим какво ще ни донесе бъдещето.
Не, не става въпрос за следващото поколение iPhone или за това с колко гигабайта
памет ще бъде следващата видеокарта; ще погледнем по-смело и по-надалеч, опитвайки
да очертаем основните движещи сили и технологии, които ще дават облика на
живота след едно десетилетие.
Човешки мозък за хиляда долара
Човешкият мозък е една изключително мощна изчислителна машина и според учените
има скорост на обработване на данни в порядъка на 10 000 трилиона цикъла на секунда.
Този потенциал наистина е огромен, но темповете на развитие на компютрите и
продължаващата валидност на Закона на Мур ще направят така, че към 2025 г. един
най-обикновен компютър за хиляда долара ще има същия изчислителен
капацитет, какъвто и човешкият мозък.
Сензорна икономика и общество
Концепцията за Интернет на нещата днес е още една новаторска идея, която описва
мрежовата свързаност между хора, устройства, процеси и данни. Към 2025 г. обаче
умното и свързано устройство ще бъде най-обикновена част от заобикалящия ни свят.
Дори по-консервативните прогнози предвиждат, че тогава броят на свързаните
устройства ще надхвърли 100 милиарда, като всяко от тях ще има по дузина или
повече сензори, които събират, споделят и съхраняват данни. Това ще доведе до
създаването на така наречената сензорна икономика, в която ще настъпи истинска
революция на данните. Скорошен анализ на Cisco изчислява, че икономиката около
Интернет на нещата ще генерира около 19 трилиона долара под формата на
новосъздадена и допълнителна стойност на услуги.
Съвършено знание
Светът на 2025 г. ще бъде едно общество на съвършеното знание. Автономните коли,
сателитните системи, дроновете, носимите технологии, камерите и мобилните
устройства ще съхраняват огромен обем от данни, благодарение на който ще имаме
непосредствен достъп по всяко време и навсякъде към всичко, което ни интересува.
Всевъзможен тип данни ще осигуряват отговори и подробна информация на мига,
изграждайки поток на информация в реално време.
Осем милиарда хиперсвързани потребители
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Ако всички устройства около нас са свързани помежду си с мрежата, то какво остава за
нас самите? Още днес Facebook иска да предложи глобален интернет достъп със своята
инициатива Frеe Basics, а Google прави същото с Project Loon. Добавете към тях
амбициозните планове на SpaceX,Qualcomm и Virgin и получавате цяла плеяда
високотехнологични компании, които планират да осигурят глобална свързаност за
всяко едно човешко същество на земята, при това със скорост, която надвишава 1
мегабит в секунда. След десетилетие броят на свързаните хора ще е скочил от 3 на 8
милиарда, което означава, че към новата глобална икономика ще се присъединят 5
милиарда нови жадни за консумация потребители. Съответно те представляват много
милиарди нови долари, които ще се влеят в същата тази глобална икономика. Нещо
повече, те няма да влязат в интернет със скромен модем, както го направихме ние
преди 20 години, а с бърза връзка, достъп до цялата информация на Google,
триизмерното принтиране в облака, изкуствения интелект наIBM Watson, споделените
услуги и набиране на средства и всички други феномени на дигиталното
пространство.
Фундаментални промени в общественото здраве
Смело може да предположим, че съществуващите институти в сектора на
здравеопазването ще бъдат смазани под напора на нови бизнес модели,
осигуряващи по-добри и по-ефикасни услуги. Днешните гиганти на дигиталната
информация (Google, Apple, Microsoft, SAP, IBM) ще си поделят изгодния пазар на
здравни услуги, оценяван на 3.8 трилиона долара, заедно с хиляди нови млади
компании. Заедно те ще предложат нови бизнес модели, които да заменят сегашната
бюрократична и неефективна система с нов децентрализиран и демократичен формат.
Биометричните данни, събирани от носимите джаджи и анализирани от изкуствен
интелект, ще ни направят пълноправни господари на знанието за нашето собствено
здраве. Определянето на първичната структура на генома ще ни даде възможност да
изучим основополагащите причини за появата на рак, сърдечни болести и
невродегенеративни заболявания. Хирурзите на бъдещето ще бъдат прецизни
роботи, които извършват автономни процедури безпогрешно и евтино. Напредъкът в
биомедицината ще ни освободи от зависимостта от донори, защото органи като дробове
и бъбреци ще могат да бъдат възстановявани.
Размитата граница между истинска, добавена и виртуална реалност
Милиардите
долари,
инвестирани
от Facebook (Oculus), Google (Magic
Leap), Microsoft(Hololens), Sony, Qualcomm, HTC и др., ще доведат до появата на ново
поколение дисплеи и потребителски интерфейси. Eкранът, такъв, какъвто го познаваме
– на вашия смартфон, компютър или телевизор, – ще изчезне и ще бъде заменен от
носими дисплеи. Те ще бъдат стилни, изчистени и всевиждащи. Директно пред очите
ни и в реално време ще се появява информация за заобикалящия ни свят и всичко това
ще промени начина, по който ние работим, общуваме, пътуваме и се забавляваме в
ежедневието.
Изкуственият интелект става съвсем естествен
Темповете на развитие на изкуствения интелект ще бъдат невероятни. Ако си мислите,
че сега Siri ви е полезна, то нейната версия през следващото десетилетие ще прилича
повече на JARVIS от “Железен човек”, впечатлявайки с многократно разширени
възможности за разбиране и отговаряне. Компании като IBM Watson, DeepMind и
Vicarious ще продължат да развиват системи за изкуствен интелект, които ще
навлязат с бързи темпове в нашето ежедневие. След десетилетие ще бъде съвсем
нормално да дадете достъп на изкуствения интелект до вашите имейли, да му
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позволите да слуша разговорите ви и да сканира вашите биометрични данни, защото
ползите и удобствата от това ще бъдат несравними.
Поглед към звездите
Изкуственият интелект може да бъде много по-полезен от това да играе ролята на
иконом. Идеята за използване на високоавтоматизирани AI системи за космически
мисии днес все още е само неопределена цел за водещите агенции, но след десетилетие
нещата ще стоят съвсем иначе. Сред очевидните предимства на AI мисиите са по-ниски
разходи, необходимост от минимален човешки надзор и възможността да навлязат
по-дълбоко в Космоса, където нормалните комуникации между хората няма да
функционират.
Учени призоваха за ограничаване експанзията на интернет
Между 2011 г. и 2015 г. средният обем интернет трафик в английските домове е
скочил от 17 GB на 82 GB. Същата тенденция се наблюдава и при мобилните
устройства. Всъщност, потребителите като цяло днес генерират много повече трафик и
свалят
много
повече
данни,
отколкото
когато
и
да
било.
Този факт обаче притеснява учените по компютърни науки в университета "Ланкастър"
във Великобритания, които публикуваха нов аналитичен доклад с името "Има ли
горна граница на растежа на интернет трафика?". В него те твърдят, че
непрекъснато увеличаващото се потребление на данни води до огромен скок в
консумацията на електроенергия, който не може да бъде регулиран въпреки
напредъка в енергийната ефективност. На свой ред, източниците на тази енергия
оставят
огромен
въглероден
отпечатък
върху
планетата
ни.
Към момента, на интернет се падат около пет процента от глобалното потребление на
ток, но всяка следваща година то ще нараства с по седем процента. Според найкрайните прогнози към 2030 г. интернет ще хаби 20 процента от цялата енергия на
Земята,пишеTechRadar. За да ограничим тези темпове, учените зоват за налагането на
квоти за обема данни, консумиран през мрежата и за различни цени на различните
интернет услуги и достъп, които да накарат хората да не бъдат толкова активни и
понякога разхищаващи при работата си в интернет.
http://smart.dir.bg/it/news/22853645/
Добре дошли в ерата на изкуствения интелект - 6 юни 2016

YouTube
Технически „магнати“ обявиха ерата на изкуствения интелект. Изкуственият интелект
и машинното обучение ще създадат толкова сложни и съвършени компютри, че хората
ще трябва да се слеят с машините, за да оцелеят. Това ще стане чрез имплантирането на
"невронни връзки" в мозъка, които ще служат за "вход и изход" между човек и
компютър.
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"Ако не направим това, ще се превърнем в домашните любимци на изкуствения
интелект... в най-добрият случай ние ще сме котките на A.I.", заяви Елън Мъск по
време на технологичната конференция Recode.
Макар и описанието на имплантирането на връзка между човек и компютър, да звучи
като нещо от далечното бъдеще, ръководители на водещите технологични компания
многократно заявиха, че изкуственият интелект е на ръба да промени ежедневния
живот.
За никого не е тайна, че IT гигантите отделят все повече средства за разработване на
изкуствен интелект. Такъв вече се използва в системите за търсене в интернет, за
маркетингови, охранителни и финансови цели.
Технологията се насочва и към автомобилите без шофьори и роботите на бъдещето.
Сундар Пичай, изпълнителният директор на Google, каза, че вижда "огромна
възможност в изкуствения интелект".
От Google първи започнаха да използват технологията на "дълбоки невронни връзки"
в софтуер за гласово разпознаване преди три-четири години и са пред съперниците си
от Amazon, Apple и Microsoft в машинното обучение.
И Пичай, и други обаче признават, че изграждането на машини, които сами се учат,
едва прохожда.
Microsoft, например, се извини и изтегли свой чатбот от twitter, след като го научиха да
прави расистки коментари.
"Трябва да демократизираме изкуствения интелект - да го направим достъпен и
свободен", смята Мъск.
http://smart.dir.bg/it/news/21342403/
10-те технологични тенденции на 2016 г.
Ето и 10-те най-интересни тенденции, дефинирани от японската компания Toshiba и
цитирани от Tech News:
Сигурност; Корпоративни приложения и ботове; Ухажване на Поколението
Z (родените между 1994 и 2004); Практично използване на носимите устройства.
Хардуерът е мъртъв, да живеят новите лица на високите технологии – Google
Now,Cortana, Alexa и Siri са само началото, смятат от techradar.com.
Виртуална реалност ; Информация от всичко; 3D принтиране ; Самообучение на
машините ; Bluetooth сигнализация в реално време; Сработване между всички
устройства.
Забравете за смартфоните – те са само началото. Наближаваме ерата на сработване
между устройствата за споделяне на всякаква информация – между вашите телефон,
кола, умен телевизор. Всичко трябва да работи и да синхронизира цялата ваша
информация. Това е един от аспектите на концепцията „Интернет на Нещата”.
PwC идентифицира 8 съществени технологични мегатенденции
Анализаторската компания представи осемте технологични тенденции, които всеки
бизнес трябва да вземе под внимание CW 29 аугуст 2016
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http://cont.ws/post/148818
До 2030 г., мозъците ни ще са свързани към интернет чрез нанороботи.
Ray Kurzweil е брилянтен технолог, футурист и директор на инженерния отдел на
Google за изкуствен интелект и обработка на езици. Те направиха най-правилните
прогнози в областта на технологиите, отколкото всеки друг:

"През 2030-те години," каза Рей - ние ще изпратим нано-роботи в човешкия мозък,
използвайки капиляри, които осигуряват пълно потапяне във виртуална реалност от
нервната система директно, и това ще даде възможност да свържете неокортекса към
Облака.
Ето няколко мисли по въпроса: Връзка на мозък с мозък; Google в мозъка; засилване на
интелигентността; Живот във виртуален свят; Засилена имунна система; зареждане на
специални умения и знания; търсене на спомени и увеличаване на размера на паметта;
по-високи стандарти на живот.
Ако това бъдеще се превърне в реалност, така свързани, хората ще могат да променят
всичко. Ние трябва да обсъдим всички възможни последствия от това за вземане на
правилни решения сега, в настоящето време, за да бъдат подготвени за бъдещето.
Стивън Хокинг http://it.dir.bg/news/zaplaha-opasnost-stivan-hoking-badeshte21497624
Напредъкът в науката и технологиите става все по-голяма заплаха за нашето
съществуване, предупреждава известният физик Стивън Хокинг.
"Човешката раса е изправена пред един от най-опасните векове в историята си",
смята големият учен.
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„Няма да можем да установим самовъзпроизвеждащи се колонии в космоса най-малко
през следващите сто години, така че трябва да бъдем много внимателни през този
период”, предупреждава Хокинг.
Подобни опасения изразява и Лорд Рийс, кралски астроном, в книгата си „Our Final
Century” от 2003-та година.
В радиоинтервю за BBC, в което говори за черните дупки, Хокинг заяви, че повечето
заплахи за хората в днешно време идват от напредъка в науката и технологиите.
"Прогресът в науката и технологията увеличава възможността нещата да се
объркат", споделя страховете си Хокинг. Освен ядрените оръжия, изключително
голяма опасност представляват генно-модифицираните вируси и разработки в
областта на биологичните оръжия, които имат много по-голям хоризонт за развитие,
отколкото преди няколко десетилетия.
„Ние няма да спрем напредъка или да го отменим, така че трябва да признаем
опасностите и да ги контролираме”, добавя ученият.
Никита Михалков: Свидетели сме на глобално разрушаване на човешкото
съзнание
http://m.trud.bg/Article/c/5062442 21.10.2015

- Не бива да подхождаме към съвременността от позицията на отдавна миналите дни,
когато статия във в. “Правда” определяше идеологията. Сега имаме работа с луди
технологии и с информация, разпространявана с огромна скорост. Абсолютно
безнаказаната и анонимна информация развращава невероятно. В мрежата се
появяват идиотски лъжи, които възбуждат огромна маса хора... Всички цветни
революции са се случили именно благодарение на тези технологии. Идеята “всички
цветя да цъфтят” е мила от гледна точка на хуманноста, но има сурови времена, когато
най-важното е да не унищожиш здравото. Кой да е цензорът? Ако е партийният глупак
- е едно, но ако е писателят Гончаров - съвсем друго. Но според мен една огромна
нация и огромна страна не може да оцелее, ако не притежава нещо, което не подлежи
нито на съмнение, нито на корозията на иронията и сарказма. Не може! Свидетели сме
на дълбоко, глобално разрушаване на човешкото съзнание. Това е опасно.
- Смятате ли, че именно сега сме в такова сурово време?
- Убеден съм. От момента, в който някои църкви започнаха да освещават еднополови
бракове, ние се приближихме към ръба на огледалния свят. Това е предтеча на световна
катастрофа. Нямам предвид да се осъждат нетрадиционни отношения - за Бога, моля ви!
Но когато се официализира като създаване на семейство, осветено от вярата, от
църквата, тогава вече се случва едно от най-жестоките нарушения на всичко, което е
създало великата европейска култура.
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Сигурност: Половината от населението на Земята би кликнала върху случаен
линк! (IDG.BG August 2016)
The New York Times, Sept. 1, 2016 EurActiv.com
Как трябва автономни и самообучаващи се роботи да се разглеждат от правна гледна
точка? Според планове в момента в процес на обсъждане, те могат да се разглеждат
като домашни любимци или дори като лицето"робот" сами по себе си.
Сега пет от най-големите технологични компании в света се опитват да създадaт
стандарт за етиката при създаването на изкуствен интелект (ИИ). Докато научната
фантастика е фокусирана върху екзистенциалната заплаха от ИИ за хората,
изследователи от компанията Alphabet, Amazon, Facebook, IBM и Microsoft са се
срещали за обсъждане на по-деликатни проблеми, като например въздействието на ИИ
при работни места, транспорт и дори война.
Дълъг живот
http://www.idg.bg/nauka/332380/fizitsi-zhivotat-na-elektrona-e-5-kvintaliona-po-dalagot-tozi-na-vselenata
Основните приципи на физиката казват, че електроните са практически безсмъртни.
Вълнуващ нов експеримент потвърди емпирично това предположение. Опитът обаче
даде на физиците малко по-точно определение на продължителността на
съществуването на тези частици – 60 000 йотагодини – толкова голямо число, че няма
да ни стигне мястото в статията, за да го напишем. Както се оказва също и както личи
от заглавието – това е 5 квинталиона пъти повече от живота на цялата Вселена.
Електронът е най-леката елементарна частица, която носи отрицателен заряд.
http://m.ria.ru/studies/20151112/1319395888.html?utm_source=956684&utm_medium=
banner&utm_content=4166555&utm_campaign=rian_partners
Спинтроника - електроника на бъдещето - има добри шансове да измести привичните
ни познати устройства, но първо трябва учените да изследват редица фундаментални и
приложни въпроси.
Екип от учени, включително и физици от МФТИ и Руския квантов център, е доказал
възможността за възбуждане на магнитни вихри, което е перспективна за бъдещата
електроника област, наречена спинтроника (статия с теоретичните изчисления е
публикувана в Physical Review B). Spin като единица носител на информация е
интересен, защото той при промяна чрез завъртане на спина, интерпретирано като
превключване 0/1 в компютъра, изисква много по-малко енергия и време, отколкото
една подобна операция в съвременната електроника.
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Заключение
Интернет е благо за богатите, които умеят да го ползват, и зло за бедните (естествено
бедните не в материално отношение), които не могат да различат доброто от лошото в
интернет (Umberto Eko).
Казах на писателя Владимир Зарев (близък приятел) - ние инженерите създадохме
мрежите, сега е ваш ред за съдържанието и ползването им (а в бъдеще може да се
работи и заедно при проектиране на комуникационните и информационните системи ).
При сегашната висока динамика и растящите обеми и скорости при обмяняната на
информация, социална отговорност при генерирането, разпространението и
ползването на съдържание в мрежите би трябвало да има по-сериозни позиции.
Това не значи, че може и трябва да се регулират потоците от „глупости“ в мрежите и
хранилищата, най-малкото защото е трудно определимо самото понятието „глупост“.
Една от причините за трудностите по определяне на „глупости“ е нарастващия дял от
„идиоти“ в обществото, които при крайно разрастване (демография и т.н.) ще приемат
вероятно много по меко тези понятия.
Може би част от спасението на човешкия род от това което създава, е наистина
симбиозата със създадените от него изкуствени елементи и „създания“.
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