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Щрихи по телекомуникациите 2017
Камен Рангелов
Увод
Докъде се докарахме.............

Задава се голяма промяна в непознати времеви мащаби, но във всички сегменти на обществото,
и хората, участващи в този преход, имат огромна отговорност и възможност да го оформят за
най-добро. Какво ще предизвика тази промяна? Изкуственият интелект! The ‘AI of Everything’
Сергей Брин: “Игнорирах изкуствения интелект ...“ , 26 януари 2017г.

Съоснователят на Google Сергей Брин призна в Давос, че е бил изненадан от бързото навлизане
на системите с изкуствен интелект. По думите му, през 90-те той е игнорирал тази сфера, тъй
като “както всички знаеха, изкуственият интелект не работи”. Брин, който сега е президент на
притежаващата Google Alphabet признава, че мащабите на революцията, която се наблюдава в
сферата на машинното обучение го поразяват, въпреки че той “се е намирал в самия център на
тази революция”. Според него, да се предскаже бъдещето на изкуствения интелект е
изключително трудно. “Ние нямаме представа за границите на неговите възможности”, казва
Брин. CIO.bg
Машинното обучение е причината ИИ технологията да навлезе в дълбоко ниво на разбиране. "
Приходите от глобалния пазар на ИИ се очаква да нараснат от 643.7 млн. долара през 2016 г. до
38.8 млрд. долара до 2025 г., според проучване на пазара от Tractica.
Изкуственият интелект на Google
За първи път изкуствен интелект победи човек на играта Го - древната китайска игра, която се
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смята за много по-сложна от шаха. Победата на Изкуственият интелект на Google се счита за
крайъгълен камък при напредъка на изкуствения интелект над човешкото съзнание. За да бъде
постигнат успеха е било приложено не само машинно самоубочение, но и разработен
алгоритъм, който да наподобява въображение.

Телекомуникационни мрежи
ООН (ITU) слага край на маркетинговата война за значението на „5G“

Computerworld 24.02.2017
Международният съюз по телекомуникации (International Telecommunication Union, ITU),
специализираната агенция към ООН, отговорна за стандартите при използване на
радиочестотния спектър, публикува предварителен списък с 13 технически изисквания към
мобилните мрежи от следващо поколение. Сред тях са скорост на сваляне до 20 Gbps (гигабита
в секунда) и на качване на данни до 10 Gbps.
Разбира се, на всички е известно, че обикновено въпросната „скорост до“ твърде рядко е
постижима в реални условия, т.е. извън маркетинговите послания на доставчиците. Затова от
ITU са предвидили изисквания за „типични“ скорости – 100 Mbps (мегабита в секунда) при
сваляне и 50 Mbps при качване на данни.
ITU отива дори по-далеч дефинирайки и минимални изисквания – скорости, постижими при
голямо натоварване на мрежите. От ITU дефинират това по следния начин – 1 млн. свързани
потребители на квадратен километър. В такива случаи инфраструктурата на телекомите трябва
да е способна да предлага поне базова функционалност. Т.е. безпроблемно изпращане поне на
съобщения и сигурна работа на устройства от Интернет на нещата.
От ITU искат да дефинират и минимално качество на услугата при движение с различни
скорости. В натоварена градска среда скоростите на превозните средства не са особено високи,
но извън населените места са предвидени две категории: при движение със скорост между 10 и
120 км/ч и до 500 км/ч.
Останалите неща в списъка са по-технически и включват минимални изисквания за
използването на честотния спектър, за гъстотата на трафика и за ефективното използване на
честотите.
Интересно е да се отбележи, че документът на ITU е кръстен „Minimum requirements related to
technical performance for IMT-2020 radio interface(s)“, където „IMT-2020“ означава именно 5G.
IMT е съкращение от International Mobile Telecommunication system. По същия начин 4G се
казва IMT-Advanced, а 3G – IMT-2000. Логично, цифрата 2020 в името на стандарта показва
годината, когато се очаква той да бъде финализиран.
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IDG.bg 30авг 2017г.
Ericsson ще се фокусира сериозно върху инфраструктурата от корпоративен клас и съответните
услуги, заяви наскоро назначеният главен технологичен директор на Ericsson Ерик Екуден в
интервю за Mobile World Live. Той открои и 5 ключови тенденции, които се влияят върху
технологичната индустрия. Една от тях е машинната интелигентност, като
съществуващите мрежи на Ericsson „типично произвеждат петабайти данни всеки ден“, а
това създава дългосрочна необходимост от наистина модерна система за машинна
интелигентност“, добавя специалистът. Разделянето на мрежата на парчета (slicing) пък
ще играе ключова роля при определянето на потенциала на IoT за трансформиране на
индустриите и е още една ключова област, в която Ericsson може да капитализира своя
опит.

Nanoscale Communication Networks
How to Use IEEE 1906.1 for Improved Interoperability
IEEE 1906.1-2015 наскоро стана препоръчителна практика за стандартите за нано(nanoscale) и
молекулярна комуникация. Случаите на приложение включват нано-интравитален лабораторен
цикъл, доставка на лекарства, подобрена медицинска образна диагностика и мрежи за
наносективи.
The Self-Organizing Network (SON)
Концепцията за самоорганизираща се мрежа (SON) бе въведена от 3GPP след първоначалните
версии на LTE стандартизацията, за да помогне при мрежовия достъп на мобилните оператори
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да се справят с нарастващата сложност на процесите на конфигуриране, оптимизация и
осигуряване.
Архитектурата, дефинирана от TIM, е обобщена в следната картина:

Интернет на уменията

https://www.wired.com/story/quantum-internet-is-13-years-away-wait-whats-quantum-internet/
Тази седмица преди година китайски физици стартираха първия квантов спътник в света. Този
тежащ 1400 паунда сателит, не излъчва радио вълни. Вместо това, физиците го проектираха да
изпраща и получава битове от информация, кодирани в деликатни фотони от инфрачервена
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светлина. Това е тест за разрастваща се технология, известна като квантовата комуникация,
която според експертите може да бъде далеч по-сигурна от която и да е съществуваща
информационна релейна система.
Cisco подготвя нова мрежова операционна система
29 март 2017 , CIO.bg
Cisco планира да представи нова мрежова операционна система, която ще позволи на
потребителите да използват и най-сложните мрежови приложения на по-стари и поевтини маршрутизаторите (рутери) и мрежови комутатори (суичове) на
компанията. Наречена Lindt, операционната система ще позволи на клиентите на Cisco да
преминат от комутатори, базирани на патентованите Cisco чипове с висока производителност
към техника на Cisco, работеща с по-евтини чипове. Промяната е смятана за част от усилията
на компанията да стане по-малко фокусирана върху хардуера, а някои от партньорите ѝ смятат,
че сега е правилният момент за това. Cisco включва мрежови функции във все повече
платформи, включително виртуалните суичове за Vmware, виртуалния Microsoft Hyper-V
и частни облачни среди.
Също така, компанията подготвя още софтуерно дефинирани мрежови технологии, които
премахват контролния слой и прехвърлят технологията от физически комутатори към
преместване на мрежовата функционалност в самата мрежа.

Технологии и Терминали в телекомуникационни мрежи
Продажбите на смартфони ще достигнат 1,7 милиарда през 2021, прогнозира IDC
Продажбите на смартфони ще запазят позитивния си растеж поне до 2021 г., прогнозира в найновото си изследване на мобилните телефони IDC. Анализаторите очакват доставките да
нараснат от 1,47 милиарда броя през 2016 г. до малко над 1,7 милиарда след пет години. През
2016 г. пазарът за първи път е нараснал само с едноцифрен годишен темп, като доставките са
едва с 2,5% повече от тези през 2015 г. IDC обаче смята, че комбинацията от търсенето от нови
потребители и наложилия се вече двугодишен цикъл на подмяна ще са достатъчни да се запази
средногодишен растеж от 3,3% за следващия 5-годишен период.
„Голямата повратна точка, която всеки следи, че кога пазарът на смартфоните ще се сблъска с
първия си годишен спад, коментира Райън Райт, вицепрезидент на IDC. - Смятаме, че двата
основни катализатора за продължаващ растеж ще са потребителите, които хващат смартфон за
първи път, както и цикълът за подмяна на остарелите модели с нови, който е около 2 години. В
края на 2016 г. изчислихме, че около половината от населението в света вече използва
смартфон, така че има достатъчно пространство за навлизане на нови потребители. И въпреки
високото ниво на насищане на важни пазари като Северна Америка, Западна Европа, Корея и
Япония, все още голяма част от потребителите заменят своите апарати буквално на две години.
Смятаме, че тази тенденция ще се запази и за прогнозния период“, добавя Райт.
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Световни доставки на смартфони по платформи и пазарен дял за 2017 и 2021 г.
Платформа Доставки
през
2017 в
млн.
броя

Пазарен
дял
през
2017

Годишен
ръст
през
2017

Доставки
през
2021 в
млн.
броя

Пазарен
дял
през
2021

Годишен Средногодишен
ръст
темп за периода
през
2016-2021
2021

Android

1276.0

85.2%

2.3%

1479.4

85.5%

3.6%

3.5%

iOS

218.7

14.6%

1.5%

249.3

14.4%

0.8%

3.0%

Други

2,7.

0.2%

-74.5%

1.02.2017 0.1%
г.

-3.5%

-34.9%

Общо

1497.5

100.0%

1.7%

1730.0

3.2%

3.3%

100.0%

Източник: Доклад на IDC„Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker“ 29 август 2017 г.
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Глобалните LTE абонати са скочили с 59% до 2,37 милиарда - За една година броят на LTE
връзките в света са се увеличили с 878 милион
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ITU одобри нов екологичен стандарт за универсално зарядно устройство за лаптопи и други
преносими устройства. Новият стандарт предвижда по-добра енергийна ефективност и
намалени емисии на парникови газове и се очаква да доведе до значително намаляване на
електронните отпадъци.
Новият международен стандарт - официално известен като Препоръка ITU-T L.1002 "Решения
за външни универсални мрежови адаптери за преносими ИКТ устройства" - беше разработен от
експертната група по стандартизация на ИТС за ИКТ, околната среда и изменението на
климата, ITU-T Study Group 5
Смартфон с добавена реалност - вече на пазара
09:57 | 2 ноември 2016

Lenovo
Lenovo обяви, че започва продажбите на смартфона Phab2 Pro, който е първият потребителски
телефон с технологията за добавена реалност на Google - Tango.

Висококачествен глас
https://www.bksv.com/about/waves/Articles/2016/top-quality-calls-forhuawei?_cldee=a3ZyYW5nZWxvdkBnbWFpbC5jb20%3d&recipientid=lead2e73c37231c0e511a474005056a2270b-f3cb190ce2044be9b7ffbcff711165a6
HD voice specifications
Честота на дискредитация:
• Традиционната цифрова телефония - 8 kbps
8

XXV Конференция TELECOM’ 2017

26-27 октомври, НДНТ, София

• HD глас ще дискретизира с 16 kbps, два пъти повече дискрети за секунда, за по-голяма яснота
на обажданията и автентичност
Честотен диапазон:
Обхватът на човешкия глас се простира от 80 Hz до 14 kHz
• Текущите POTS телефони ограничават това до теснолентова диапазон от 300 Hz до 3,4 kHz и
широк обхват от 250 Hz до 8 kHz
• HD гласът ще даде универсален спектър от най-малко 50 - 10 kHz
• Проучванията на евентуални бъдещи " Full-HD voice" са от 20 Hz до 20 kHz,
www.full-hd-voice.com

https://technews.bg/article-97498.html
Суперкондензаторите на база графенов оксид или графен се отличават с огромна енергийна
плътност, което е и ключът към бързото им зареждане. При графеновия оксид плътността е 30
KW/kg, а при чистия графен достига 100 KW/kg. Изследователите показаха прототипи на
графенови батерии по време на Световния мобилен конгрес в Барселона (MWC 2017), в
рамките на проекта „Лидерство в графеновите технологии”, подкрепян от ЕС. Посочените 20
секунди и 7 секунди се отнасят до батерии с параметри, каквито в момента се срещат наймасово в смартфоните – 2220 mAh, 3,8V, 8,4Wh.
още по темата
Hicomm.bg – November 2016
В университета на Централна Флорида (UCF) са разработили прототип на
суперкондензатор, който издържа 20 пъти по-дълго от конвенционалните литиево-йонни
клетки и се зарежда за няколко секунди.
Вечен носител на информация
В университета в Саутхемптън успешно доказаха функционирането на нов метод за запис и
възпроизвеждане на цифрови данни. С помощта на фемтосекунден лазер се записва
информация в кристално наноструктурирано стъкло. Един диск записан с тази технология може
да събере 360 терабайта информация. Истинското предимство на технологията е нейната
вечност, защото при нормална температура животът на носителя е неограничен. Кристалният
диск може да издържа температури до 1000° C, а при 190° C има продължителност на живота
от над 13 милиарда години. Кристалният носител на информацията може да подобри
значително центровете за съхранение на данни.
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Apple watch 3 with LTE

Samsung gear S3 LTE
Носим все повече електронни джаджи
автор: TechNews.bg дата: 17/09/2017 11:27
Над 120 млн. смарт часовници и гривни ще купим тази година

Смарт часовниците формират близо 55% от пазара на носима електроника
Пазарът на устройства от категорията носима електроника продължава да нараства с
бързи темпове, сочи анализ на IDC. Изследването обхваща електронни джаджи от рода на
смарт часовници, фитнес гривни и други устройства, които се носят на дрехите и дори на
ушите.
През миналата година в света са продадени общо 104,4 млн. носими електронни устройства.
Прогнозата на анализаторите от IDC за настоящата 2017 г. сочи ръст от 16,6%, като продажбите
ще достигнат 121,7 млн. броя.
Доставките на смарт часовници, в частност, ще възлязат тази година на 67,4 млн. броя,
формирайки 55,4% от общия обем на пазара за носима електроника. Фитнес гривните се очаква
да добавят още 47,6 млн. броя, за да заемат 39,1% от пазара. Останалите носими устройства ще
си поделят 5,5%.
още по темата


Всеки четвърти е недоволен от носимата електроника

Към 2021 г. световният пазар на носими устройства ще достигне 229,5 млн. броя, прогнозира
IDC. Продажбите ще нарастват със средногодишен темп от 17,2% в периода от 2017 до 2021 г.,
сочи още анализът.
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Бързото разпространение на LTE се дължи на търсенето на по-добро потребителско изживяване
на мобилните абонати, докато успехът на 5G ще зависи и от развитието на индустриални
решения за ефективност и автоматизация. Наличието на тези високоскоростни технологии ще
стимулира допълнително ръста на новите абонати на мобилни широколентови услуги, повечето
от които ще „влязат“ в интернет за първи път именно през смартфона или таблета си.
Computerworld.bg 15 юни 2017.
Не устройствата трябва да се променят, а начинът им на използване
В бъдеще се очаква да има разделение между частта „смарт“ и частта „телефон“. Смартфоните
ще станат портативни центрове за забавление, както са замислени, вероятно запазвайки някои
от комуникационните си функции. SIM-картите, използвани в съвременните устройства, ще
станат средства за връзка с интернет, губейки важността си като носител на мобилния ни
номер. През следващите години ще се промени начинът, по който използваме тези продукти,
отдалечавайки се от употребата им като телефон и насочвайки се към използването им като
джобен компютър. CIO.bg
Според Google телефонът скоро ще стане излишен - 2юли 2017г.
http://computerworld.bg/51436_spored_google_telefonat_skoro_shte_stane_izlishen
Всеки смартфон е едновременно телефон и компютър. Google смята да се отърве от
телефонната част.
Телефонната част използва гласовите мрежи на мобилните оператори, за да осъществява
разговори и текстови съобщения. Компютърната част има операционна система, приложения и
способност да се свързва към интернет през мобилна широколентова мрежа за данни или през
Wi-Fi.
Точно както „компютърната част“ от смартфоните „изяде“ цифровите фотоапарати,
мултимедийни плейъри, радиоапарати, четци на е-книги, калкулатори, гласови записващи
устройства, скенери, GSP, компаси, фенерчета, портативни геймърски конзоли, будилници,
таймери и десетки други неща, тя ще „погълне“ и телефонната част.
Превъзходството на „компютърната“ част на телефона над „телефонната“ се вижда най-лесно в
света на приложенията за съобщения, които в повечето отношения са много по-добри от
текстовите съобщения. И във всеки случай SMS и MMS съобщенията вече преминават лесно
през Wi-Fi и не се нуждаят от гласова мрежа.
Единственият останал „мотив“ за продължаващото съществуване на „телефонната“ част от
смартфона е, че гласовата мрежа обикновено е по-надеждна и по-качествена от интернет
базираните телефонни опции.
Но е въпрос само на време преди Интернет базираните обаждания да са по-добри от гласовите
мрежови повиквания. Google се опитва да ускори този процес.
11
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Проектът Fi е мобилният виртуален мрежов оператор (MVNO) на Google, който използва
мрежите на T-Mobile, Sprint и US Cellular. (Не е ясно как сливането на Sprint и T-Mobile ще се
отрази на потребителите на Fi.)
Google Fi представлява революционна идея: телефони, които автоматично превключват както
гласовите повиквания, така и връзките за данни между различните оператори, както и между
гласовите мрежи и VoIP през WiFi. Той прави това с помощта на специално изградена антенна
структура и специална SIM карта, както и със специален софтуер. Специалният хардуер е
причината, поради която можете напълно да използвате Google Fi само в телефони Nexus 6,
Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel и Pixel XL, въпреки че тази серия скоро ще се промени.
RED ще правят смартфон с холограмен дисплей
Компанията RED, която произвежда скъпи камери за професионални кино дейци, е решила да
опита нещо по-различно. Техният Hydrogen One смартфон ще бъде изключително мощен, с
алуминий и титан в корпуса и не съвсем приятната цена от 1195 долара. От там обаче твърдят,
че телефонът ще има 5,7-инчов холограмен дисплей, който може да възпроизвежда както
нормални 2D изображения, така и стерео 3D и специалния формат на RED – 4-view (каквото и
да значи това). Оказва се, че всичко това е възможно благодарение на нанотехнологии, които
RED са разработили и които не смятат за нужно да обяснят в по-големи детайли. IDG.bg, 10
юли 2017г.
Bluetooth се насочва към комуникациите в умния дом
Bluetooth SIG, организацията, която управлява развитието на комуникационния стандарт, преди
дни публикува нова спецификация, наречена Bluetooth mesh. Мрежовата топология
предполага висока отказоустойчивост, тъй възлите в нея са свързани по принципа „всеки с
всеки“. Не всички съвременни устройства ще бъдат обновени такива възможности и, както
може да се очаква, някои никога няма да ги получат. Bluetooth mesh може да бъде добавена към
всички машини, поддържащи стандартите Bluetooth 4.0 или 5.0. Това е добра новина, тъй като
отпада необходимостта от нов хардуер. PCWorld.bg, юли 2017г.

По-рано през годината Huawei изпревари Apple и вече е вторият най-голям
доставчик на смартфони, след Samsung. Досега обаче китайската компания нямаше в арсенала
си устройство, което да се противопостави на последните iPhone и Galaxy устройства. От там се
надяват с новите Mate 10 да променят това. Сега представените смартфони не изглеждат по12
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различно от конкуренцията. Според производителя обаче разликите са “под капака” - от там
обявиха новите си продукти за по-умни от своите събратя. Надеждите в тази посока са
възложени на т.нар. NPU (Neural Processing Unit), чрез който устройството може да
анализира и да се нагажда според конкретните условия. Целта е то да работи по-бързо и подълго.

http://www.dailytechinfo.org/np/8846-pyat-tehnologiy-kotorye-po-mneniyu-kompanii-ibm-voydut-vnashu-zhizn-za-sleduyuschie-pyat-let.html
Google пусна набор от безжични слушалки, предназначени за работа с новите Pixel телефони
и телефони с Android Nougat или по-нови. Те имат вграден Google Асистент и могат да ви
предупредят за известия, които телефонът ви получава, или да отговорят на ваш въпрос.
Слушалките имат възможност автоматично да превеждат разговорите в реално време между
двама души, говорещи до 40 различни езика. Научната фантастика се превърна в реалност.

Върхови тенденции
Top tech trends of 2017: The ‘AI of Everything’
February 6, 2017 · by itu4u · През 2017, много технологии ще се преместят от научнофантастична в продуктова реалност. В центъра на тазгодишните тенденции е изкуственият
интелект (AI), но както ще видим, има и други, които се очаква да експлодират през 2017 г.
Artificial Intelligence: The ‘AI of Everything’
Virtual Technologies
The Cloud of Clouds - the Meta-cloud
Промишлените анализатори от CIO прогнозират, че глобалният обществен облачен пазар ще
достигне 146 млрд. долара през 2017 г., в сравнение с 87 млрд. долара през 2015 г., нараствайки
с 22% годишен ръст.
Low-Power networks and the Internet of Things (IoT)
2017 will be the year of LPWAN technologies, enabling telecom operators to support low-bit-rate
apps that are now based on Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee and Thread.

13
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http://cio.bg/8486_problemite_sas_sigurnostta_na_imejlite_i_iot_prodalzhavat
Интернет на нещата и имейл неволи
AT&T блокира 75% от трафика, преминаващ през мрежата му всеки ден, заради подозрително
съдържание. Това се равнява на 400 млн. спам съобщения всеки ден.
И броят им непрестанно расте. За първата половина на 2016 година от AT&T са отчели 400%
ръст на атаките, в търсене на уязвимости в устройства от Интернет на нещата (IoT). Този вид
увеличаваща се активност през 2016 година е довела до серия от атаки, фокусирани срещу
Интернет на нещата при два интернет провайдъра.
От Давос: Роботите ще изместят работниците

Създателят на Alibaba смята, че след 30 години изпълнителните директори на най-големите и
успешни корпорации ще са роботи.
"Изкуственият интелект не притежава емоции, има огромна изчислителна сила и става все
по-добър. Роботите ще могат да са много по-успешни и рационални от хората", споделя
китаецът.
Според Джак Ма, ако не искаме да се сблъскаме с подобен социален катаклизъм имаме едно
решение.
"Машините трябва да правят само това, което ние не можем. Само така хората няма да
станат лесно заменими", твърди Джак Ма.
Според някои експерти думите на Джак Ма важат изключително за Китай, защото тази страна
ще пострада най-много от замяната на евтината работна ръка с роботи. Други пък виждат
решението на проблема във въвеждането на базов доход, който да се изплаща на всеки
гражданин.
Факт е обаче, че изкуственият интелект и роботите ще заменят много работни места - през
следващите 10 години шофьорите и работещите в кол центрове ще бъдат заменени от A.I.
"Преди години предупреждавах как онлайн търговията и цифровите технологии ще променят
редица животи, но много хора не ме послушаха", предупреждава китаецът.
Според анализ на BCG през 2035 година близо 30% от всички работни места в Китай ще са
създадени от Alibaba.
Джак Ма: 16-часова работна седмица след 30 г. 26 юни 2017г.
14
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Ма предполага, че технологиите могат да доведат до световни проблеми и конфликти. Според
него новата технологична революция може да доведе до Трета световна война. CIO.bg
Създателят на Alibaba: Идват десетилетия болка http://it.dir.bg/news/alibaba-jak-ma25661099 11:35 | 25 април 2017
Според китаеца автоматизацията, интернет, по-дългата продължителност на живота и
по-малкото работни места могат доведат до социален катаклизъм.
"Все по-застарели хора ще се борят за все по-малко работни места", смята Джак Ма
Елон Мъск: Трябва да се превърнем в киборги, за да не ни победят роботите
Професиите на бъдещето
Ясно е, че новите технологии - като роботизация, автономни автомобили, 3D принтиране,
безпилотни летателни апарати (дронове), изкуствен интелект и виртуална реалност - ще
създадат сериозни катаклизми във всички разновидности на пазара на труда, не само
технологичния, съобщава Network World. „Приблизително 50% от всички занаяти на планетата
ще изчезнат до 2025 година“, прогнозира футурологът Томас Фрей, основател на DaVinci
Institute. Същевременно обаче машинното обучение и изкуственият интелект ще създадат
милиони работни места, които все още не съществуват. CIO.bg
Сигурност
http://m.24chasa.bg/novini/article/6222286 © www.24chasa.bg 14 май 2017г.
Πpeзидeнтът нa "Maйĸpocoфт" Бpaд Cмит, изглeждa, мълчaливo пpизнa извoдa, дo ĸoйтo вeчe
дocтигнaxa мнoгo изcлeдoвaтeли - чe зa aтaĸaтa (шифриране на съдържанието и откуп) e
изпoлзвaн инcтpyмeнт, cъздaдeн oт aмepиĸaнcĸaтa Aгeнция зa нaциoнaлнa cигypнocт, изтeĸъл в
интepнeт пpeз aпpил.
Cмит cъщo тaĸa paзпaли oтдaвнaшнитe дeбaти зa тoвa ĸaĸ paзyзнaвaтeлнитe cлyжби дa
пocтигaт бaлaнc мeждy жeлaниeтo cи дa дъpжaт в тaйнa coфтyepнитe дeфeĸти, зa дa
извъpшвaт шпиoнaж и дa вoдят ĸибepвoйнa, и cпoдeлянeтo нa тeзи дeфeĸти c
тexнoлoгичнитe ĸoмпaнии c цeл дa ce пoдoбpи cигypнocттa нa интepнeт.
"Taзи aтaĸa e пopeдeн пpимep зa тoвa зaщo cĸлaдиpaнeтo нa yязвимocти oт пpaвитeлcтвaтa e
тaĸъв пpoблeм", нaпиca Cмит в блoгъpcĸa пyблиĸaция.
Cпopeд нeгo пpaвитeлcтвaтa пo cвeтa би тpябвaлo дa пpиeмaт тaзи aтaĸa ĸaтo "зoв зa
пpoбyждaнe" и дa ce зaмиcлят зa "вpeдитe зa гpaждaнcĸoтo нaceлeниe, пpoизтичaщи oт
cъxpaнявaнeтo нa тeзи yязвимocти и изпoлзвaнeтo нa тeзи paзpaбoтĸи".
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IoT - Четири нелицеприятни истини за Интернет на нещата
http://computerworld.bg/51295_chetiri_nelicepriyatni_istini_za_internet_na_neshtata

Лоши данни
Потенциалът на системите от Интернет на нещата е в пряка зависимост от събираните данни, а
тук има какво още да се желае.
Според оценки на General Electric до 40 на сто от събираната от сензорите информация може
в момента на попадането си облака да е невярна, прекомерна или безполезна. Това
усложнява процесите по нейното събиране и обработка.
Работата в тежки условия увеличава вероятността от грешки, като опасност в тази насока могат
да представляват резки промени в атмосферните условия, вандализъм, влияния от страна на
животни или растителност и т.н. За да се избягват свързаните с такива фактори ефекти,
компаниите трябва да калибрират своите датчици, да осигуряват резервни такива или да
използват системи за контрол (например камери).
Всички изброени проблеми могат да бъдат решени от системи с изкуствен интелект, който да
анализира регистрираните показатели и прави верните изводи на тяхна база. Лекарите
например ще могат да следят състоянието на пациентите с помощта на носими устройства,
които да измерват техните жизнени показатели и да ги сравняват. Паралелно с това ще бъде
филтрирана ненужната информация, като например 1000 последователни идентични
съобщения. Тези решения ще трябва да бъдат взимани от устройства, намиращи се по
периферията мрежите.
Необезопасени устройства
Много домашни устройства от Интернет на нещата се доставят с пробойни в сигурността и
дори сега да са неизвестни, в крайна сметка все пак биват откривани.
Компанията Hangzhou Xiongmai Technology вече е успя да изпита такива проблеми. Миналата
година нейни камери се оказаха въвлечени в зомби-мрежата Mirai, която порази значителна
16
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част от интернет. Слаби пароли, установени по подразбиране, са в основата на успеха на Mirai.
Година преди това производителят спря да доставя продукти със слаби пароли, но не успя да
накара потребителите да инсталират нов софтуер и да ги сменят на ръка.
Стремителна смяна на технологии
Интернет на нещата продължава да е подвижна цел. Това затруднява избора технологии, тъй
като в дългосрочна перспектива далеч не всички от тях ще „оцелеят“.
Някои спецификации, появили се преди няколко години (например IoTivity и AllJoyn) вече се
обединяват една с друга. Ако доставчиците осигурят съвместимост на старото оборудване с
новото, то намаляването на броя стандарти може да се счита за позитивен фактор. Все пак
подобна консолидация може да донесе със себе си допълнителни изненади.
Освен всичко, този въпрос бива повдиган във връзка с развитието на териториално
разпределени мрежи с ограничен обсег. Днес изборът в тази насока е достатъчно широк, но
анализатори се опасяват, че в бъдеще това може да се окаже недостатъчно. Клетъчните
предаватели няма да бъдат демонтирани до тогава, докато не дойде време да се подменят
използващите ги устройства, но мрежата, завършваща своя жизнен цикъл, няма да се
разширява. Затова днес трябва да се избира много внимателно на каква технология да се
заложи.
Неподготвеност на персонала
Свързаните с мрежата голямо количество машини, всеобщата автоматизация и по-дълбокото
проникване в същността на бизнеса, несъмнено, могат да бъдат приветствани. Сам по себе си
обаче Интернет на нещата не работи.
Намирайки се на границата между изчислителните системи и физическата инфраструктура
(машините), Интернет на нещата кара ИТ отделите да влизат във взаимодействие с
обслужващия персонал, който може даже да не познават. Миналогодишната анкета на
Technalysis показа, че оперативните подразделения се оказват въвлечени в такива проекти дори
по-често, отколкото ИТ специалистите.
Според изследване на Strategy Analytics, отново от миналата година, извличането на максимума
от Интернет на нещата е възможно само при активно участие на всички отдели. Бързането тук е
вредно и води със себе си обърквания, които могат да повлияят на ползата от цялостния проект.
Над половината (51%) от анкетираните дори изобщо не са уверени, че инвестициите в подобни
проекти изобщо някога ще се възвърнат.
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Класация на страните по скорост на сваляне на данни в интернет

През 2022 г. 15% от потребителите ще имат достъп до 5G мрежи

The noise in RF spectrum
http://spectrum.ieee.org/telecom/wireless/electronic-noise-is-drowning-out-the-internet-of-things
Замърсяването на спектъра. Iot ще направи нещата още по зле.
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Светът вече се намира на прага на Четвъртата индустриална революция, или поне така
твърдят влиятелните представители на Световния икономически форум. Според Давоския
форум тази революция представлява „сплав на технологии, които премахват границите между
физическата, дигиталната и биологичната сфера“. Точно както масовото производство стартира
ерата на мащабните централизирани организации в началото на XX век, а интернет и
смартфоните през XXI век разкриха нови форми на сътрудничество, но и на конфликти,
коментира иновационният лидер и автор на книгата “The Innovation Code“ Джеф Деграф.

Анализаторите от Gartner публикуваха 10 основни прогнози за развитието на ИТ
индустрията и технологиите след 2018 г. През следващите години, според консултантската
агенция, очакваме разпространението на гласови интерфейси, IoT и chatbot, както и
инвазията на рекордно количество невярна информация и преосмисляне на дейността на
най-големите технологични корпорации.
https://www.kaldata.com, 31 юли 2017
Софтуерните инженери във Facebook временно изключиха изкуствения интелект, който
разработват, от мрежата… тъй като той успя да измисли свой собствен език за комуникация и
на практика излезе от техния контрол, започвайки да си комуникира на него.
Системата, разработвана от социалната мрежа, се самообучава, като по този начин прави
разговорите с ботове в Messenger много по-реалистични за хората, но след експеримент в който
програмистите пробвали да пуснат два отделни бота да си говорят сами, FAIR (изкуствения
интелект на Facebook) надминал очакванията към себе си. Излизайки от първоначално
начертания сценарий, ботовете започнали да използват нови изразни средства, преминавайки
на своя собствена комуникация.
Телепатия

http://it.dir.bg/news.php?id=26179482

И тук ДАРПА работи усилено, като в случая телепатията ще става чрез микрочип, имплантиран
в мозъка. Ключов етап от разработката е създаването на достатъчно бърз интерфейс за
трансфер на данни между мозък и машина. Тази технология не е напълно разработена, но би
могла да позволи дистанционен контрол на роботи, танкове и дори хора. В Пентагона обаче
имат и някои притеснения относно технологичната телепатия, защото теоретично тя позволява
човешкият ум да бъде хакнат... може би и от противниковата сила.
Автономни оръжия, Computerworld.bg, 21 август 2017г.
Международна група от експерти по изкуствен интелект и роботика подписа отворено писмо,
адресирано до ООН, за спиране разработката на автономни оръжия, които според тях ще
доведат до “трета революция при бойните действия”. Елън Мъск, основател на Tesla, SpaceX и
OpenAI, както и Мустафа Сюлейман, основател и ръководител на отдела разработващ
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системата DeepMind на Google, са сред 116-те подписали писмото. Според тях технологиите
може да помогнат за справяне с проблеми, пред които изправено обществото. Същите обаче
могат да бъдат използвани и в автономни оръжия за индустриализиране на военните действия.
Регулация
ЕС иска да регулира онлайн комуникаторите като телекоми
Интернет базираните комуникационни услуги като Skype, WhatsApp, Facebook Messenger,
Google Duo, Apple iMessage, Viber и др. предлагат много предимства спрямо обикновената
телефонна връзка. Същевременно те не попадат под строгата регулационна рамка на ЕС за
защита на личните данни, с която се съобразяват телекомуникационните компании.
Европейската комисия има желание да промени това и преди дни публикува нов законопроект
за защита на личния живот на потребителите, касаещ именно онлайн комуникаторите. Разбира
се, в това няма нищо изненадващо, тъй като чернова на текста се появи в интернет още през
декември.
Европарламентът прие закони за роботите – 19 февруари 2017г.

Европейският парламент гласува резолюция за
регулирането на изкуствения интелект и
роботехниката в рамките на Европейския съюз.
Базирана е на препоръките, подготвени в доклад, който
през януари бе представен на Комитета по правовите
въпроси, като в нея се предлагат правила за установяване на етични норми за развитие на
изкуствения интелект и въвеждане на система за застраховане, покриваща ПТП, възникнали с
участието на безпилотни автомобили.
Технологичните компании се обединиха в защита неутралитета на интернет
Технологичните компании влязоха в конфликт с доставчиците на интернет по въпроса дали
приетите през 2015 г. правила за неутралитет на мрежата, забраняващи блокиране или забавяне
уеб съдържание трябва да бъдат премахнати от Федералната комисия по комуникациите (FCC)
на САЩ. Internet Association твърди в обръщението си към FCC, че промяната на правилата „ще
създаде значителна несигурност на пазара и ще разстрой крехкия баланс, довел до настоящия
непорочен етап на иновации в широколентовата екосистема“. CIO.bg, юли 2017г.
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Философия, социално въздействие и бъдеще на телекомуникациите
Учени: „Facebook ни прави тъжни и нездрави“ , 29 май 2017г.
Това са констатирали учени от Йейлския университет и от Университета на Калифорния.
Според тях хората, които влизат в социалните мрежи по-често, са по-нещастни и нездрави от
онези, които посещават такива интернет страници, но по-рядко. За проучването са били
изследвани 5208 доброволци в периода 2013 – 2015 г. Самият метод е включвал анкети и
разговори с тях. Допълнителните проучвания показват още, че ако имате навика да
актуализирате профила си често или да харесвате публикации повече от обикновените хора, то
това може да е признак за умствени проблеми.IDG.bg
Бъдещето на WWW -2017г.
Сър Тимъти Джон Бърнърс-Лий, който преди 28 години на 12 март представи документ,
очертаващ неговата визия за бъдещето на световната мрежа (WWW), е горд в какво се е
превърнало неговото творение, но е и загрижен от конкретни проблеми, посочвайки ги в
отворено писмо чрез Web Foundation, съобщава Network World.

„През последните 12 месеца у мен нарасна притеснението относно три нови тенденции, с които
трябва да се справим, за да може Мрежата да изпълни своя истински потенциал като
инструмент в служба на човечеството“, пише Бърнърс-Лий.
Той отбелязва, че сме изгубили контрол над личните си данни, проблем, с
който Федералната комисия по комуникации на САЩ (FCC) не изглежда да оказва помощ в
последно време.
„Настоящият бизнес модел на много уебсайтове е предлагане на безплатно съдържание срещу
лични данни. Много от нас се съгласяват с това, макар често чрез приемане на дълги и
объркващи документи с термини и условия, но принципно нямаме против малко информация
да се събира срещу безплатни услуги. Но пропускаме уловката. След като информацията ни се
вкара в частни хранилища, извън полезрението ни, ние пропускаме потенциалните ползи, които
бихме постигнали ако имахме контрол над тези данни, както и да избираме кога и с кого те да
се споделят“, допълва той.
Бърнърс-Лий също така се оплаква от липсата на канал за обратна връзка на потребителите
с тези компании.
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Фалшивите новини също разстройват Бърнърс-Лий, въпреки усилията на Facebook, Google и
други компании да се справят с тях.
„Днес, повечето хора намират новини и информация в Мрежата през само шепа социални
медии и търсачки. Тези сайтове печелят пари с всяко наше избиране на предложен ни от тях
линк. И те избират какво да ни покажат, базирайки се на алгоритми, учещи се от нашите лични
данни, които те постоянно събират. Резултатът е, че тези сайтове ни предлагат съдържание, на
което смятат, че ще кликнем – което означава невярна информация, фалшиви новини, което е
изненадващо и шокиращо, или замислено да апелира към нашите пристрастия може да се
разпространи като горски пожар“, пише още той.
Относно фалшивите новини, Бърнърс-Лий подчертава, че политическата онлайн реклама
трябва да бъде прозрачна.
„Политическата онлайн реклама бързо стана сложна индустрия. Фактът, че повечето хора
получават информацията от само няколко платформи и растящото усъвършенстване на
алгоритмите, ползващи богати източници на лични данни, означава, че политическите
кампании вече създават индивидуални реклами, насочени директно към потребителите“,
посочва Бърнърс-Лий.
Миналият месец Web Foundation започна петгодишна стратегия за справяне с тези и други
проблеми, опитвайки се да продължи своята мисия за развитие на отворена мрежа, като
обществено благо и основно право.
Заключение

The ITU News Magazine March 2017
Към 2018 ще се изяват следните тенденции:
В бизнеса и дома
• 6 милиарда свързани неща ще изискват подкрепа (support)
• 45% от най-бързо развиващите се компании ще имат по-малко служители в сравнение с
интелигентните машини
• 62% от организациите ще използват технологии за изкуствен интелект (AI)
• 20% от бизнес съдържанието ще бъде създадено от машини
На работното място
• Повече от 3 милиона работници в световен мащаб ще бъдат под контрола на "робо-шеф"
• 50% от лекарите ще използват когнитивни решения, за да идентифицират най-ефективното
лечение за 50% от сложните пациенти с рак, което води до 10% намаление на смъртността и
10%
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• 2 милиона служители ще трябва да носят устройства за проследяване на здравето и фитнес
като условие за наемане на работа
• Световното търсене на изследователи на данни ще надхвърли предлагането с повече от 50%
В здравеопазването
• Лекарите ще използват когнитивни решения, за да идентифицират най-ефективното лечение
за 50% от сложните пациенти с рак, което води до 10% намаление на смъртността и 10%
• Хирурзите ще използват техники с помощта на компютър или роботизирана хирургия, за да
подпомогнат планирането, симулацията и извършването на 50% от най-сложните операции
• 30% от системите за здравеопазване в световен мащаб ще използват когнитивен анализ в
реално време, за да осигурят персонализирана грижа, като използват клиничните данни на
пациентите, подкрепени директно от данните на RWE

Deus Ex Machina
https://filmi2k.com/ex-machina-ex-machina-bog-ot-mashinata-2015/
Награден с Оскар филм за “изкуствения интелект.”

Част от периодичност............
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Мрачно

Дяволския нрав на човеците изисква известна регулация.
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