XXV Конференция TELECOM’ 2018

25-26 октомври, НДНТ, София

ЩРИХИ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ 2018
Камен Рангелов
Този луд свят....

1.Телекомуникационни мрежи
1.1 The position of NGN-SIDE in NGN architecture
Functional architecture of NGN service integration and delivery environment (NGNSIDE)
Включва функционална архитектура, функционални единици, референтни точки,
взаимодействие с други функционални единици на NGN, взаимодействие с други
мрежи, включително NGN и не-NGN, и приемане на съответните приложни програмни
интерфейси (API)
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Figure 6-1 – The position of NGN-SIDE in NGN architecture - reside in the NGN service
stratum [ITU-T Y.2012
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https://portal.etsi.org/TBSiteMap/ZSM/OperatorWhitePaper
Zero-touch Network and Service Management
Предизвикателствата, предизвикани от внедряването на нови мрежови основи като
NFV и новите архитектури като 5G, задействат необходимостта от ускоряване на
мрежовата трансформация и радикално промяна на начина, по който мрежите и
услугите се управляват и оркестрират.
Тези нови мрежови архитектури идват с изключителна гама от изисквания,
включително масивен капацитет (възприеман като безкрайен на практика),
незабележима латентност, ултра висока надеждност, персонализирани услуги с
драстично подобрение в опита на клиентите, глобален обхват в мрежата и подкрепа за
масивна комуникация от машина към машина.
Мрежите се трансформират в програмируеми, софтуерно управлявани, обслужващи и
холистично управлявани инфраструктури, като се използват възможности и
катализатори като NFV, SDN и Edge Computing. Създадени са нови бизнес модели,
включително тези, постигнати чрез технологични пробиви, като например "Network
Slicing", за подпомагане на нови пазари, налагащи безпрецедентна оперативна
гъвкавост и по-високо сътрудничество в области на мрежата и услугите.
Полученият в резултат на това разширен обхват на доставката на мрежи и услуги и
експоненциалното увеличаване на цялостната сложност на управлението и работата от
край до край прави автоматизацията крайно неотложна.

High-level technical characteristics of network softwarization for IMT-2020
Y.3150

ITU-T

Фигурата показва как network softwarization допринася за мрежата IMT-2020, чиито
изисквания са посочени в [ITU-T Y.3101]. С network softwarization основната
хетерогенна физическа инфраструктура се представя (abstracted) като мрежови,
изчислителни и ресурси за съхранение.
С управлението и оркестрацията тези ресурси и функции формират множество
изолирани мрежи като network slices. Отделните network slices могат да имат
специфични характеристики, които отразяват различните изисквания, произтичащи от
приложението и услугите.
Основните компоненти за реализирането на това са SDN, NFV и изчислителни облаци.
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Network softwarization for IMT-2020

https://money.bg/deals/nokia-sklyuchi-nova-sdelka-s-edin-ot-nay-golemite-operatori-vsveta.html
Финлaндcĸият пpoизвoдитeл нa тeлeĸoмyниĸaциoннo oбopyдвaнe Nоkіа и eдин oт нaйгoлeмитe в cвeтa мoбилни oпepaтopи Сhіnа Моbіlе пoдпиcaxa paмĸoвo cпopaзyмeниe нa
cтoйнocт 1 милиapд eвpo и cpoĸ нa изпълнeниe eднa гoдинa, cъoбщиxa oт Nоkіа.
Cпopaзyмeниeтo имa зa цeл дa пoмoгнe нa Сhіnа Моbіlе в пo нaтaтъшния пpexoд ĸъм
oблaчнa мpeжoвa инфpacтpyĸтypa. Cпopeд ycлoвиятa нa cдeлĸaтa Nоkіа щe пpeдocтaви
нa Сhіnа Моbіlе ĸoмплeĸcни тexнoлoгични peшeния в cфepaтa нa oблaчнитe
тeлeĸoмyниĸaции. A тaĸa cъщo и дoпълнитeлни eлeмeнти зa нeйния мoбилeн paдиo
дocтъп в дoпълнeниe ĸъм фиĸcиpaния, ІР мapшpyтизиpaнe, oпepaциoннo cиcтeмнa
пoддpъжĸa (ОЅЅ) и пpoдyĸти зa тpeти cтpaни.
1.2 5G
Телекомуникационният сектор е на вълна стратегии за бързо внедряване на 5G мрежи.
В съзвучие с тази тенденция главният изпълнителен директор на VMware Пат
Гелсингер заяви на конференцията на компанията, че „реално“ изграждането ще даде
резултати през 2020 г.
„Ние се стремим да бъде предпочитана платформа, която да се използва от хората,
изграждащи своята NFV инфраструктура. В тази област 6 от 10 големи телекома в
Европа са наши клиенти, а днес NFV платформата на VMware вече обслужва някои
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виртуализирани приложения (VNF). „Над 100 от тези функции вече работят върху
платформата на VMware, имаме подобни реализации в Азия (чрез NTT) и в САЩ“,
добави той.
Наред с много от иновациите, демонстрирани от главния технически директор на
VMware CTO Рей О'Фаръл, бе „открехната“ и вратата към блокчейн с отворен код,
кръстен „Project Concord“. Тази технология има потенциал да изиграе критично важна
роля в начина, по който фирмите си взаимодействат. Това не е просто още едно
внедряване на блокчейн, заяви той.
(Copyrighted by Dr. Reed and Dr. Tripathi. Adapted from the ITU document ITU-R

https://technews.bg/article-109161.html
Elisa се очертава като първият оператор в света, който пуска комерсиална мрежа от
пето поколение. Финландската компания започна продажби на 5G абонаменти и обяви
старта на търговски 5G мрежи в Тампере и Талин.

The 5G Applications
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http://computerworld.bg/167820755_vivacom_i_nokia_izgradiha_lora_bazirana_iot_mr
ezha_v_sofiya/

Vivacom и Nokia изградиха LoRa базирана Iot мрежа в София
Безжична мрежа за приложения от областта на Интернет на нещата, базирана на
технологията LoRa, са изградили в София Vivacom и Nokia. Мрежата покрива цялата
столица, като включва както базови станции, така и център за управление, създаден с
решения на Nokia, съобщиха от двете компании при представяне на новата
мрежа. Фокусът на LoRa базираната инфраструктура ще бъдат приложения за умния
град, включително системи за интелигентно паркиране с разпознаване на свободните
паркоместа и изпращане на известие до смартфон приложение, дистанционно отчитане
на електромери, водомери, газомери и други уреди, датчици за отчитане качеството на
въздуха в реално време и проследяване на източниците на замърсяване и др., обясни
Атанас Добрев, главен изпълнителен директор на Vivacom.
Технологията LoRa (Long Range) използва радиочестотния обхват в диапазона 863 - 870
MHz за страните от ЕС и осигурява комуникация с малка мощност между много на
брой устройства – датчици и базови станции. Употребата на по-ниска честота и
нуждата от по-малък капацитет на връзката позволява покриването на обширна
територия с по-малко базови станции, а датчиците могат да работят с батерии, които да
не бъдат заменяни в продължение на 10 г., обясни главният технически директор на
оператора Радослав Златков.
Vivacom предоставя технологичните услуги, а общината, бизнесът и гражданите ги
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използват за управление на различни аспекти от умния град. В бъдеще 5G мрежата,
която ще обхваща различни технологии, ще може да се използва за редица приложния,
включително за умно обучение, умна медицина със сензори в кръвта, предприятия, в
които определени дейности се извършват от роботите“, допълни Златков.
Той допълни, че LoRa не е единствената технология за осигуряване на свързаност с IoT
устройства, като компанията проучва възможностите и потребностите и в други
градове. Сред „конкурентите“ на LoRa са технологии като NB-IoT, LTE-M и други.
Но няма честоти, военните не освобождават ..800MHz…..
Редица административни пречки от години задържат развитието на мобилната
индустрия у нас, като въпреки тях България може да се похвали с една от най-високите
средни скорости на LTE мрежите (на 9-о място в света в най-новото проучване на Open
Signal). Едната е свързана с недостига на честотни ресурси, като България е може би
единствената страна в Европа, в която честотният диапазон от 800 MHz все още не
може да се използва за мобилни услуги, тъй като е зает от военните. През тази година
не се очаква и освобождаване на ресурс в другия привлекателен спектър –
700 MHz, като и двата диапазона са подходящи за бързо и евтино разширяване на
покритието, включително в офисни сгради и търговски центрове.
http://networkworld.bg/1204_zasega_u_nas_nyama_usloviya_za_razvitie_na_5g
http://pcworld.bg/28318_kvantoviyat_internet_e_poblizo_otkolkoto_predpolagame
Квантовият интернет е по-близо, отколкото предполагаме
Ако ще създавате виртуално неразрушими квантови мрежи, то трябва да изградите
квантови заплитания, така че частиците – и съответно данните – да се свързват на
големи разстояния. Досега нямаше надежден начин това да се случи. Но учените от
холандския технически университет TU Delft са създали първата връзка „по поръчка“.
Samsung’s investment in AI, ITU News, July 2018
Samsung съобщи, че планира да инвестира около 22 милиарда щатски долара в научни
изследвания през следващите три години за нововъзникващи технологии, включително
AI, 5G и електронни компоненти за автомобили и био-фармацевтични продукти.
Компанията също така ще увеличи броя на изследователите на AI на 1000 по целия
свят, като част от 40 000 нови наети ли за същия период от време.
MWC 2018: През 2025 г. в света ще има почти само 4G и 5G мрежи

2. Терминали
През последните десетилетия индустрията, свързана с мобилните телефони, се
превърна в една доста сложна екосистема. Летвата на потребителските очаквания по
6
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отношение на смартфоните се вдига непрекъснато, като те остават основно персонално
устройство.
Общо 693,5 милиона смартфона са продадени в света през първата половина на
2018 г. Общите приходите от тях са достигнали €215,3 милиарда, което е
увеличение с 3% в сравнение със същия период на 2017 г. Потребителите показват
ясни предпочитания към премиум моделите, което води до увеличение на средната
продажна цена с 4%. Това показват данните за глобалния телеком пазар, оповестени от
GfK на изложението IFA 2018 в Берлин.
Интелигентните функции също са все по-желани, затова все повече модели
разполага с възможност за гласови потребителски интерфейси, базирани на
изкуствен интелект и анализ на големи данни. Новите технологии за
персонализирани гласови асистенти позволява „марката“ Artificial Intelligence (AI) да
бъде използвана в различни интелигентни домашни устройства, които имат един и
същи марков вид и потребителско изживяване. Комбинацията от гласови асистенти и
нови сензори за улавяне на жестове предлага още по-обещаващи възможности.
Смартфоните с подобрена мобилна свързаност, многопотребителска игра, виртуална и
добавена реалност още повече подобряват начина, по който потребителите могат да
взаимодействат помежду си и осигурява нови приложения за „виртуални изживявания“
в движение.

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 най-новото 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
7
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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, е 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.
По отношение на операционните системи ситуацията с пазарните дялове не се
променя много през последните години, а прогнозата на IDC е това да се запази и през
следващия 5-годишен период. Apple държи устойчив дял от 14-15%, а Android –
85%, като останалите миниатюрни дялове се разделят между няколко „отмиращи
платформи“, обясняват от IDC. При анализа на пазара по стойност на базата на
несубсидирани устройства, ситуацията е малко по-различна. До 2021 г. IDC очаква
Apple да притежава 36% от пазара по приходи от устройства, или около $180
милиарда. Това е два пъти повече от общия дял на всички останали OEM
производители на Android модели, като не се включват приходите от услуги или от
екосистемата за съответните приложения.
„Високият клас от смартфон пазара не показва никакви признаци за спад, като ние
очакваме седната продажна цена на смартфоните да се увеличи със 7% през 2017 г.,
каза Антъни Скарсела, директор проучвания в IDC. - Предлагането на премиум
фаблети от различни доставчици остава основната движеща сила за растежа при
моделите с екрани 5,5 инча или по-големи. Техните продажби ще скочат с над 34% през
2017 г., като това важи за всички операционни системи. Средната продажна цена на
тези устройства се очаква да нарасне с 9 на сто, особено след появата ултра премиум
модели като iPhone 8, Note 8, V30, Essential Phone и второто поколение Pixel.
Феноменът на големите екрани показва, че едва ли ще има спад при фаблетите, които
ще държат почти 40% от смартфон пазара в края на 2017 г. През 2021 г. фаблетите „ще
контролират“ над 51% от пазара, доказвайки, че за повечето потребители по-голямото
често означава по-добро“, коментира анализаторът.
Ключови тенденции при платформите
Android продължава да доминира на глобално ниво, като IDC очаква доставките на тази
платформа да изпреварят леко ръст на целия пазар, постигайки 2,3% годишен растеж
през 2017. По отношение на продадените бройки Азиатско-Тихоокеанския регион (без
Япония) продължава да се водещ, „консумирайки“ почти 55 на сто от доставени модели
8
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за прогнозния период., Ръстът на високия клас от марки като OPPO, Vivo и Huawei е
довел и до 17% увеличение на средната продажна цена в региона. Тази цена е скочила и
на другите големи пазари като Латинска Америка, САЩ и Западна Европа. Много
други марки също избраха да пуснат премиум фаблети, за да борят с по-големия iPhone,
като устройствата с екрани, по-големи от 5,5 инча ще нараснат с 34,5% годишно през
2017 г., а средната им продана цена ще се увеличи с 9,2%.
При iOS Apple ще демонстрира годишно подобрение от едва 1,5% през 2017 г. въпреки
растящите очаквания за септемврийския дебют на iPhone. Все пак увеличението
представлява доста по-добър резултат от 7-процентния спад през 2016 г. на доставените
телефони iPhone. Оттук нататък за Apple нещата ще се подобряват, смята IDC, като
пускането на iPhone 8 ще „подхрани“ нов голям цикъл на подмяна, започващ през 2018
г. И макар че новото устройство ще бъде пуснато на пазара доста преди края на тази
година, IDC очаква повечето доставки да се случат в началото на следващата 2018 г.
IDC прогнозира 9,1% ръст през 2018 г., като новите iPhone 8 и моделите 7S/7S+ ще
играят ключова роля за почти двуцифрения ръст на компанията през следващата
година.
Световни доставки на смартфони по платформи и пазарен дял за 2017 и 2021 г.
Платформ Доставк
а
и през
2017 в
млн.
броя

Пазаре
н дял
през
2017

Годише
н ръст
през
2017

Доставк
и през
2021 в
млн.
броя

Пазаре
н дял
през
2021

Годише
н ръст
през
2021

Средногодише
н темп за
периода 20162021

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%

1.02.201
7 г.

0.1%

-3.5%

-34.9%

Общо

1497.5

100.0% 1.7%

1730.0

100.0% 3.2%

3.3%

Източник: Доклад на IDC „Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker“, 29 август 2017
г.
Световния мобилен конгрес в Барселона 2018
http://www.idg.bg/27954_mwc_2018__vsichki_govoryat_za_5g_na_fona_na_inovacionn
oto_plato#!prettyPhoto
Настоящите 4G LTE мрежи не случайно се наричат "дългосрочна еволюция", тъй
като са разработени с идеята, че ще дойде нов стандарт. LTE позволява на
телекомите да еволюират стандарта, наместо да изграждат нова инфраструктура
от начало. Това също така означава, че с идването на нов стандарт, компаниите имат
готовност да го тестват много преди финализирането му. Оказва се, че това е теорията.
На практика излиза, че ускореното усвояване (което е по-скоро "налагане") на 5G
9
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оставя много от големите играчи в неведение как новите устройства ще се възползват
от всичките предимства на новия стандарт. Това не е съвсем необичайна дилема.

Възможностите са вълнуващи, но поставят бизнеса в безпрецедентно ниво на
комплексност да реализира пълния потенциал на 5G и да го превърне в успех. Докато
предходните ъпгрейди са били в името на по-бързи смартфони и таблети, 5G ще се
води от разработката на хиляди и хиляди устройства, които едновременно свързват
фабрики, самоуправляеми превозни средства, роботи, устройства за виртуална
реалност, които вече няма да има нужда да се свързват с РС. И разбира се, всички други
ползи, за които въображението не ни достига.
Qualcomm и MediaTek показаха нови процесори предназначени за устройства от
средния ценови клас на Световния мобилен конгрес в Барселона. И двете компании
акцентират върху изкуствения интелект (ИИ).
Qualcomm използва изложението, за да разкрие първи данни около серията процесори
Snapdragon700. Според компанията новият хардуер ще позволява двойно по-бързо
разпознаване на глас спрямо Snapdragon 660. При това той ще е с 30 на сто поенергоефективен.
В чипсетите ще се използват изчислителни ядра Kryo, както и други технологии на
Qualcomm, като например Spectra, за обработка на изображения, и векторният чип
Hexagon.
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Струва си също така да се отбележи поддъжката на технологията за бързо зареждане
Quick Charge 4.0+, чрез която батерия с капацитет 2750 mAh може да бъде заредена до
50% за 15 минути.
В не съвсем далечното бъдеще малкото (макар и с все по-голям екран) правоъгълно
устройство ще остане фактор, но далеч няма да е най-интересното в ръцете на
потребителя, както сега вече е не толкова вълнуващо за експертите от бранша. В
стратегиите си за следващите години бизнесът ще има предвид новините като тази на
изследователския център "Гартнър", според който за пръв път в историята на
смартфоните коледните продажби в глобален план са били по-малко. Близо 408 млн.
броя са били продадени в последното тримесечие на годината, в сравнение с 432 млн.
за същия период на 2016-а.
Редица издания отбелязаха, че новият телефон на "Самсунг" е показал сериозни
възможности, но далеч по-интересни са били презентации за холограми с 5G, работа с
виртуална реалност с прехвърляне на данни в реално време между Мадрид и Барселона
и (най-вече) индустриализацията на интернет, далеч отвъд възможностите на екраните.
https://www.dnevnik.bg/sviat/2018/03/07/3140968_idva_li_zalezut_na_smartfona_i_goto
va_li_e_evropa_za/
"MWC (конгресът в Барселона) се променя така, както браншът и обществото като
цяло," отбелязва "Франкфуртер алгемайне цайтунг". За изданието Клаудия Немат от
"Дойче телеком" казва: "Не утре, но може би след десет години, мобилният телефон
ще е изместен в много области... Вече определено няма да ръководим живота си в
такава степен със смартфоните, както го правим в момента."
Всичко това не означава, че смартфонът е нещо от миналото, обяснява за "Дневник"
Марина Койчева, вицепрезидент за прогнозите на базираната във Великобритания
консултантска компания CCS Insight. "Напротив, той остава най-разпространеното
лично електронно устройство в света... За бизнеса смартфоните остават огромен пазар:
тази година 1.6 млрд. смартфона ще бъдат продадени по света."
Тя добавя, че новото поколение мрежи е голяма стъпка за телекомуникационния
сектор: "от една страна изисква огромни инвестиции, а от друга ще създаде
предпоставки за развитието на четвъртата индустриална революция." Признава, че
"смартфоните не предлагат толкова интересни новини и затова останаха малко встрани
от най-обсъжданите теми в Барселона. Иновациите в мобилните телефони не са спрели,
но не са толкова значими и видими... Новите поколения смартфони често изглеждат
подобни на предишното поколение и имат подобни функции. Затова пазарът на
смартфони не е толкова динамичен, колкото беше в последните 10 г."
Използващите 4G мрежа вероятно ще имат основание в началото да недоумяват
какво точно им предлага новото поколение - ще им изглежда просто като по-бърз
интернет. После обаче ще се промени скоростта, с която потребителите ползват
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съвременните видеоформати (HD и 4K видео, които ще се възпроизвеждат или
свалят за секунди), виртуална или добавена реалност. Капацитетът на мрежите
ще е достатъчно голям, за да няма забавяния на скоростта.
С годините всички успешни тестове и разгръщането на пазара ще отворят вратата за
поне четири приложения, които споменава вицепрезидентът на CCS Insight: използване
на 5G за високоскоростен достъп до интернет у дома или в офиса; гладко използване
на мобилен интернет без прекъсвания и забавяния при непрекъснато растящ
трафик; масовизацията на интернет на нещата в индустрията, търговията, градската
среда, домовете и др; и така наречените системи с непрекъсната връзка с почти нулево
забавяне(mission critical), например в медицината, автономното шофиране или
управление на въздушния трафик.
В крайна сметка слуховете за смъртта на смартфона са силно преувеличени.
Тенденцията, която конгресът в Барселона очерта обаче, е и посоката, в която ще мисли
индустрия с очаквани глобални приходи от 2.4 трлн. долара през 2019 г. и която се
ползва с подкрепата (пряка, скрита или само морална) на не едно правителство в
Америка, Азия и Европа.
Екстравагантен пример на терминал

Прототипът се нарича LumiWatch и проектира
интерактивна зона върху ръката ви, като ви позволява интеракции с интерфейса
директно върху кожата ви, за да използвате часовника. Прототипът показва как
подобрен интерфейс може да работи ефективно: плъзгате наляво за да отключите
часовника и после приложенията директно се изобразяват върху ръката ви.
Интерфейсът достига големина до 40 квадратни сантиметра, което е около 5 пъти
по-голям интерфейс на типичен умен часовник.
Хіаоmі oфициaлнo пpeдcтaви в Kитaй гeймъpcĸия cмapтфoн Вlасk Ѕhаrk Неlо.
Уcтpoйcтвoтo имa вoднo oxлaждaнe, гeймпaд в ĸoмплeĸтa и 10 GВ oпepaтивнa пaмeт.
Ha глoбaлния пaзap ycтpoйcтвoтo излизa c имeтo Хіаоmі Вlасk Ѕhаrk 2.
Първият блокчейн телефон се продава срещу криптовалута
Флагманът HTC Exodus 1 идва със защитен анклав и Android O Флагманът HTC
Exodus 1 идва с блокчейн технологии и необходимия софтуер, наред със защитен
анклав, който представлява заключено пространство в устройството, предпазено от
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операционната система Android O. Това е ключът към криптовалутата на потребителя,
както и към незаменяемите символи (NFTs), а в най-близкото бъдеще и към всички
дигитални данни.

3. Насоки (Trends), Технологии
Насоки
9 Technology Mega Trends That Will Change The World In 2018
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/12/04/9-technology-mega-trends-that-willchange-the-world-in-2018/#26e2ddbd5eed
Trend 1: The increasing datafication of our lives
Днес почти всичко, което правим, оставя следи от данни. И това увеличаване на
данните на нашия свят доведе до безпрецедентна експлозия в данните.
Само за минута Фейсбук получава 900 000 влизания, повече от 450 000 Tweets са
публикувани и 156 милиона имейла и 15 милиона текста са изпратени. При такива
цифри не е чудно, че удвояваме обема на данните, създадени в света на всеки две
години.
Trend 2: The Internet of Things (IoT) and how everyday devices are becoming more
‘smart’
Интернет на нещата, който обхваща интелигентни, свързани продукти като смарт
телефони и интелигентни часовници, е основен фактор, допринасящ за това
експоненциално увеличение на данните. Това е така, защото всички тези интелигентни
устройства непрекъснато събират данни, свързват се с други устройства и споделят
тези данни - всичко това без човешка намеса (вашите Fitbit синхронизиращи данни
например). Нашите коли стават все по-свързани; до 2020 г. една четвърт милиард
автомобила ще бъде свързана с интернет. За нашите домове има очевидни умни
продукти като телевизори и по-малко очевидни, като рогозки за йога, които преследват
кучето надолу. И, разбира се, много от нас имат персонални асистенти с глас, като
Alexa - друг пример за устройство на IoT.
Това вече е много устройства, но IoT е само началото. Според IHS до 2020 г. ще има 75
милиарда свързани устройства.
Trend 3: Exponential growth in computing power is fueling massive tech advances
Никой от този невероятен растеж на данните, нито милиардите налични устройства за
IoT ще бъдат възможни без огромните скокове в изчислителната мощ, които сме
направили. Между 1975 и 2015 г. изчислителната мощност се удвояваше на всеки две
години, преди да се забави до сегашната скорост от приблизително на всеки две години
и половина.
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Но ние достигаме границите на това, което традиционната компютърна мощ може да се
справи. За щастие, на хоризонта имаме квантово изчисление. Вероятно найзначителната трансформация на изчислителната мощ в историята, квантовите
изчисления ще видят компютрите да станат милиони пъти по-бързи, отколкото в
момента. Техническите лидери са в състезание за стартиране на първия търговски
жизнеспособен квантов компютър, способен да реши проблемите, t дръжка. Възможно
дори да решим проблеми, които още не можем да си представим.
Trend 4: The incredible rise of artificial intelligence (AI)
Компютрите вече могат да се учат по същия начин, по който ние го правим, и този скок
в способностите на AI беше постигнат благодарение на огромното увеличаване на
данните и изчислителната мощ. Това е невероятната експлозия в данните, която
позволи на AI да напредва толкова бързо през последните няколко години; колкото
повече данни има AI системата, толкова по-бързо може да се учи и колкото по-точна
става.
Trend 5: The unstoppable freight train that is automation
Колкото по-интелигентни са машините, толкова повече могат да направят за нас. Това
означава, че дори повече процеси, решения, функции и системи могат да бъдат
автоматизирани и изпълнявани от алгоритми или роботи.
Засега обаче първата вълна от задачи, които машините предприемат, може да бъде
категоризирана с помощта на четирите Ds: the four Ds: dull, dirty, dangerous and dearскучна, мръсна, опасна и скъпа. списъкът на работните места, които вероятно ще
бъдат засегнати от автоматизацията, е изненадващо. Една оценка смята, че 47% от
работните места в САЩ са изложени на риск от автоматизация.
Trend 6: 3D printing opens up amazing opportunities for manufacturers (and others)
С развитието на автоматизацията, изобретяването на 3D печата нарушава
производството и други индустрии по много положителни начини. При традиционното
(отнемащос) производство, обектите се изрязват или се издълбават от материал, като
например метал, като се използва нещо като режещ инструмент. Но при 3D отпечатване
(известен също като адитивно производство), обектът се създава чрез поставяне или
добавяне на слоеве от материал. Материалите, използвани в 3D печат, могат да бъдат
почти всичко: пластмаса, метал, бетон, течност, прах, дори шоколад или човешка
тъкан!
При 3D отпечатване могат да се създадат много по-сложни форми, отколкото в
традиционното производство - и с по-малко материали. Тя също така позволява много
по-голяма персонализация на продуктите, без да се притеснявате за икономии от
мащаба.
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Trend 7: We’re interacting with technology in very different ways
Начинът, по който взаимодействаме с технологиите, се промени драстично през
последните години и продължава да се променя. Благодарение на смарт телефоните и
таблетите, можем да изпълним цял набор от задачи в движение, като докоснем екран.
Употребата на мобилна мрежа се е увеличила до такава степен, че през 2016 г. тя
надхвърля използването на уеб през традиционните компютри. Google също потвърди,
че търсенията на мобилни устройства вече надхвърлят търсенията за настолни
компютри.
Разговаряме и с нашите устройства, използвайки гласови търсения чрез Siri и други
подобни. Прогнозите показват, че до 2020 г. 50% от всички търсения ще бъдат
гласови търсения, а около 30%ще бъдат без екран. В резултат на това всички видове
фирми постепенно интегрират в своите продукти такива средства като Siri, Alexa и
Google Assistant. Например, Алекса е интегрирана в BMW от 2018 година.
Виртуалната реалност и подобрената реалност представляват следващия огромен скок в
интерфейса, превръщайки начина, по който фирмите взаимодействат с клиентите.
Trend 8: Blockchains: An invention that could change our world
Технологията Blockchain е много практично решение на проблема със съхраняването,
удостоверяването и защитата на данните. Блокчейна е като децентрализирана и
изключително сигурна база данни. Това е разпределена, peer -to -peer счетоводна книга.
Блокчейнът представлява огромен скок напред в сравнение със сегашната ни
технология за защита на данните, тъй като, за разлика от централизираната база данни,
няма нито една точка на „провал“(failure).
Записите в блокчейна се наричат "блокове" и всеки блок се свързва с предишния блок
(оттук "блок" и "верига"). Цялата верига е самоуправлявана, което означава, че няма
нито един човек или организация, които да отговарят за цялата верига. Ако това звучи
познато, може да се дължи на факта, че виртуалната валута Bitcoin функционира по
технологията на блокчейна.
Финансовите услуги, застраховането и здравеопазването са само някои от секторите, в
които блокчейна вероятно ще бъдат силно застъпени. Всъщност, 90% от големите
европейски и северноамерикански банки изследват блокчейнови решения.
Trend 9: Platforms are the way forward for businesses
Платформата е по същество мрежа (цифрова или физическа), която създава стойност за
участниците, като улеснява връзките и обмена между хората на услуги, продукти или
информация. Платформата рядко е действителният доставчик на услуги; вместо това тя
действа като “фасилитатор за тълпата”, правейки взаимодействията възможни, лесни и
безопасни за участниците. Дори дългогодишни фирми с по-традиционни бизнес
модели, като Форд, започват да разработват платформени стратегии.
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ITU news weekly, dec.2017 - щрих
Изкуствен интелект: Интелигентните софтуерни иновации базирани на АI,
стимулират растежа на интелигентните докладчици по-бързо от очакваното, като
Amazon и Google споделят 92% от световния пазар през третото тримесечие на
годината, според Strategy Analytics. В същото време Fujitsu обяви наскоро
разработването на платформа за роботизирана AI като платформа за услуги,
осигуряваща естествена комуникация между хората и роботите.
AI и работа: Може ли AI инструменти скоро да заменят работата на адвокатите?
Консултантската група McKinsey изчислява, че 22% от работата на адвокат и 35% от
работата на чиновник адвокат могат да бъдат автоматизирани.

Нови технологии
https://hightech.fm/2017/10/18/googles-quantum
В началото на следващата година квантовият компютър на Google, снабден с 22-qubit
чип, ще започне да изчислява сложна задача, която ще отнеме милиарди години на
класически компютър. Успехът ще означава началото на "квантовото превъзходство" критичен момент, в който един квантов компютър ще направи това, което преди беше
смятано за невъзможно, пише Wall Street Journal.
Фирмите и университетите по света участват в създаването на квантови компютри, но
Google остава лидер в това състезание. През май IBM въведе 16-qubit квантов чип,
който стана сензация и се планира да бъде въведен за квантови компютри с общо
предназначение. След това дойде интервю с Джон Мартинис, шеф на квантовата
хардуерна дивизия на Google, в което заяви, че Google има 22-qubit чип.
Квантовите чипове на Google се намират в лабораторията на компанията в Санта
Барбара, където се съхраняват в специални резервоари, наречени криостати.
Сгъстеният хелий и течният азот, изпомпвани от резервоара на „фризера“, се охлаждат
вътре в криостата до -273.11°С. Това е необходимо, за да се запази
свръхпроводимостта. Такава сложна и скъпа настройка означава, че Google и други
компании вероятно ще продадат квантовото изчисление през облака за доста пари.
JPEG XS — нов формат за компресиране на видео при високоскоростни мрежи
12.04.2018 https://3dnews.ru/968254
JPEG обяви нов формат за компресиране - JPEG XS. Той е проектиран за транслация
без загуба на качество, VR съдържание и игри през високоскоростни мрежи. Работата
на JPEG XS на съвременни компютри ще изисква само софтуерна актуализация, но в
случай на по-малки устройства, ще е необходим хардуер от "следващо поколение".
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A new antenna using single atoms could usher in the age of atomic radio Rydberg
Technologies JENNIFER OUELLETTE - 9/19/2018, 4:18 PM
Нова антена, използваща отделни атоми, би могла да влезе в ерата на атомното радио

Възбуждането на изпарени клетки от възбудени цезиеви атоми с лазери формира
отличен детектор на радиовълните.
http://www.cnews.ru/news/top/2018-0507_microsoft_build_2018_stavka_na_oblaka_i_iskusstvennyj
В списъка с подадени съобщения на Microsoft са - по-нататъшна интеграция на
изкуствения интелект с инструментите на Azure и Microsoft 365, вдигането на
интелигентни чат-ботове и лични асистенти на ново ниво.
Тезисите на Microsoft
Microsoft представи нови технологии за създаване на решения, използващи изкуствен
интелект на базата на Microsoft Azure, Microsoft 365 и други платформи, като част
от годишната конференция Build for Developers.
Изданието ArsTechnica изрази основното значение на новите идеи на компанията в
кратко резюме: "Microsoft продължава да търси решения за въвеждане на
изкуствен интелект във всяко приложение".
"Появява се ерата на интелигентния облак и умни устройства", каза Сатя Нандала,
главен изпълнителен директор на Microsoft, в реч на събитието. "Тези иновативни
решения предоставят невероятни възможности за разработчиците да гарантират, че
технологиите са надеждни и са от полза за всички".

Топ 5 тенденции в свързаните автомобили ITU News Magazine 02/2018
Производителите на автомобили като MVNOs. Като част от тази трансформация,
автомобилните компании се стремят да станат сами мобилни оператори на виртуални
мрежи (MVNOs), тъй като се стремят да постигнат независим от операторите модел на
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бизнес. Автомобилните компании искат техните превозни средства да търсят найдобрите местни безжични връзки, които засягат по-малко доставчика на услуги.

4. Регулация
The European Electronic Communications Code Recommendations to the CoLegislators
Коментари по Кодекса на ЕС
http://networkworld.bg/1214_telekom_industriyata_se_chuvstva_oshtetena_ot_noviya_t
elekom_zakon_na_es
GSMA смята, че Европа е пропуснала възможността да демонстрира лидерство в 5G
областта, обвинявайки регулаторите, че не са успели да се справят с дългосрочните
предизвикателства при създаването на телеком законите.
В изявление на асоциацията пише, че Кодексът за електронни комуникации (ECC),
който бе договорен на 5 юни между Европейския парламент, Съвета на министрите и
Еврокомисията, представлява „политически компромис“ и „може да попречи на
мрежите в Европа, да намали конкурентоспособността на региона и да навреди на
европейските граждани“.
Европейската търговска организация ETNO също се изказа негативно за закона,
описвайки ECC като „пропусната възможност“, която „няма да запали така нужната
инвестиционна искра за развитие на 5G и оптичните мрежи, като само добавя повече
сложност в и без това обременена система“, добавят от ETNO, в която членува и
Vivacom.
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Кодексът бе разработен първоначално от ЕК през 2016 г. с амбицията да създаде
нова политика, която да стимулира компаниите да инвестират милиарди в 5G и
оптични мрежи. Индустрията обаче изрази тревогата си от допълненията,
направени през последните месеци, като те щели да „потопят“ първоначалните
добри намерения. Както често се получава, дяволът се крие в детайлите.
В свое изявление ЕК продължава да настоява, че кодексът ще „стимулира инвестициите
в мрежи с много голям капацитет в целия ЕС, включително в отдалечените и селски
райони“.
Описвайки новите правила, Еврокомисията добавя, че кодексът ще осигури достъпа до
5G спектър до края на 2020 г., като предостави на операторите лицензи за тези
радиочестотни обхвати с продължителност поне 20 години, като тук се разминава с
искания от операторите 25-годишен срок.
Кодексът щял да позволи разгръщането на нови фиксирани мрежи с голям капацитет,
стимулирайки съвместните инвестиции, споделянето на мрежовите ресурси и
специфичен регулаторен режим за операторите, които продават само на едро. Защитата
на потребителите включва „таван“ на разходите за международни разговори в рамките
на ЕС до 19 евроцента на минута.
Недоволството. GSMA заяви, че има напредък по отношение на определени цели, но
Кодексът създава „инвестиционна несигурност“, тъй като не предоставя достатъчно
амбиция за създаване на силна проинвестиционна регулаторна реформа“.
Според организацията, лисва хармонизация, защото реформите не гарантират
смислена конвергенция на предоставените честоти в отделните страни членки на ЕС,
като телеком секторът остава „свръхрегулиран“. Мерките за вътрешнообщностните
разговори са „необосновани“, като дават на потребителите и фирмите да се
„наслаждават“ на богат избор от начини за осъществяване на обаждания до други
страни от ЕС.
https://www.dnevnik.bg/sviat/2017/12/19/3099856_kak_tricifren_krediten_reiting_suzda
va_novi_klasi_v/?ref=home_editorial
"Неблагоданеждните"
Според китайското правителство бъдещата национална социална кредитна система
трябва да наказва хората и за разпространяване на слухове, а "неблагоданеждните" да
получават услуги под обичайния стандарт. В книга, посветена на среща на Ant Financial
и оформянето на идеята за Zhima Credit, изпълнителният директор на компанията казва,
че целта е "лошите хора в обществото да няма къде да отидат, а добрите да могат да се
движат свободно и без препятствия." Тест на автора на статията, заедно с разговори с
китайски потребители, показват, че не достатъчно високият рейтинг затруднява
достъпа до услуги като наемане на велосипед онлайн (макар велосипедите в последните
години да са масов транспорт в някои от мегаполисите) или намиране на хотелска стая
без депозит.
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Вкарването в "черен списък" блокира дейности като купуване на самолетен билет или
друг вид пътувания и достъпа до определени стоки, както отнема и възможността човек
да получава заеми - в последния случай човек може да влезе в списъка дори да не е
потребител на Zhima Credit. Обратно, например компанията за наемане на автомобили
Shenzhou Zuche дава възможност на потребители с рейтинг над 650 да наемат без
депозит. За известно време е било възможно при резултат от над 750 пътници на
летището в Пекин да пропускат проверките за сигурност. Достатъчен брой точки дават
възможност за по-изгодни условия за заеми и наеми на апартаменти или дори за визи
до далечни дестинации.
Рейтингът съответно пада при неплащане на глоби, но и на други провинения. През
2015 г. главният мениджър на Zhima Credit казва на репортери, че Ant Financial се
надява да получи списък с ученици, преписали, за да влязат в колеж, за да може
постъпката им да влезе в кредитните им данни.
В алгоритъма на приложението освен контактите и "характеристиките" (колата, която
потребителят шофира, работното му място, училището му) има и категория
"поведение". Малко след пускането на Zhima Credit технологичният ѝ директор казва за
китайското списание Caixin, че купуването на стоки като памперси може да подобри
резултата, а дългото играене на видеоигри - да го понижи. Според потребител с висок
кредитен резултат проверката на приятелите е важен елемент в оценката.
Попадането в "черен списък" е пагубно за потребителите на Zhima Credit - рейтингът
рязко намалява, приятелите разбират за това и за да избегнат срив в собствения си
резултат, премахват "неблагонадеждния" от контактите си. Системата отчита това и
резултатът на вкарания в списъка пада още повече.
http://it.dir.bg/news.php?id=26830770
През миналата година официално стана ясно, че Google следи местоположението
на ползвателите на устройства с ОС Android
Технологичният гигант ви следи дори и да сте махнали SIM-карта от телефона си.
Това беше доказано от специалисти от интернет изданието Quartz, които за целта
използват три модела смартфони - Google Pixel 2, Samsung Galaxy S8 и Moto Z Droid,
предава факти.бг.
Резултатите от проучването показват следното:
• Най-вероятният способ за предвижване на ползвателя (с кола, с велосипед или пеша)
• Предава се информация за атмосферното налягане от местата, където се намира
ползвателя
• Устройството предава данни за това към кои Wi-Fi се включва.
• Става ясен и IP адресът на безжичните точки за достъп, към които е включен апарата
20

XXV Конференция TELECOM’ 2018

25-26 октомври, НДНТ, София

• IP адреси на близки точки за достъп
• Тип и сила на сигнала, излъчван от близки Bluetooth устройства
• Напрежение и капацитет на батерията на телефона
• Точни GPS координати
• Надморска височина, на която се намира ползвателя
Етo част от мeтoдa зa cъбиpaнe нa инфopмaция oт cтpaнa нa Fасеbооk, взeти oт
пpeдcтaвeния дoĸyмeнт:


Fасеbооk зaпиcвa движeниeтo нa вaшитe ycтни. Toвa дaвa възмoжнocт нa
ĸoмпaниятa дa ce yбeди, чe нe cтe poбoт



Дpyг нaчин, пo ĸoйтo Fасеbооk paзпoзнaвa дaли нe cтe poбoт e дaли пpoгpaмният
пpoзopeц нa бpayзъpa ce нaмиpa нaд дpyгитe пpoзopци



Fасеbооk cъбиpa инфopмaция зa вaшитe ycтpoйcтвa. Toвa нe ca caмo дaнни зa
мoдeлa нa ycтpoйcтвoтo и вepcиятa нa oпepaциoннaтa cиcтeмa



Събиpaт ce дaнни зa бpayзъpa, зa инcтaлиpaнитe плъгини и дopи зa имeнaтa нa
фaйлoвeтe



Koмпaниятa paзпoлaгa c инфopмaция зa вaшия мoбилeн oпepaтop, интepнeт
пpoвaйдъp, ІР aдpec, сооkіе, чacoвия пoяc и cĸopocттa нa вpъзĸaтa



B няĸoи cлyчaи Fасеbооk cъбиpa инфopмaция и зa ycтpoйcтвaтa oĸoлo вac
Ha Fасеbооk ca извecтни дocтъпнитe зa вac Вluеtооth ycтpoйcтвa, тoчĸи бeзжичeн
Wі-Fі дocтъп и зa бaзoвитe cтaнции нaoĸoлo



Oвeн инфopмaциятa oт GРЅ, ĸaмepaтa и фoтo гaлepиятa, Fасеbооk мoжe дa
извиĸвa иcтopиятa нa ЅМЅ cъoбщeниятa

Да се скриеш от Google – мисия невъзможна
Най-голямата търсачка в света събира и анализира данни за потребителите от всяка
тяхна онлайн стъпка
Хвърлете смартфона си в морето, избягвайте интернет и се върнете отново към
хартиените карти. Това са едни от малкото решения, които биха помогнали на
потребителите да преустановят събирането на данни за тях от страна на най-голямата
търсачка в света – Google. Това се казва в заключението на доклад на учени от
Vanderbilt University, посветен на анализ на практиките на Google за събиране на
потребителски данни, който беше публикуван във вторник. Анализът очертава
безбройните начини, по които компанията събира информация за милиардите
потребители на водещата световна търсачка, уеб браузъра Chrome, мобилнаta
операционна система Android, Gmail и платформи като YouTube.
Интернет гигантът може да събира данни, дори ако потребителят не използвате
смартфона си. Изследването сочи, че “спящо” устройство с Android и Chrome, който
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работи на заден план, изпраща данни за местоположение към сървърите на Google 340
пъти в рамките на 24 часа. Според изследването при един ден стандартна употреба на
интернет данните, предавани от устройството към сървърите на Google, достигат 11,6
MB. Потокът от данни включва информация, която хората активно предоставят, когато
въвеждат нещо в Google Search или търсят маршрути в Google Maps.
"Изводът е, че е почти невъзможно да направите каквото и да било в дигиталния
свят, без Google да разбере за това и да събере данни за вас", каза Джейсън Кайнт
от DNS.
И нaĸpaя, Fасеbооk знae ĸoи пpилoжeния изпoлзвaтe и ĸoи ca вaшитe aĸayнти

Сигурност (Sequrity)
https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/11/tim-berners-lee-tech-companiesregulations#img-1

Tim Berners-Lee:
Трябва да регулираме технологичните фирми, за да предотвратим "оръжейната"
(weaponised) мрежа.
Изобретателят на световната мрежа предупреждава за концентрацията на власт сред
няколко компании, които контролират кои идеи са споделени ‘controlling which ideas
are shared’.
Преди някога богата селекция от блогове и уеб сайтове бяха компресирани под
мощната тежест на няколко доминиращи платформи.
Бернърс-Лий, в открито писмо, отбелязващо 29-годишнината от своето изобретение,
заяви: "През последните години сме свидетели на теории за конспирацията, тенденции
в социалните медийни платформи, фалшиви съобщения в Twitter и Facebook
предизвикващи социално напрежение, външни актьори се намесват в изборите , а
престъпниците крадат лични данни. "
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Тези проблеми се разраснаха поради концентрацията на власт в ръцете на няколко
платформи - включително Facebook, Google и Twitter - които "контролират кои идеи и
мнения се виждат и споделят".
Тези онлайн играчи могат да увеличават властта си, като придобият по-малки
конкуренти, купуват иновации и наемат най-добрите таланти в индустрията, което
прави по-трудно другите да се конкурират.
Google вече представлява около 87% от онлайн търсенията по целия свят. Facebook има
повече от 2,2 милиарда месечни активни потребители - повече от 20 пъти повече от
MySpace в своя връх. Заедно двете компании (включително техните дъщерни
дружества Instagram и YouTube) влагат повече от 60% от разходите за дигитална
реклама в световен мащаб.
Въпреки че компаниите са наясно с проблемите и са положили усилия да ги поправят разработват се системи за борба с фалшиви новини, ботове и операции с влияние - те са
създадени, за да "максимизират печалбата повече от максимизирането на социалното
благо."
"Правна или регулаторна рамка, която отчита социалните цели, може да помогне за
облекчаване на тези напрежения", каза той.
Джеф Безос, създател на идеи и лидер на "Амазон", направи тази декларация през май
миналата година: "Машинното обучение и AI ще се използват, за да се даде
възможност и да се подобри всеки бизнес, всяка правителствена организация,
всяка филантропия - няма институция в света която не може да се подобри
основно, с машинно обучение и изкуствен интелект. "

5. Философия в телекомуникациите
https://hightech.fm/2017/10/06/ai-digital-divide
"Цифровата бариера" ограничава способността на всяка социална група да използва
технологичния напредък, като висококачествена интернет връзка. И ако положението в
интернет постепенно се коригира, изкуственият интелект може да се превърне в нова
пречка за социалното равенство.
Развивайки се и разпространявайки, изкуственият интелект може в същото време да
лиши тези компании - и техните служители - от това, че нямат достъп до него. Тази
нова технологична бариера може да създаде ситуация, при която някои предприятия
ще процъфтяват чрез използването на ИИ, а други, лишени от подкрепа, ще бъдат
маргинализирани.
http://it.dir.bg/news.php?id=26803994
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Социалните медии неусетно разрушават обществото ни, предупредиха двама
бивши шефове на най-голямата от всички социални мрежи – Facebook.
Бившият президент Шон Паркър и бившият вицепрезидент по потребителския растеж
Чамат Палихапития публично обявиха, че Facebook „разкъсва на парчета
социалната тъкан на нашето общество”. Те разкриха още, че мрежата е специално
проектирана да се възползва от уязвимостите на човешката психика, предава
technews.bg.
https://hicomm.bg/news/sosnovatelyat-na-google-sergei-brin-predupredi-za-tmnatastrana-na-ai.html
Изкуственият интелект (AI) е повтаряща се тема в посланията на висшите
ръководители на Alphabet. Най-новото писмо на основателя на компанията (Founders’
Letter), написано от Сергей Брин, не е изключение. Брин също така намира време да
назове възможните недостатъци, които изкуственият интелект носи със себе си.
Компанията публикува тези обръщения, обикновено написани от Брин, Лари Пейдж
или и двамата, всяка година, започвайки с писмото, придружаващо излизането на
Google на борсата през 2004 г. Машинното обучение и изкуственият интелект са
споменавани и преди, но тази година Брин подробно разяснява неотдавнашния бум в
развитието на AI, който описва като "ренесанс". Милиардерът обаче предупреждава за
влиянието му върху безопасността, работните места и справедливостта.
"Новата пролет в изкуствения интелект е най-значимото развитие в изчислителните
процеси в живота ми", пише Брин - немалко изявление от човек, чиято компания вече е
извършила големи промени в начина, по който хората и бизнеса използват компютрите.
Как ще изглежда Android след 10 години?
Със сигурност ще включва изкуствен интелект и добавена реалност.

Страхът от глобална пандемия, бум на
раждаемостта в Африка, национализма, по-строги регулации на технологичните
гиганти.
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Според Бил Гейтс единственият начин раждаемостта да бъде намалена е увеличението
в доходите, справянето с бедността и образованието. Именно това е изводът, направен
на базата на демографските прогнози.
Като "малко плашещо" създателят на Microsoft посочва липсата на доверие в
академиците, медиите и политиците. Такава според него е и тенденцията за "повече
национализъм и вглеждане на вътре, а не навън".
Освен това милиардерът смята, че е редно правителствата да наложат по-строг контрол
и регулации над технологичните гиганти.
"Семейството решава какви правила да спазват децата, редно е правителството да
се образова по тези въпроси, защото дори и индивидите на върха на компаниите да
нямат зли цели, то в края на деня държавата трябва да реши какво да позволи и
забрани на компаниите", казва Бил Гейтс.
"Филантропията е основно задължение на всеки с много пари. Не е справедливо, че ние
имаме толкова много, докато други имат толкова малко", твърди милиардерът.
Изкуствен интелект
https://vc.ru/37987-zhizn-3-0-byt-chelovekom-v-epohu-iskusstvennogo-intellektaklyuchevye-idei-knigi-maksa-tegmarka
Max Tegmark

За какви възможности и заплахи, свързани с развитието на изкуствения интелект,
авторът има няколко идеи.
Идея # 1: Всички форми на живот, известни на съвременната наука, са ограничени от
техните биологични часовници.
Идея # 2: неограничените възможности ще бъдат характерни за живота 3.0, независимо
от биологията му
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Идея # 3: AI непрекъснато се подобрява, показва способността за самообучение
Идея номер 4: за целите на сигурността трябва непрекъснато да наблюдавате
взаимодействието между изкуствения интелект и човека
Идея номер 5: предвид развитието на изкуствения интелект, бъдещето на човешките
професии трябва да мисли сега
Идея номер 6: теоретично, изкуственият интелект е доста способен да придобие власт
над хората
Идея # 7: AI може да управлява света като просветен диктатор
Идея # 8: AI предоставя колонизацията на други планети и излиза извън слънчевата
система
Тегмарк се чуди какво е съзнанието, от което човешката раса е толкова горда. Той
вярва, че съзнанието е физическо явление, възникващо в нашия мозък, което не се
чувства физически. За да бъде в съзнание, обработката на информацията трябва да
отговаря на определени принципи, необходими условия. Тегмарк ги намали на четири.
1. Информационен принцип: умът може да съхранява информация.
2. Принципът на динамиката: умът е в състояние да обработва информация.
3. Принципът на независимост: съзнанието е достатъчно независимо от останалата част
от света.
4. Принципът на интеграцията: съзнанието не може да се състои от независими части, в
противен случай ще има противоречия в него.

FLI - Future of Life Institute
Принципите на AI Asilomar са набор от 23 принципа, предназначени да насърчат
безопасното и полезно развитие на изкуствения интелект. Принципите - които
включват изследователски въпроси, етика и ценности, както и по-дългосрочни
проблеми - бяха одобрени от ръководителите на изследователската мрежа на Google в
Google DeepMind, GoogleBrain, Facebook, Apple и OpenAI. Подписалите се са: Demis
Hassabis, Yoshua Bengio, Elon Musk, Ray Kurzweil, the late Stephen Hawking, Tasha
McCauley, Joseph Gordon-Levitt, Jeff Dean, Tom Gruber, Anthony Romero, Stuart Russell и
още 3800 други изследователи и експерти.
Хенри Кисинджър за ИИ
https://dnes.dir.bg/svyat/kisindzhar-kak-svarshva-prosveshtenieto
Личното себепознание и научното познание замениха вярата като основна норма в
човешкото съзнание. Информацията беше събрана и систематизирана в многобройни
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библиотеки. Епохата на Просвещението сложи начало на мисълта и действията, които
формираха съвременния световен ред.
Но този ред сега търпи дълбока промяна вследствие на нова, още по-всеобхватна
технологична революция, чиито последствия ние не съумяхме да пресметнем изцяло и
чиято кулминация може да създаде свят, който разчита на машини, захранвани от
данни и алгоритми, и който не се управлява от етични или философски норми.
Сред пороя от мнения на много хора в социалните мрежи, потребителите се
отклоняват от всякаква интроспекция. В действителност, много технофили използват
интернет, за да избегнат самотата, която ги плаши. Целият този натиск отслабва
силите, необходими за развиване и поддържане на каквито и да е убеждения постигането им е самотно пътешествие, което е същността на творчеството.

The EU is right to refuse legal personality for Artificial Intelligence
EURACTIV newsletters@euractiv.com june 2018
Неотдавнашната концепция на Европейската комисия за стратегия за изкуствен
интелект, не отстъпва на призивите на Европейския парламент за предоставяне на
личност за AI. Комисията има право в това, макар и не поради причините, споменати в
неотдавнашно отворено писмо, публикувано от експерти, пише Томас Бърри.

http://it.dir.bg/news.php?id=26542739
Стивън Хокинг: Изкуственият интелект ще оживее

Стивън Хокинг е притеснен, че изкуственият интелект напълно ще замени хората.
Известният учен прави паралел с компютърните вируси - в днешно време хората са
създали сложен самовъзпроизвеждащ се зловреден код. Напълно логично е в един
момент някой, някъде да създаде самовъзпроизвеждащ се изкуствен интелект.
Хокинг е заявил в интервю за Wired и Cambridge News, че на практика това ще бъде
"нова форма на живот".
"Щом сме създали саморепликиращи се вируси, то ще създадем и саморепликиращ се и
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самоподобряващ се изкуствен интелект. Тази нова форма на живот ще превъзхожда
хората във всяко отношение", споделя Хокинг.
"Не вярвам, че ще има съществена разлика между биологичния и дигиталния мозък. В
един момент компютрите ще могат да имитират или емулират човешкия интелект,
но скоро след това ще преминат отвъд - ще го надминат", коментира ученият.
"Потенциалът на AI е огромен и много ползотворен - никой не може да каже какво ще
стане, щом усилим мозъците си с изкуствен интелект. Може да премахнем
бедността, да излекуваме всички болести и да поправим щетите, които сме нанесли
на природата. Това би бил най-големият успех в историята на нашата цивилизация.
Но не бива да забравяме, че има и друга възможност", заявява Хокинг.
Британският учен е привърженик на идеята за строги регулации в областта на AI,
които да позволят на човечеството да оцелее. Преди време Хокинг бе заявил, че един
свръхмощен и способен изкуствен интелект може "без да иска да унищожи
човечеството", стига да разполага с необходимата власт и алгоритмите му да изчислят,
че това ще доведе до по-добри резултати.
"Големият риск е не изкуственият интелект да бъде зъл, а да бъде компетентен.
Така той ще е супер способен да постига целите си, а в един момент те може да
се разминат с целите на човечеството", опасява се физикът.
Стивън Хокинг, който почина преди седем месеца, е предсказвал, че в бъдеще ще се
появят свръххора с изменена ДНК, които биха могли да станат реална опасност за
човечеството, съобщи ТАСС. За това свое опасение Стивън Хокинг пише в последната
си книга, която ще бъде публикувана на 16 октомври.
В труда "Кратки отговори на сериозни въпроси" Стивън Хокинг предполага,
че богатите хора скоро ще могат да изменят своите макромолекули, отговарящи за
реализирането на генетичната програма. Модифицирайки своята ДНК и своите деца, те
биха могли да засилват паметта и интелекта си, да повишават съпротивлението си на
болести, да удължават живота си.
Подобно развитие носи риск за хората, които няма да подобрят генетичното си ниво. Те
няма да бъдат конкурентноспособни и или ще измрат, или ще станат по-незначителни,
пише Стивън Хокинг.
Не всички обаче са съгласни с апокалиптичните страхове на учения. Според Марк
Зукърбърг изкуственият интелект може да е най-доброто нещо създавано от
човечеството, защото ще донесе огромен прогрес, улеснение и дори удължение на
живота.
AI все още е незряла технология по отношение на бъдещи възможности и функции.
Към момента е концентрирана върху основните технологии като осигуряване на
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процесорна мощ, невронни мрежи и др. След като се развие, ще получи бърз набор от
технически подобрения, а широкото разпространение на основната технология ще
доведе до създаването на голям брой продукти за ежедневна употреба.
В момента много AI системи изискват персонализация и много настройване.
Стандартите са малко и доста ограничени. Циклите на разработка и тестване са твърде
дълги, а фалстартовете забавят развитието на системите.
Специалистите от Gartner очакват през следващите 75 години да има няколко
поколения изкуствен интелект. Те ще създадат нови пазари и вероятно дори нови
индустрии.

https://it.dir.bg/nauka/koga-horata-shte-stanat-bezsmartni
Британският футуролог Иън Пиърсън предсказа кога хората ще станат безсмъртни когато се появи цифровото съзнание и то бъде пренесено от човека в тялото на
машина, пише сайтът Тайм гайд.
Технологията на машинното обучение вече навлиза в нов етап на развитие. Именно
невронните мрежи ще помогнат на учените да направят точно копие и да "пренесат"
човешкия разум след смъртта на индивида в тялото на роботизирано устройство.
Така вижда развитието на човечеството Иън Пиърсън. Той стана известен с това, че се
застъпва за ранното встъпване в полови контакти между хората и роботите.
Но според британския футуролог пророкуваното от него "безсмъртие" крие и някои
подводни камъни. Заради бързото развитие на технологиите, свързани с изкуствения
интелект, след преноса на разума на човека в тялото на робота ще бъде трудно
съвместното съществуване на двете "системи за управление" в едно и също цифрово
пространство. По този начин човешкият разум може да стане заложник на изкуствения
интелект.

Заключение

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2018/2018-01/2018_ITUNews01-en.pdf
Ако научихме нещо от историята, то това от което би трябвало да се страхуваме
най-много е звярът във всеки един от нас, а не че AI ще замени работата ни.
Цитирайки Yuval Noah Harari: "Сапиенс управлява света, защото ние сме единственото
животно, което може да се кооперира гъвкаво в големи количества". Трябва да
продължим да се кооперираме и да гарантираме, че е постигната необходимата
сигурност, при създаването на най-мощните инструменти в историята на
човечеството.
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