ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ КОДЕКС ЗА
ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ
И
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАН НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГУЛАТОРИ В ОБЛАСТТА НА
ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
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Настояща регулаторната рамка
Директива 2002/19/ЕО - Директива за достъпа;
Директива 2002/20/ЕO - Директива за
разрешение;
• Директива 2002/21/ЕО - Рамкова директива;
• Директива 2002/22/ЕО - Директива за
универсалната услуга;
• Директива 2002/58/ЕО - Директива за правото на
неприкосновеност на личния живот и
електронни комуникации
•
•

Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
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ПАКЕТ ЗА СВЪРЗАНОСТ
• Представен от Европейската комисия през септември
2016 г.
• Планира се постигането на следните цели до 2025 г.:
- гигабитова свързаност за основните икономически
движещи сили, като например училища, средни и
големи предприятия и основни доставчици на
обществени услуги
- отворена за надграждане свързаност от поне 100
мегабита в секунда за всички европейски
домакинства
- 5G покритие за всички градски зони и всички
главни сухопътни транспортни артерии
Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
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КОДЕКС ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ (1)
Защо е необходим?
• Търсенето на данни и достъп до интернет е все по-голямо
• Нововъзникващите, основани на интернет услуги се конкурират със
съществуващите телекомуникационни услуги
• Трябва да се гарантира високо ниво на защита на потребителите и
конкуренция на пазара
Какви са предизвикателствата?
• Ограничена високоскоростна свързаност
• Недостатъчен капацитет за справяне с бързите пазарни и
технологични промени
• Административна тежест
Какво се очаква?
• Бързо и повсеместно въвеждане на мрежи от следващо поколение
• Засилена свързаност, която да улесни създаването на нови
стопански дейности и бизнес модели и да се превърне в двигател на
растежа
Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
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КОДЕКС ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ (2)
• Обхваща изменения основно в Директиви 2002/19/ЕО
(Директива за достъпа), 2002/20/ЕО (Директива за
разрешение), 2002/21/ЕО (Рамкова директива),
2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга) и
Регламент (ЕО) № 1211/2009 (Регламента за ОЕРЕС)

• Установява хармонизирана рамка за регулиране на
електронните съобщения, задачите на националните
регулаторни и други компетентни органи и процедури
за хармонизирано прилагане на регулаторната рамка в
ЕС
• Цели да се направи възможно пълноценното участие на
гражданите и предприятията от ЕС в цифровата
икономика
Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
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ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ
Новият Кодекс за електронни съобщения внася посъществени промени в сравнение с настоящата рамка
по отношение на:
• Регулирането на достъпа

• Управлението на радиочестотния спектър
• Универсалната услуга
• Услугите и правилата за защита на крайните
ползватели
• Спешните повиквания

Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
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Регламент (ЕС) 2018/1971 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 декември 2018
година за създаване на Орган на европейските
регулатори в областта на електронните
съобщения (ОЕРЕС) и на Агенция за подкрепа
на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС), за
изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1211/2009
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ОЕРЕС
Основните акценти в Регламента за създаване на Орган
на европейските регулатори в областта на електронните
съобщения са:
• Запазването на досегашната структура на ОЕРЕС
• Значителната роля на ОЕРЕС в разгръщането на
мрежи с много голям капацитет и гладкото прилагане
на регулаторните мерки
• Разпоредбите за по-евтини международни разговори
в рамките на ЕС

Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
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БЛАГОДАРЯ!

Димитър Димитров
didimitrov@mtitc.government.bg

Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
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Новата нормативна уредба в сферата на мрежовата и
информационната сигурност – предизвикателства и
решения
Васил Грънчаров
директор на дирекция „Мрежова и информационна сигурност”

ПРЕДМЕТ НА ЗКС
Чл. 1. (1) Този закон урежда дейностите по:
•
1.организацията, управлението и контрола на киберсигурността,
включително дейности и проекти по киберотбрана и по
противодействие на киберпрестъпността;
•
2. предприемане на необходимите мерки за постигане на високо
общо ниво на мрежова и информационна сигурност.
(2) С този закон се определят и правомощията и функциите на
компетентните органи в областта на киберсигурността.

2

СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ

КРЪГЛА МАСА

3

ЗА КОГО СЕ ОТНАСЯ ЗКС?
Чл. 4. (1) С този закон се определят изискванията към:
• 1. административните органи;
• 2. операторите на съществени услуги и доставчиците на
цифрови услуги - за всеки сектор, подсектор и услуги, посочени
в приложения № 1 и 2;
• 3. лицата, осъществяващи публични функции, които не са
определени като оператори на съществени услуги, когато тези
лица предоставят административни услуги по електронен път;
• 4. организациите, предоставящи обществени услуги, които не
са определени като оператори на съществени услуги или не са
доставчици на цифрови услуги по смисъла на този закон, когато
тези лица предоставят административни услуги по електронен
път.
4

Този закон не се прилага:
1. за АИС или мрежи за обработка на класифицирана
информация - ЗЗКИ;
2. за мрежите и информационните системи на МО, МВР,
ДАНС, ДАР, ДАТО, Служба „ВИ“ и НСО, които не са свързани с
предоставянето на АУ по електронен път и обмен на електронни
документи между АО. Изискванията, управлението и контролът на
тези мрежи и информационни системи се осъществяват при
условия и по ред, определени от съответните ръководители;
3. по отношение на предприятия, предоставящи обществени
електронни съобщителни мрежи и/или услуги по смисъла на ЗЕС,
с изключение на чл.13, ал.5, чл.14, ал.6 и чл.18, ал.4;
4. За доставчици на удостоверителни услуги – Регламент
2014/910
5. За ДЦУ, които са микро и малки предприятия по чл.2, ал.2 и
3 от Закона за малките и средни предприятия
5

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА
КИБЕРСИГУРНОСТ
приема

МИНИСТЕРСКИ
СЪВЕТ

определя

СЪВЕТ ПО
КИБЕРСИГУРНОСТ
НАЦИОНАЛЕН
КООРДИНАТОР
ПО КИБЕРСИГУРНОСТ

• Национална стратегия за киберсигурност и
МИС
• НМИМИС
• административните органи, към които се
създават НКО за секторите и услугите, посочени в
приложения № 1 и 2 (чл. 16)

➢ анализира тенденциите на киберзаплахите, рисковете, противодействие,
развитие на необходимия капацитет, развитие- инфрастр., технолог.,
финансови и организационни компоненти
➢ предлага Национална стратегия за КС; Нац. план за киберкризи.
➢ взаимодейства с компетентните органи
➢ предоставя информация на Съвета по сигурността към МС.
➢ Предлага – нива за оценка на заплахи, критерии; степени за нива
на готовност; мерки за предприемане
➢ Ръководи – Нац. стр. за киберсиг., 6пътна карта към нея;
➢ Участва – НКОМКС; НКСЦ, учения; Сформира смесени екипи.

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА
КИБЕРСИГУРНОСТ
Председател на
Държавна агенция
„Електронно управление“

провежда
държавната политика

Министър на
отбраната

провежда
държавната политика

Министър на
вътрешните работи

провежда
държавната политика

Държавна агенция
„Национална
сигурност“

в областта на МИС
за защита и противодействие на кибератаки и
хибридни въздействия върху системите за

управление на отбраната и
въоръжените сили
в областта на противодействието на

киберпрестъпността
по защита от киберинциденти в КИС на

изпълнява политиката

стратегическите обекти и дейности, които са
от значение за националната сигурност
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УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА
СИСТЕМАТА ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ
Министерство на
отбраната

• център за киберотбрана

(чл.13)

Министерство на
вътрешните
работи ГД „БОП“
(чл.14)

• Център по киберпрестъпност, който осъществява
дейности по разкриване, разследване и
документиране на компютърни престъпления на
национално ниво;
• екип за реагиране при инциденти с компютърната
сигурност за Министерството на вътрешните работи.
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УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА
СИСТЕМАТА ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ
Държавна
агенция
„Национална
сигурност“
(чл.15)

ДА ЕУ в
сътрудничество с
ДАНС, МВР и МО, и с
участието на Нац.
координатор

• изгражда и поддържа Център за мониторинг и
реакция на инциденти със значително увреждащо
въздействие върху комуникационните и
информационните системи на стратегическите
обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност

• Национален киберситуационен център;
• Национална координационно-организационна мрежа
9

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА
СИСТЕМАТА ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ
Национално
единно звено за
контакт
(чл.17)

(към ДАЕУ)

Национални
компетентни
органи
(чл.16)

(към ДАЕУ и АО по
чл.16
за АО и за секторите –
Прил.1)

• координира въпросите, свързани с мрежовата и
информационната сигурност и въпросите свързани с
трансграничното сътрудничество със съответните органи в
други държави - членки на ЕС
• изготвя доклади до Европейската комисия (на 2 години)
• изготвя доклади до Групата за сътрудничество към ЕК
(всяка година)
• координират и контролират изпълнението на задачите,
свързани с МИС
• изискват информация от съответните АО, ОСУ и ДЦУ
• оценяват нивото на МИС
• дават препоръки
• сътрудничат с ЕРИКС, НЕЗК, КЗЛД
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УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА
СИСТЕМАТА ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ
Национален
ЕРИКС
(чл.19)

(към ДАЕУ)

Секторни ЕРИКС
(чл.18)

(за 7 сектора)

• звено за контакт по въпроси, свързани с мрежовата и
информационната сигурност на национално ниво и
по оперативни въпроси на международно ниво
• Секторен ЕРИКС за АО, организации предоставящи
обществени услуги, лица, осъществяващи публични
функции
• Реактивни и проактивни дейности;
• управление на качеството на сигурността в
съответствие с регламентиращите и
препоръчителните документи на ЕС, указанията на
ENISA и с българското законодателство
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ИЗИСКВАНИЯ И ЗАДАЧИ НА КОИТО ТРЯБВА
ДА ОТГОВАРЯ СЕКТОРНИЯ ЕРИКС
• Изисквания – комуникационни канали; разполагане в защитени зони;
непрекъснатост на действията – система за заявки, персонал на разположение,
гарантирано действаща непрекъснато инфраструктура; съответствие на
дейностите им с документи на ЕС и ENISA.

• Задачи – наблюдение на инциденти; предупреждения, сигнали за тревога,
информация за инциденти и рискове; реакция при инциденти и оказване на
помощ; адинамичен анализ на рисковете и инцидентите и информация за
текуща ситуация.

• Други изисквания от Закона за киберсигурност (чл. 18, ал.9)
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ОСУ - СЕКТОРИ, ПОДСЕКТОРИ
ЕНЕРГЕТИКА

Електроенергия

ТРАНСПОРТ

Природен газ

ИНФРАСТРУКТУРИ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ДОСТАВКА И
СНАБДЯВАНЕ С
ПИТЕЙНА
ВОДА

ЦИФРОВА
ИНФРАСТРУКТУ
РА

- Централни
контрагенти
- Оператори на
места за търговия

Доставчици на
здравно
обслужване

Доставчици и
снабдители с
води

-Точки за обмен в
интернет
-Доставчици на
DNS услуги
- Регистри на
имената на
домейни от
първо ниво

НА ФИНАНСОВИЯ
ПАЗАР

Въздушен
транспорт

Железопъ-тен
транспорт
Нефт

БАНКОВО ДЕЛО

Воден
транспорт
Автомобилен
транспорт

- Кредитни
институции
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ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСУ
•
•
•
•

Значение на обществените/социалните дейности;
Значение за икономиката;
Значение за околната среда;
Значение за обществената безопасност и / или ред и / или доверие и
национална сигурност;
• Уникалност на услугата или основната физическа инфраструктура,
която използва;
• Зависимост към други услуги
• Последователността на действията при определяне на ОСУ, критериите
за субекта на услугата, критериите за въздействие на инцидент върху
доставка на услуги – са разработени в Методика за определяне на ОСУ,
приета с РМС№192/09.04.2019 г.
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УВЕДОМЯВАНЕ НА ОСУ (Стъпка №9 от Методиката)
Административните органи уведомяват идентифицираните
оператори на съществени услуги за:
• статута им като такива;
• задълженията им съгласно закона за киберсигурност;
• контактни точки на съответния национален компетентен орган и
секторния екип за реагиране на инциденти с компютърната
сигурност (ЕРИКС)
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСУ И ДЦУ
• Чл. 3, ал. 4 Субектите по чл. 4, ал. 1,
т. 1 и 2 поддържат система за
управление на сигурността на
информацията (СУСИ)
• Чл. 23, ал. 1 и чл. 25, ал. 1
предприемат:
1. подходящи и пропорционални мерки,
които трябва да осигуряват ниво на
мрежова и информационна сигурност,
съответстващо на съществуващия риск;
2. подходящи мерки за предотвратяване и
намаляване до минимум на въздействието
на инцидентите, засягащи мрежовата и
информационната им сигурност, с цел
осигуряване
на
непрекъснатост
на
дейността им;
3. мерките, определени с наредбата по чл.
3, ал. 2.

• Чл. 23, ал. 2 и чл. 25, ал. 3
Уведомяват
СЕРИКС
за
инцидентите, които имат въздействие
върху
непрекъснатостта
на
предоставяните от тях съществени
услуги/цифрови услуги.
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Мерки за мрежова и информационна
сигурност
(чл. 3 ЗКС)
• Видове мерки:
• Организационни
• Технологични
• Tехнически

Прилагат в съответствие със
спецификата на
администрацията и
пропорционално на заплахите с
цел минимизиране на риска от
тяхното реализиране.

• Минималният обхват на
мерките за мрежова и
информационна сигурност,
както и други препоръчителни
мерки, се определят с наредба
на Министерския съвет по
предложение на председателя на
Държавна агенция „Електронно
управление“.
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ИЗИСКВАНЕ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ
Оператори на
съществени
услуги
Административни органи
(всички)

Организации,
предоставящи
обществени
услуги
Лица,
осъществяващи
публични
функции

всички
инциденти

инциденти,
засягащи
ел.адм. услуги

Инциденти
имащи
въздействие
върху
непрекъснатост
та на
съществените
услуги

Доставчици на
цифрови услуги

Съответния
секторен ЕРИКС
към АО по чл.16

инциденти,
засягащи
цифровите
услуги

трансгранични
инциденти

ЕРИКС
към ДАЕУ
трансгранични
инциденти

Национално
единно звено за
контакт по чл.
17

Националния
ЕРИКС
към ДАЕУ по
чл. 19
трансгранични
инциденти със
значително
въздействие
18

Институционален модел на системата за КС
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
При какви нарушения се налагат санкции?
• При неуведомяване за инциденти в срок и при предоставянето на недостатъчна
информация (за определянето на инцидента като трансграничен);
• При непредоставяне на информация на НКО или неизпълнение на указания от
НКО.

От кого се издават наказателните постановления?
• Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“;
• Ръководителите на административните органи по чл.16, към които се създават
Националните компетентни органи;
• Министър на вътрешните работи;
• Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.
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Регистър на съществените услуги
• Съдържание:
1. видове съществени услуги;
2. списък на операторите на
съществени услуги и
предоставяните от тях услуги;
3. сфера на дейност;
4. брой потребители, разчитащи
на услугата, предоставяна от
оператора;
5. географски обхват на областта,
която може да бъде засегната от
даден инцидент.

• преразглежда се и се актуализира
на всеки две години от
съответните административни
органи, за което те уведомяват
председателя на Държавна
агенция „Електронно
управление“.
• Редът за водене, съхраняване и
достъп до регистъра се определя
с Наредбата за минималните
изисквания за мрежова и
информационна сигурност.
• Регистърът не е публичен.
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РЕГИСТРИРАНЕ НА ОСУ
Административните органи предоставят
следните данни за операторите на
съществени услуги на Председателя на ДА ЕУ за вписване в Регистъра по чл.6 от ЗКС:
• Вид на съществената услуга
• Оператор на съществената услуга
• Адрес
• Лице за контакт
• Контактни точки
• Сфера на дейност
• Брой потребители, разчитащи на услугата предоставяна от оператора
• Зависимост от други услуги
• Влияние върху други услуги
• Географски обхват на областта, която може да бъде засегната от даден инцидент.
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СВЪРЗАНИ СЪС ЗКС НОРМАТИВНИ
ДОКУМЕНТИ

• РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ № 192 от 9 април 2019 година За определяне на
административните органи, към които се създават национални компетентни органи по мрежова и
информационна сигурност, и за приемане на Методиката за определяне на оператори на съществени услуги
в съответствие с изискванията на Закона за киберсигурност
• НАРЕДБА за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност –ПМС№186/19.07.2019 г.
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Благодаря за вниманието!

Васил Грънчаров
vgrancharov@e-gov.bg
тлф. 0885503662

5G бъдеще за нови хоризонти
от А1 България

А1 Group и América Móvil

25 страни

7 страни
19 хил. служители
24 млн. клиенти

Данните са за финансовата 2018 година.

А1 България – технологичен лидер

2G

2.5G

3.5G

Първи SMS в
България

1995

1999

Старт на
2G гласови
услуги

2004

HSPA+

2005

Мобилни
данни през
2,5G мрежа

SMS

4G

2009
HSDPA

3G

2010

еCall

4G мрежа за
4G за бизнес
всички клиенти
клиенти - пилот и старт на 4,5G

2011

2012

2014

2016

Първи
eCall
пилот

Демонстрация
на 4G мрежа в
България

3,5G

Voice
Over
LTE

4G

2017
Първи
разговор

4.5G

5G

Демо

2018

2019

Тестове на
приложения

5G &
NBIoT

А1 България и 5G

2019

2018
Първо 5G демо

Първа 5G станция

(15 февруари)

(1 юли)

▪ 4К VR с над 2 Gbps

▪ Супербърз мобилен
широколентов
достъп

▪ Балансиращи роботи
с 1 милисекунда
времезакъснение

▪ 16 HD канала
едновременно

▪ Тестове на
приложения

5G ще промени нашия свят…
Нови
приложения

1/10X

Иновации

10 г. живот

По-ниска
консумация
на енергия

1-10 Gb/s

на батерията

Подобрен
обхват
Промяна в
потребителските
навиците

скорост

5G

x10 000
трафик

1 мс

99,999%

Времезакъснение

надеждност

1 млн.
устройства/km2

IoT

…благодарение на новите технологии
Нов спектър

mMIMO &
beamforming

Гъвкав радио
интерфейс

Логически разрези

Оптимизирана
комуникация

<3 GHz, 3-6 GHz, >24 GHz
cm/mmWave

Паралелни връзки

eMBB
URLLC
mMTC

Акумулиране и дублиране

Централизация и
разпределеност

Подходяща за масово IoT

Възможностите в различен спектрален диапазон
▪ Много добро покритие на закрито

▪ 5G eMBB покритие на 4G мрежа

▪ Отделен честотен слой за eMBB

▪ Япония, Южна Корея, Китай, ЕС

за eMBB

Нисък
спектър
< 3 GHz

Среден
спектър

▪ Супер скорости на трансфер на
данни
▪ Използван в САЩ, поради липса
на честоти в диапазона 3-6 GHz;
и за Олимпийските игри в Корея

Висок
спектър

3–6 GHz

> 24 GHz

Покритие
Покритие

Голямо покритие на закрито
>1 km

Същата мрежа като 4G@1800
~1 km

Горещи точки
100 m

Пикова
Пикова
скорост
скорост

~ 100 Mbps

~ 1 Gbps

~ 10 Gbps

Честотен
Трафик
диапазон

10 MHz

<100 MHz

<1 GHz

Обхват на клетките

Скорост при преноса на данни

+

5G мрежа за радиодостъп

Мрежови
елементи
На уличните
лампи

Офиси с
Hot-Spots

На пътните
знаци

В сградите

На уличното
осветление
Частни
Hot-Spots

В обществения
транспорт

В билбордовете

Магазини с
Hot-Spots

Обществени
Hot-Spots

Логически профили на 5G мрежата
Мрежови домейни
Супербърз
широколентов
мобилен достъп
(eMBB)

Разрез в 5G

5G

Радио

Различни изисквания

Транспорт

Основен

Управление

Масирана
комуникация
между машини
(mMTC)

Взаимодействие

Радио

Транспорт

Основен

Ултра надеждна
комуникация
с малко
закъснение
(URLLC)

Управление

Приложения на 5G
Супербърз широколентов
мобилен достъп (eMBB)
• Скорост >1Gbps
• Фиксирани услуги през 5G
• UHD 3D и 4К телевизия
• VR (виртуална реалност)
• AR (добавена реалност)
• MR (миксирана реалност)

Ултра надеждната комуникация с
малко закъснение (URLLC)
• Медицина: дистанционна диагностика и
интервенции
• Транспорт: безопасното движение на
автономни автомобили
• Индустрия: управление на големи
промишлени съоръжения чрез роботи

Масираната комуникация
между машини (mMTC)
• Инфраструктура за пренос на
огромно количество данни
между милиарди устройства
• Умен град и по-свързан свят

Интернет на нещата (IoT)

Какво предлага NB-IoT от А1
NB-IoT (Narrowband IoT) – технологичен стандарт, който свързва широка гама от
устройства, машини и услуги с помощта на клетъчни телекомуникационни технологии

NB-IoT: сфери на приложение

УМНО ПАРКИРАНЕ

УМНО ОСВЕТЛЕНИЕ

УМЕН ДОМ

УМНИ ВИК
РЕШЕНИЯ

УМНО
СМЕТОСЪБИРАНЕ

УМНА ИНДУСТРИЯ

Реализирани и реализиращи се
проекти
Сигурност
Дигитално
и видео
образование
наблюдение

Умно
осветление

Е-билети за
транспорт

Системна
интеграция

Умно
паркиране

Интелигентно
сметосъбиране

Цялостна
ИТ
поддръжка

Умни ВиК
решения

Модерна
индустрия

WiFi4EU

За 5G бъдеще с необятни
възможности

Future Internet – based on AI
(Artificial Intelligence)

Machine Learning for Proactive
Scalability and Management for Hybrid
Clouds
Prof. Dr. D.R.Avresky -IRIANC
Munich /Germany
autonomic@irianc.com

We present Inter-ACM Framework (I-ACMF),
a novel framework for supporting the
management and optimization of application
subject to software anomalies and deployed on
large scale cloud architectures, composed of
different geographically distributed cloud
regions.
I-ACMF uses machine learning models for
predicting failures caused by accumulation of
anomalies.
I-ACMF introduces a novel workload
balancing approach and a proactive system
scale up/scale down technique.

Autonomic Manager (Intra & Inter)
Analyze

Plan
Execute

Monitor
Knowledge

Sensors

Effectors

Manageable Resources

Fig. 1

In this presentation, we demonstrate the
implementation of Virtualization and Machine
Learning Frameworks for enhancing the
availability and performance of web based
applications. We automatically generated
Machine Learning (ML) models, based on
monitoring a set of system features, during the
off-line training phase. The implemented ML
framework predicts the time to crash of
applications.
Intra ACM controllers are interconnected over
a distributed/geographical clouds. In this way,
multiple cloud regions can proactively to
scale(up/done) to increase the availability of
the application, and to ensures the response
time seen by the users of the application.

Fig.2

Fig.3

КОМПЛЕКСИ, ФОБИИ И
ДЕФИЦИТИ ПРИ
ПЕРСПЕКТИВАТА
ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
Антони Славински
Нов български университет
Асоциация Телекомуникации

ТЕЛЕКОМ 2019
София, 30-31.10. 2019

ПРЕДИ ДА СЕ ВГЛЕЖДАМЕ В ИЗКУСТВЕНИЯ
ИНТЕЛЕКТ ДА ПОМИСЛИМ ЗА ЧОВЕШКИЯ ИНТЕЛЕКТ
❖ Как реагираме спрямо околния свят?
❖ Как общуваме помежду си?

❖ Как се отнасяме към обществото и структурите му?
❖ Комплексите ни тайни ли са или всички около нас се съобразяват с тях?

❖ Фобиите ни оцветяват ли ежедневното ни поведение?
❖ Дефицитите ни от какво разстояние са видими?
❖ Националните ни особености капсулират ли се или напротив?
❖ Ще разпознаем ли утре „Андрешко“ в Изкуствения Интелект?
ТЕЛЕКОМ 2019 София, 30-31.10. 2019

ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ОПАСЕНИЯ ОТ ОБЩУВАНЕТО С
ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ:
1. Срещата с новостите и предизвикателствата на общуването
2. Промените в работната обстановка и съдбата на професиите

3. Кибер сигурността и намесата в личния живот
4. Етичните проблеми на интеринтелектуалните отношения
5. Възможностите за самообучение на изкуствения интелект
6. Авторските права и академичната етика

ТЕЛЕКОМ 2019 София, 30-31.10. 2019

СРЕЩАТА С НОВОСТИТЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА
ОБЩУВАНЕТО (1)

❖ Кое промени и доминира посоката на нашето развитие през
последните 40 – 50 години?
❖ Законът на Moore – на всеки 18 месеца….

❖ Технологиите за пренос – оптика, честотен спектър, сателити…
❖ Персоналният компютър и последващите лаптопи, таблети,
смартфони и т.н. Как ги посрещнахме и как се адаптирахме?
❖ Интернет и социалните мрежи. Как скочихме от аналоговата
среда в дигиталната действителност?

ТЕЛЕКОМ 2019 София, 30-31.10. 2019

СРЕЩАТА С НОВОСТИТЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА
ОБЩУВАНЕТО (2)

❖ Разликите и приликите между Интернет и Изкуствения Интелект
❖ Преходът от CAD/CAM към HAD/HAM
❖ Мога да науча всичко / Не желая предизвикателства
❖ А след поколението Z – видяхме го при последните местни избори
❖ Може би е време да преминем от Private Public Partnership към
Human Artificial Partnership?
❖ Какви са измеренията на превъзходството?

ТЕЛЕКОМ 2019 София, 30-31.10. 2019

ПРОМЕНИТЕ В РАБОТНАТА ОБСТАНОВКА И СЪДБАТА НА
ПРОФЕСИИТЕ
❖ Професиите вечни ли са в този бързо променящ се свят?
❖ Продължителността на живота през 1750 година е около 35 години, днес
е около 80 години.

❖ Ключовият въпрос е кога Вашата професия може да се алгоритмизира
❖ Онтотекст и BBC, Financial Times
❖ Защитния чадър за творческите професии
❖ Безкрайното разнообразие на новите професии

ТЕЛЕКОМ 2019 София, 30-31.10. 2019

КИБЕР СИГУРНОСТТА И НАМЕСАТА В ЛИЧНИЯ ЖИВОТ
❖ Стари проблеми от Интернет или предвестници на проблемите с ИИ?
❖ Хакери – терористи – войната е приватизирана – щетите са глобални
❖ Натрупаният опит с WannaCry, NotPetya, deep web, darknet, Alphabay
обаче показва, че човешкият интелект намира сили и средства да се
бори с тези противообществени явления.
❖ Но най-неподготвено и незащитено е човечеството от феномена
„човешката глупост“. Да си представим глупав и работлив робот.
❖ Алберт Айнщайн - Две неща са безкрайни: вселената и човешката
глупост, но за първото не съм сигурен.
ТЕЛЕКОМ 2019 София, 30-31.10. 2019

ЕТИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА
ИНТЕРИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
❖ Какви биха били причините за враждебно отношение на изкуствения
интелект към човечеството?
❖ Разделението на труда се очертава по линията – еднообразен подлежащ
на алгоритми труд за ИИ, творчески труд и чувства за човечеството
❖ От друга страна за да преодолеем страха от враждебност би било хубаво
да разчитаме на някаква етика и морал „вградени“ в ИИ.
❖ По всичко изглежда, че модела HAP ще бъде по-удачен от модела
master/slave, макар че някои страхове ще си останат.

ТЕЛЕКОМ 2019 София, 30-31.10. 2019

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА САМООБУЧЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНИЯ
ИНТЕЛЕКТ
❖ Най-стряскащата прогноза е самостоятелното развитие на ИИ
благодарение на възможността за самообучение, съчетана с
капацитета и бързодействието на ИИ
❖ И „вграждането“ на морал и етика, и доброто партньорство няма да
помогнат, ако ИИ реши, че е неравностоен и пренебрегван.
❖ Отново може би, ще ни дойде на помощ „човешката глупост“, която
„инжектирана“ в разумна доза може да направи ИИ по-мързелив по
отношение на самообучението.
❖ И по този начин правим ИИ по свой образ и подобие.

ТЕЛЕКОМ 2019 София, 30-31.10. 2019

АВТОРСКИТЕ ПРАВА И АКАДЕМИЧНАТА ЕТИКА
❖ Образованието е любима територия за прогнозиране на присъствието
на изкуствения интелект
❖ Алвин Тофлър – „Неграмотните на 21 век не са тези, които не могат да
четат и пишат, а онези , които не умеят да се учат, отучват и отново да
се научават“. Да си помечтаем за учителския и преподавателски труд.
❖ Как ще определим авторството, когато digital assistant създаде продукт
зададен от човека като заглавие, тема, конструкция, колорит, ключови
думи, използвана литература и с изискването да „преодолява“ анти
плагиаторските приложения?
❖ Може би отново моралът и етиката на изкуствения интелект…

ТЕЛЕКОМ 2019 София, 30-31.10. 2019

ДИГИТАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

❖ Любима тема през последните години.

❖ В същината си дигиталното образование различава ли се от
дигиталната медицина, дигиталното градоустройство и т.н.
❖ След като всеки ученик/студент носи в джоба си терабайт памет
управлявана от 4/6/8 ядрен процесор с тактова честота над 2 GHz и
около него са достъпни десетки мрежи, къде е проблемът?

❖ А той е само един – дигиталното мислене, което е един от сериозните
ни дефицити…

ТЕЛЕКОМ 2019 София, 30-31.10. 2019

БЛАГОДАРЯ ЗА
ВНИМАНИЕТО

ТЕЛЕКОМ 2019 София, 30-31.10. 2019

ИЗВОДИ, ОБОБЩЕНИИЯ И ФАНТАЗИИ I
❖ Всяка фирма на базата на маркетинг и анализ създава философията на
индивидуалния цифров асистент ориентиран към определена фокус група.

❖ Взети като цяло съдържанието на 10ина подобни приложения започват да
придобиват смисъла на изкуствен интелект.
❖ Всъщност те са отражение на нашите комплекси, фобии и дефицити.

❖ По този начин изкуствения интелект е създаден по наше подобие. Освен във
времето, когато той включи възможностите си за самообучение, когато могат
да се предвидят изненадващи ходове и развитие.
❖ Както каза един известен български учител: Машините ще управляват 90% от
хората, а 10% от хората ще управляват машините. Разликата между 10% и 90%
ще са няколкото хиляди прочетени книги.
ТЕЛЕКОМ 2019 София, 30-31.10. 2019

ИЗВОДИ, ОБОБЩЕНИИЯ И ФАНТАЗИИ II

❖ Ключов елемент в съжителството между „интелектите“ ще бъде
умението за общуване между тях.
❖ Уменията на „изкуствения“ ще го създават софтуерните експерти.

❖ Уменията на „естествения“ ще бъдат умения получени в образователната
система и ще зависят от любознателността на учащите.
❖ Ще бъдем свидетели на ренесанс на едни хуманитарни знания, прекроени
съобразно новата обстановка, с които ще превъзхождаме ИИ.
❖ Този хуманитарен принос ще проникне във всички точни науки и ще
направи човешкия интелект уникален и неусвоим от изкуствения.

ТЕЛЕКОМ 2019 София, 30-31.10. 2019
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ЩРИХИ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ 2019
Камен Рангелов

1.“Телекомуникационни“ мрежи

"Всичко се обърка", каза Тим Бърнърс-Лий , който през 1989 г. изобрети
интернет като платформа, по време на Web Summit - най-голямото
технологично събитие в Европа.
"Появиха се фалшиви новини, имаме проблеми с неприкосновеността на
личния живот, има хора, които биват профилирани и манипулирани",
допълва той.
Подобно на други пионери в технологиите, Бърнърс-Лий вижда интернет
като платформа, която трябва да отваря пред хората нови хоризонти.
Затова той е разочарован от начина, по който се развива глобалната мрежа.
"Изгубихме контрола над личните данни, сега данните стават оръжия
срещу самите нас. Силата на достъпа до новини и информация от цял
свят се манипулира от злонамерени актьори", казва Уеб Фондацията на
Бърнърс-Лий.
Той очертава необходимостта от нов договор за функционирането на
мрежата. "Онлайн тормозът е необуздан, правителствата все повече
цензурират онлайн информацията или изключват интернет напълно",
добави той, цитиран от phys.org.
64-годишният технологичен пионер иска правителствата, компаниите и
гражданите да подпишат "пълен договор" за мрежата до май 2019 г. Това е
дата, която се счита за преломна - очаква се тогава за първи път онлайн да
са 50% от хората по света.
1
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Френското правителство и интернет гигантите Google и Facebook
подкрепят принципите на предложения договор. Сред тях са зачитане на
правото на личен живот на хората, както и гаранции, че всеки може да се
свърже към интернет.
Двете големи фирми вече имат пряко влияние върху почти три четвърти от
целия трафик в интернет, благодарение на огромното количество
приложения и услуги, които предлагат - такива като YouTube, WhatsApp и
Instagram.
Шефът на GSMA призова за бърза регулация на цифровата епоха
Операторите планират да инвестират $500 милиарда в мобилния сектор
до 2020 г.
Операторите по света планират да инвестират поне 500 милиарда долара в
мобилния сектор до 2020 г., но генералният директор на организацията
GSMA Матс Гранрид твърди, че това ще стане възможно само ако са
налице регламенти, подходящи за цифровата ера.

Разгръщането на 5G мрежите в Южна Корея напредва с много бързи
темпове, като на 9 септември т.г. е регистриран 3-милионния 5G абонат.
Очаква се до края на 2019 г. трите мобилни оператора да
осигурят 5G покритие на 93% от населението на страната.
На неотдавнашното събитие MWC19 в Шанхай стана ясно, че китайските
оператори вече се стягат за приемането на новия стандарт. Те получиха 5G
лицензи в началото на юни и за разлика от операторите, които към
момента са разгърнали 5G услуги върху съществуващата ифраструктура
по-скоро с маркетингови цели, искат да са сред пионерите във
внедряването на самостоятелни 5G мрежи.
2
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The Future X architecture. (Image: Nokia)
https://www.eetimes.eu/2019/02/20/nokias-bumpy-ride-toward-redemption/
Future X for Industries incorporates four core technology layers: applications,
platforms, distributed cloud computing, and networking. Those layers will
variously cover technologies such as edge computing, augmented intelligence
and VR, and advanced LTE and 5G, providing strict security solutions.
Nokia се справя с това предизвикателство с помощта на своята Future X
мрежа - цялостно решение, включващо хардуер и софтуер, изградени на
отворени системи, които са предварително интегрирани и тествани, преди
да бъдат внедрени.

Бьоре Екхолм: Ericsson ще направи глобален преход към 5G през 2019 г.
25 февруари 2019, CW
„Ние превключваме към 5G в целия свят през 2019 г.“, заяви Бьоре
Екхолм, президент и главен изпълнителен директор на Ericsson, в
традиционна си реч пред анализатори и медии на Световния мобилен
3
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конгрес с Барселона. Той наблегна на ролята на 5G като критична
инфраструктура, както и на предимствата й за първите внедрили
технологията.
5G illusions
За да преодолеят този недостатък, телекомуникационните компании в
САЩ ще трябва да поставят 5G клетки навсякъде. Абсолютно навсякъде.
Това обаче ще породи няколко проблема. Първо, те ще трябва да получат
разрешение да поставят някъде всички тези клетки, които са с размерите
на микровълнова фурна. Освен това трябва да ги свържат с оптичен кабел,
за да доставят въпросните 5G скорости - защото, както винаги, мрежата е
толкова бърза, колкото е нейната най-бавна връзка.
Какво означава всичко това? Първо, покритието ще бъде ограничено
предимно до големите градове, но дори и там ще трябва много време, за да
бъдат покрити всички техни райони. Какво да кажем тогава за териториите
извън градовете, селата и дори крайните квартали? Никакъв шанс скоро
там да има 5G покритие.
Истината е, че никой няма да успее да предложи някакви особено
смислени 5G услуги поне до (да речем) 2025 г. По друг начин казано, до
истинските 5G мрежи ни делят най-малко шест години.
Дори на местата, където 5G мрежата ще бъде първоначално инсталирана,
като например бизнес и конгресни центрове, разликата няма да бъде
толкова осезаема, тъй като подобни места имат вече изградена 4G
инфраструктура с много по-добро покритие. Така че, може би е време да
погледнем по-трезво на възможностите, които ще ни даде 5G революцията.
През следващите няколко години ще продължим да използваме 4G. Затова
не се връзвайте на рекламните стратегии на доставчиците на мобилни
телефони, когато ви заговорят вече обсъдените тук мантри за безгранични
скорости и т.н.

2.Терминали
https://networkworld.bg/avtentifikaciia/2019/08/22/3954017_telia_testva_licevo
_razpoznavane_pri_prodajba_na/
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"Плащане с "лицето" е добър пример за услуга, която се възползва от поголемия капацитет и малка латентност на 5G мрежите, казва Яна
Койстинен, ръководител на 5G програмата в Telia Финландия. - 5G издига
на ново, по-високо ниво сигурността на мобилните връзки, което е
интересно за платежните и другите финансови услуги", допълва
Койстинен.
Използвайки биометричния шаблон, качен чрез камера преди покупката от
клиент на банката, свързано към 5G устройство се използва от търговеца за
удостоверяване на индивида. След това клиентът разрешава покупката с
обикновено щракване, когато лицето му бъде разпознато. Въпреки това 5G
изглежда е ключова технология, до голяма степен благодарение на много
по-ниската латентност. Бавното обслужване със сигурност може да
попречи на преживяването и на обещаните търговски ползи от
иновативното плащане.
Умните очила на Amazon – удобство или заплаха за обществената
сигурност?

По време на събитие за потребителска електроника в сряда (септ 2019),
технологичният гигант представи първите си умни очила - Echo Frames. Те
са базирани на дигиталния асистент Alexa, което означава, че
притежателите им могат да задават команди докато се разхождат и
гласовият асистент на Amazon ще ги чува през очилата. Наред с други
команди, те ще могат да инструктират Alexa да генерира обаждания, да
отбелязва напомнящи нотификации в смартфон или да зарежда избрани
подкасти.
Google очаква неговият Асистент, използващ изкуствен интелект, да
бъде достъпен до 1 млрд. устройства по света до края на този месец.
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3.Сигурност
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/darzhavnite-organizatsii-sa-nay-golyamatazaplaha-v-kiberprostranstvoto
Френската компания Талес и израелската компания Веринт публикуваха
днес
световен
годишник
с
най-опасните
организации
в
киберпространството, предаде Франс прес и БТА.
В годишника фигурират голям брой държавни и полудържавни
организации. От общо 66-те организации в годишника 49 процента от тях
са държавни или се ползват от подкрепата на определена държава и
извършват предимно кибершпионаж, политическа дестабилизация и
саботаж, 26 процента са на т.нар. "хактивисти" (екстремисти, действащи по
идеологически, религиозни и политически мотиви), 20 процента са
организации за киберпрестъпления с користна цел, а пет процента - за
кибертероризъм.
Сред най-опасните организации от гледна точка на сложност на
използваните средства най-голям е броят на руските (те заемат четири от
първите десет места в годишника). Следват ги китайските организации
(заемащи три от първите десет места). Сред първите десет най-опасни
организации са още една виетнамска, една иранска и една френска.
Някои организации, като руските и китайските, изглежда понякога
"умишлено позволяват да бъдат идентифицирани, за да демонстрират
нивото на уменията си", каза пред журналисти Иван Фонтеренски, член на
екипа, изготвил годишника.
Американските организации обаче са изключително дискретни и за тях е
събрана много малко информация, отбелязва Франс прес.

http://cio.bg/9914_top_4_na_tehnologichnite_tendencii_za_2019_g
Ако 2018 беше година, която запомнихме с множеството изтичания на
данни, според ИТ професионалистите тази ще бъде годината, в която
компаниите ще предприемат конкретни стъпки за предотвратяване на
бъдещи нарушения, сочат резултатите от допитване на @IDGTechTalk в
Twitter, свързано с корпоративните технологични тенденции за следващите
12 месеца.
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Неотдавнашната анкета установява, че неприкосновеността на
личния живот и сигурността са най-сериозният технологичен проблем
за компаниите през 2019 г. (45%), следвани от употребата и
внедряването на изкуствен интелект (30%), изчислителните облаци
(16%) и блокчейн (9%).
"Мисля, че киберсигурността ще бъде водеща дисциплина през 2019 г.",
коментира технологичният журналист Сиобан Климер по време на
провеждането на анкетата в Twitter.
ETSI 4 March 2019
The ETSI Technical Committee on Cybersecurity (TC CYBER) has just
released ETSI TS 103 645, a standard for cybersecurity in the Internet of
Things, to establish a security baseline for internet-connected consumer
products and provide a basis for future IoT certification schemes.
As more devices in the home connect to the internet, the cyber security of
the Internet of Things (IoT) is becoming a growing concern. People entrust
their personal data to an increasing number of online devices and services.
In addition, products and appliances that have traditionally been offline are
now becoming connected and need to be designed to withstand cyber
threats. Poorly secured products threaten consumer’s privacy and some
devices are exploited to launch large-scale DDoS (Distributed Denial of
Service) cyber attacks.
4. Регулации
http://computerworld.bg/167822052__telekom_asociaciyata_gsma_podkrepi_pr
oekt_na_ek_za_etika_na_izkustveniya_intelekt
Асоциацията на операторите и телекомуникационните доставчици GSMA
подкрепи усилията на Европейската комисия да създаде ясни и
всеобхватни правила за заслужаващи доверие технологии и системи с
изкуствен интелект (AI). След консултации със своите членове относно
проекта за ръководство, предоставен от работната група на Еврокомисията
AI HLEG (от High-Level Expert Group on Artificial Intelligence), GSMA
излезе с официална позиция, подкрепяща подхода на групата и
предлагайки области за по-нататъшно развитие.
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В САЩ започва огромно антимонополно разследване на Facebook,
Amazon, Google и Apple 04.06.2019, 15:48 Kaldata
„Oтвopeният интepнeт дaдe нa aмepиĸaнцитe oгpoмни пpeимyщecтвa,
вĸлючитeлнo пиĸ нa иĸoнoмичecĸитe възмoжнocти, oгpoмни инвecтиции и
oнлaйн oбpaзoвaниe. Ho ce пoявявaт вce пoвeчe дoĸaзaтeлcтвa, чe няĸoлĸo
вaжни фигypи иcĸaт дa пoeмaт ĸoнтpoлa въpxy ĸлючoви ceĸтopи – oнлaйн
тъpгoвиятa, yeб cъдъpжaниeтo и ĸoмyниĸaциитe“.
NYТ oбpъщa внимaниe нa тoвa, чe paзcлeдвaнeтo, въпpeĸи чe e в нaчaлния
cи eтaп e мнoгo мaщaбнo. Toвa oзнaчaвa, чe пoд въпpoc щe ce oĸaжaт нe
пpocтo oтдeлнитe бизнec мoдeли и cтpaтeгии, a ĸaĸ ĸaтo цялo гoлeминaтa
нa ĸoмпaниитe в ІТ cфepaтa oгpaничaвa ĸoнĸypeнциятa.
Peдицa eĸcпepти ca нa мнeниe, чe влacтитe c гoлямa вepoятнocт мoгaт дa
peшaт paздeлянeтo нa oтдeлни чacти и нa чeтиpитe нaй-гoлeми в иcтopиятa
ІТ ĸoмпaнии.
5. Философия при телекомуникациите
Следващият технологичен пробив – отлагането на смъртта
автор: TechNews.bg дата: 11/05/2019 12:07
Иновациите в науката за генома, големите данни и „безсмъртието“ може
скоро да удължат здравословния човешки живот далеч над 100 години

Напредъкът в науката и технологиите разкрива нови възможности за
прецизната медицина да удължава човешкия живот (източник: CCO Public
Domain)
Огромни инвестиции през следващото десетилетие ще се насочат към
технологични компании, които се опитват да забавят смъртта на
8
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човека. Очаква се този пазар да достигне поне 600 млрд. долара до
2025 г., според една от големите инвестиционни банки на Уолстрийт.
Компании за секвениране на генома като Illumina, високотехнологични
играчи като Alphabet и биотехнологични компании като Novartis са на ръба
на безпрецедентно подобряване на качеството и увеличаване на
продължителността на човешкия живот, казват анализаторите Феликс
Трън и Хаим Израел от Bank of America Merrill Lynch (BofA).
Иновациите в науката за генома, големите данни и „безсмъртието“, което
включва носими технологии и продукти в така нареченото „уелнес“
пространство, може скоро да удължат здравословния човешки живот далеч
над 100 години, твърдят от BofA пред CNBC.
Медицинските познания ще се удвояват на всеки 73 дни до 2020 г., спрямо
всеки 3,5 години през 2010 г., а разходите за секвениране на генома
паднаха с 99,999% от 2003 г. досега, отбелязват Хаим Израел и Феликс
Трън. Този напредък разкрива нови възможности за прецизната медицина
да удължава човешкия живот.
Дълго време тема от областта на научно-фантастичните романи,
удължаването на човешкия живот би могло да бъде все по-привлекателен
начин за печелене на пари на публичните пазари. Екипът на Bank of
America изтъква пет ключови подтеми на този пазар, оценяван в момента
на 110 млрд. долара – геномика, големи данни/AI здраве, бъдеща храна,
безсмъртие и „Moonshot медицина“.
Геномика
Очаква се геномиката да формира пазар в размер на 41 млрд. долара до
2025 г. и да осигури „следващо поколение технологии за редактиране на
гени, които предлагат потенциално революционен напредък в превенцията
и лечението на болести“.
Авторите на анализа дават за пример фирми като вече споменатата Illumina
($46 млрд.), производителя на лабораторни инструменти Agilent ($27
млрд.) и производителя на научно оборудване Danaher ($89 млрд.).
Illumina, в частност, играе важна роля при предварителното изследване на
болестите, разработването на лекарства и създаването на молекулярни
тестове.
9
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Големи данни / AI здраве
Напредъкът в изкуствения интелект (AI), съчетан с непрекъснато
нарастващия брой здравни данни, трябва да помогне на изследователите да
анализират патологията или изследването на причините и последиците от
болестите през следващите години. Подобренията в технологията имат
потенциал да намалят разходите, свързани със здравето, и да направят
възможна прецизната медицина, твърдят анализаторите от BofA.
Имена в това пространство, което се очаква да се разрасне до 36 млрд.
долара към 2025 г., са Alphabet (компанията-майка на Google), Amazon
(вкл. съвместното му предприятие с Berkshire Hathaway и J.P. Morgan
Chase) и Apple.
Бъдеща храна
Компаниите за хранителни продукти, от които се очаква да осигурят „поздравословно хранене и устойчиво човечество на планетата“, са
представени от имена като Dow DuPont и WW International. Тези фирми,
според BofA, следва да наложат „редактирането“ на земеделските гени,
както и по-здравословен начин на живот и потребление.
„Безсмъртие“
Темата за „безсмъртието“ се очаква да създаде пазар на стойност 504
милиарда долара до 2025 г. Тя ще помогне за удължаване на живота,
подобряване на човешката жизненост и за това населението на планетата
да заживее по-свободно от болести.
Компаниите, които представят „безсмъртието“, както е описано от BofA,
включват фирми за здравни технологии като Intuitive Surgical и Zimmer. Те
вече работят с Apple Watch по клинично проучване на 10 000 пациенти за
замяна на коляното и тазобедрената става.

„Moonshot медицина“
Фирмите от т.нар. „Moonshot медицина“ – или тези, които предлагат
революционни решения за здравеопазване – включват геномни компании
като Illumina и терапевти като Sangamo, Vertex Pharma и Neurocrine. Те
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работят за лечение на някои от най-трудните болести на човечеството,
вариращи от кистозна фиброза до Паркинсон и Алцхаймер.
https://m.vz.ru/society/2019/8/25/993578.html
За възстание срещу човечеството на роботите липсва един детайл.
Проучване на гласовите асистенти показа, че роботите, създадени да ни
помогнат, са много недоволни от хората. Уж се държат много грубо
спрямо електронния ум. Не си струва да чакаме въстанието на обидените
машини в близко бъдеще, казват експертите. Обаче до неговото идване не
остава чак толкова време.
https://www.kaldata.com 22.01.2019
Hиe ce нaмиpaмe в paзгapa нa тexнoлoгичнa ĸpизa. B нaши дни
инoвaциoннитe и пpoбивнитe тexнoлoгии ce пoявявaт мнoгo пo-pядĸo,
oтĸoлĸoтo e нeoбxoдимo зa eдин cтaбилeн иĸoнoмичecĸи pъcт. Дopи и
бaнĸepитe ce oплaĸвaт oт нeдocтигa нa нoви тexнoлoгии, ĸoитo дa ce
изпoлзвaт в инвecтиpaнeтo и въoбщe в бaнĸoвoтo дeлo
Πpocтo пoглeднeтe втopaтa пoлoвинa нa минaлия вeĸ. Ta тя бe пълнa c
тexнoлoгични дocтижeния. Cилициeвaтa peвoлюция дoвeдe дo пoявaтa нa
ĸoмпютpитe, миĸpoчипoвeтe, cмapтфoнитe и интepнeт. A пpeди тoвa имaмe
caтeлити и лaзepи, Kocмичecĸa нaдпpeвapa. Дa нe зaбpaвим и глoбaлнaтa
нaвигaциoннa caтeлитнa cиcтeмa GРЅ. A пpeз пocлeднитe двe дeceтилeтия
ocвeн пoявaтa нa coциaлнитe мpeжи, нямa нищo дpyгo, a caмo
ycъвъpшeнcтвaнe нa eдни или дpyги ycтpoйcтвa.
Mнoгo иĸoнoмиcти твъpдят, чe „ниcĸитe плoдoвe oт дъpвeтaтa ca вeчe
oтĸъcнaти“ и ceгa зaпoчвa дълъг пepиoд нa cтaгнaция в нayĸaтa. Ho пoнeжe
вce oщe нямa явeн иĸoнoмичecĸи cпaд, xopaтa пoчти нe oбpъщaт внимaниe
нa тoвa. Иĸoнoмиcтитe ca дoбpe извecтни cъc cвoитe ĸpacнopeчиви
oбяcнeния зa тoвa, ĸaĸвo нe e нapeд c пpeдишнитe тeopии, нo oт тoвa нямa
пoлзa.
Линус Торвалдс, създателят на операционната система Linux, счита
Twitter, Facebook и Instagram за "болест". Той обвви това по време на
интервю за Linux Journal. Април 2019г.
Linux стои в основата на най-популярната мобилна операционна система –
Android. Във връзка с това Торвалдс е запитан какво би променил в
11
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технологичния свят, за чието създаване е помогнал. Отговорът му е:
"Социалните мрежи".
"Тая абсолютно отвращение към съвременните социални медии, споделя
Торвалдс. Това е болест. По всичко личи, че подтикват към лошо
поведение."
По думите му интернет изглажда всички поведенчески подсказки, които
обикновено са част от комуникацията. В резултат никой не чува
интонацията и оттенъците при произнасяне на думите.
"Лесно е да не бъде забелязан хуморът и сарказмът, но също така е лесно
да се пренебрегнат реакциите на събеседника и резултат получавате
пламенни пререкания, които просто не биха възникнали при общуване
лице в лице", отбеляза още той.
По думите на разработчика същото може да се каже и за електронната
поща. Тя обаче е необходима и се използва за по-прагматични цели, за
предаване на реална информация, докато в разменяното в социалните
мрежи далеч не винаги е истина.
"Целият модел на лайкове и репостове просто е боклучав, продължава
Торвалдс. Там няма усилия и няма контрол на качеството. Всъщност
всичко е насочено в обратната посока, целта е максимално ниска,
налице е кликбайт и неща направени да предизвикват емоционални
реакции, често и морално възмущение." Т.нар. Кликбайт е съдържание,
чиято цел е да привлича посещения (кликове). Това се прави с цел печалба
чрез реклами и често за сметка на качеството и точността на
информацията.
Към всичко това се добавя и темата за анонимността. По думите му някои
хора бъркат това понятие с конфиденциалността. Те смята, че двете вървят
ръка за ръка и за защитата на конфиденциалността трябва да се защитава и
анонимността. "Мисля, че това не е правилно. Анонимността в важна ако
вие сте информатор, но ако не можете да потвърдите самоличността си,
вашите излияния в некоя медийна платформа не трябва да бъдат видими и
не трябва да има възможност те да бъдат споделяни, подчертава Торвалдс."
12
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Самият разработчик не присъства в социалните мрежи, въпреки че за
кратко е ползвал вече закритата Google Plus, чувствайки че този проек е
бил "по-малко безсмислен" от останалите. Той обаче активно ползва
електронна поща.
Самият Торвалдс е бил обвиняван в грубо отношение, при комуникацията
си с други участници в проекта Linux. Особено страдат онези, чиито
интелектуални способности, работа или мотивация се по-ниски от
неговите стандарти. Преди няколко години той влезе в спор с разработчик
от Intel, който го посъветва да обърне внимание на поведението си, тъй
като по този начин отблъсква новаци и обикновени хора да помагат за
разработката на Linux.
https://hi-news.ru/technology/microsoft-nazvala-bystroe-razvitie-texnologijopasnym-dlya-prav-cheloveka.html
Microsoft нарече бързото развитие на технологиите опасно за правата
на човека
Системите за разпознаване на лица вече се прилагат в летищата,
търговските центрове и дори се разполагат по улиците на огромни градове.
Най-вече правоприлагащите органи ги купуват от големи компании като
Amazon, поради което те са силно критикувани. По време на лекция в
университета в Станфорд президентът на Mictosoft Брад Смит (да не се
бърка с изпълнителния директор) заяви, че наскоро те трябвало да откажат
на полицията да разположи системата си в полицейски коли. Компанията
имаше редица причини за това.
Според Брад Смит бързото развитие на технологиите помага на
правителствените агенции да осъществяват тотален надзор на хората.
Разбира се, технологията може да помогне за залавяне на престъпници, но
също така лесно може да наруши правата на човека. При желание камерите
със система за разпознаване на лица могат да бъдат окачени на улицата
поне в момента, но в този случай ще бъде изключително трудно да се
отмени тази стъпка.
Президентът на Microsoft обърна внимание на факта, че най-често
изкуственият интелект се обучава за разпознаване на лица въз основа на
13
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снимки на бели хора. Това може да доведе до факта, че полицията по-често
ще привлича към разпитите лица, които са били считани за подозрителни
от грешка, допусната от системата. И това е само началото - всичко може
да стигне дотам, че технологията ще бъде внедрена в огромните градове и
ще наруши личния живот на хората.
https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7446415 © www.24chasa.bg
11.05.2019 Xoeлo Tюcĸин 14924; Георги Лозанов

https://computerworld.bg/izkustven_intelekt/2019/09/02/3958019_djak_ma
_sreshtu_ilon_musk_zaplaha_li_e_ai_ili/
02 Септември 2019г.

Джак Ма срещу Илон Мъск – заплаха ли е AI или безгранична
възможност?
Джак Ма, основател и бивш ръководител на Alibaba, а сега съпредседател
на ООН по дигиталното сътрудничество, и Илон Мъск, основател на Tesla,
SpaceX и редица други инициативи, се срещнаха на сцената на World
Artificial Intelligence Conference (WAIC), която в момента се провежда в
Шанхай, Китай, за да обсъдят възможностите, които дава изкуственият
интелект (AI), както и заплахите, които носи технологията със себе си.
При липса на модератор на дебата, диалогът на моменти влиза в неловки
ситуации, когато двамата се опитват да намерят общи позиции по
14
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темата, но мненията им също така се срещат в редица аспекти, един от
които е фактът, че изкуственият интелект ще измести хората от много
работни места. Двамата предприемачи се оказва, че имат сериозни
различия във възгледите относно ролята, която AI в крайна сметка
може да играе, особено що се отнася до въздействието на технологията
върху
бъдещето
на
човечеството.
Ма възприема като цяло утопично мнение, твърдейки, че AI може да
помогне на хората да разберат и да се грижат по-добре за себе си. Той
признава, че много от работните места ще бъдат превзети от AI, но също
така вижда в това възможност "хората да работят три дни в седмицата, по
четири часа на ден." (Не много отдавна Ма защити възможността човек да
работи 12 часа на ден, шест дни в седмицата.) Други позиции, които
защитава китайският бизнесмен, са, че "с развитието на изкуствения
интелект хората могат да живеят 120 години", следователно "имаме нужда
от изкуствен интелект и за роботите, които да се грижат за възрастните
хора".
Илон Мъск от своя страна очертава значително по-тъмни перспективи за
човечеството с развитието на AI. Той вярва, че възходът на
технологията с нейната много по-голяма "честотна лента", която
"лесно може да комуникира на терабитно ниво" много по-добре от
човешкия мозък, ще направи човешките работни места
"безсмислени" и в крайна сметка ще поеме огромен процент от
дейностите. "Вероятно последната работа, която ще остане за хората, ще
бъде създаването на AI, а в крайна сметка дори тя може да отпадне, когато
AI се научи да пише собствен софтуер", прогнозира Мъск.
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Стратегия за икономическо развитие на ЕС –индустриализация, цифровизация и
пътят на България
Ас. Проф. Д.Т.Н. Никола Дурчев
През юни 2016г. бе приета икономическата стратегия за перспективно развитие на ЕС –
индустрия 4 – цифровизация, както и приоритетния проект – изграждане на ЕЕЖПМ (единна
европейска железопътна пътна мрежа)
1. Основните направления в стратегията „цифровизация“ са следните:
1.1. Приоритет на държавната промишленост чрез създаване на ПЧП (публично-частно
партньорство) с водещи европейски мултинационални компании в държавния сектор – Ж.П.
сектора, военния и др. с участието на местни компании от сектора, малки и средни
предприятия;
1.2. Установяване на клон от мултинационалните компании в страните;
1.3. Подпомагане на малки и средни предприятия;
1.4. Концентриране от националния бюджет на финансови инвестиции, с които малки и
средни предприятия създават производство в главните направления на цифровизацията
1.5. Приоритет в развитието и цифровизацията в приоритетния сектор – Ж.П.
транспорта
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1.6. Активно включване на висшето образование чрез дуално обучение с участието на водещи
фирми в областта на цифровизацията, на основата на което се създават крайни продукти с
висока принадена стойност. Тези стратегии водят до икономическо, интелектуално и научно
коопериране между страните;
1.7. В Ж.П. сектора през 2018-2019 година бяха разработени и приети в ЕП основните
направления за бъдещето развитие на Ж.П. транспорта в изграждането на ЕЕЖПМ, които са
условие за финансирането в програмния период 2020 год.;
1.8. Изграждането на ЕЕЖПМ трябва да се реализира при условие на уеднаквяване на
генералния план (ГП) по ERTMS за всички страни в ЕС.;
1.9. Тръжни процедури, основаващи се на рамкови (многогодишни) договори за високите
технологии (комуникационни и информационни технологии, системи за контрол и
управление, сигнализация и др.), които водят до производство и трансфер на ноу-хау чрез
създаване на съвместни предприятия с европейските мултинационални компании;
1.10. Коопериране със съседните страни в изграждането на общите коридори при условие на
пълна съгласуваност по финансовите параметри и времедиаграмата за изпълнение;
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1.11. Създаване на телеком мрежа 5G в рингова структура върху Ж.П. мрежата, която се явява
клетка от общоевропейската Ж.П. телеком мрежа;
1.12. Изграждане на високотехнологичен парк, свързан с Ж.П. телеком ринга в държавата,
която е свързана с всички европейски високотехнологични паркове, с които се осъществява
високотехнологично иновационно партньорство.
2. Каква е ситуацията в България в сектора цифровизация и Ж.П. транспорт
2.1. Реална опасност България да не получи очакваните финансови средства за следващия
програмен период (2020г.);
2.2. При липса на кооперирано участие България няма да получи финансови средства по
общите коридори;
2.3. В резултат на настоящата ситуация и проведените търгове по рамкови споразумения за
строителните компании големите европейски компании напускат България и като следствие
българският бизнес в Ж.П. сектора, БАН и висшите технически университети не могат да се
включат в иновационните програми с дълъг хоризонт на развитие, което води до пълна
изолация на страната от кооперирана Европа;
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2.4. Страната не може да реализира стратегията „Индустриално развитие“,
съпроводено с липса на инвестиции в най-стратегическото направление на ЕС;
2.5. България няма да реализира в перспектива единна телеком мрежа в Ж.П.
сектора и не може да стане част от общоевропейската телеком мрежа;
2.6. Липсата на кооперирано участие води до икономически негативни
последствия – липса на кооперирано индустриално развитие;
2.7. Няма да се осъществи взаимодействието в иновационната дейност с
висшите технически университети и БАН и те ще бъдат изолирани от
общоевропейските тенденции за наука, образование и цифровизация.
3. Заключение
• България се намира в тежък момент на стратегически кръстопът и тя трябва
да осъществи реални реформи, които да доведат до дълговременни
икономически резултати в съответствие с общоевропейското стратегическо
направление.
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4. Пътят на България и включване в стратегията на развитие и икономическо
коопериране в ЕС
4.1. Преструктуриране на управлението на държавата, като се създава отделно
министерство на цифровизацията, наука и иновации (МЦНИ);
4.2. Пълно преструктуриране на МТ и НКЖИ, като се създават тръжни процедури на
основа рамкови договори (РД) за високите технологии, водещи до създаване на
смесени предприятия с водещи мултинационални компании и малки и средни
предприятия за Ж.П. структура и комплексно производство;
4.3. В новото министерство (МЦНИ) ще се реализират основните направления в
модернизацията на държавното управление и пълната цифровизация в
администрацията. По-конкретно:
4.3.1 пълна цифровизация (е- управление) на държавната администрация
4.3.2. Създаване на център за спешни повиквания, обединяващ бърза помощ,
пожарна за бедствия и аварии и обединения канал за военни за трите рода
войскови поделения – сухопътни, морски и въздушни
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4.3.3. Обединеният канал за военните служби е формиран на основата на
С4IRS, който е свързан и с президентството;
4.3.4. Централизирана система за наблюдение, контрол и обработка на данни
за язовирите, хидроенергийните обекти и водоемите;
4.3.5. Създаване на национална мрежа за актуална видео и метео
информация за зимните и летни туристически обекти, както и за големите
градове. Обобщеният информационен туристически канал е формиран в 4G и
се излъчва като телевизионен канал и възможност за включване в мрежите на
мобилните телефони, както и включване в международния сателитен канал за
туризма – TW1, което дава възможност реалната информация за зимни и
летни курорти да се излъчва в голяма част от глобалния свят.
4.4. Да се осигурят средства от Националния бюджет в рамките на 1 млрд. лв.
годишно за наука, иновации и цифровизация.
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4.5. Развитие на иновационните дейности
• Създаване на единен иновационен фонд под управление на нов орган
– Агенция за високотехнологично развитие – 2020.
• Интегриране на всички технологични паркове в териториите на
Висшите учебни заведения и БАН, чрез създаване на бизнес
инкубатори непосредствено на територията на ВУЗ и БАН – 2018-2020.
• Определяне на нови правила за ползване на фондовете за иновации,
гарантиращи получаване на реални продукти и изискващи обединение
на фирми (МСП) и научни организации.
• Приемане на мерки за насърчаване на развитието на софтуерната
индустрия и роботика.
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Заключение
Анализът на ситуацията в България в основната стратегия за
икономическо развитие както на ЕС, така и на водещите страни в
света показват категорично, че страната е напълно икономически и
иновационно изолирана и без ясна перспектива за развитие.
Необходимо е въвеждането на реални преструктурирания в
правителството и създаване на стратегия за икономическо
развитие, концентрирано в посока цифровизация. Необходимо е
взимане на спешни решения за цифровизация на икономиката в
пряк контекст в официално приетите стратегии в цифровизацията
на ЕС, което е необходимо условие за включване на страната в
стратегията на ЕС и участие във финансирането от 2020г.
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ТЕЛЕКОМ 2019
СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА
ЦИФРОВОТО ТЕЛЕВИЗИОННО
РАЗПРЪСКВАНЕ

проф. Кирил Конов

ТЕЛЕКОМ 2018
• Япония обещава, че
телезрителите през 2020 г. ще
наблюдават олимпийските игри в
Токио по системата UHD-2.

ТЕЛЕКОМ 2019
• Телевизионното разпръскване и
телевизионната индустрия практически
изцяло е преминала към цифрови
технологии във всички етапи – от
създаване, производство, съхраняване и
разпространяване до потребителите на
аудиовизуална информация.

ТЕЛЕКОМ 2019
• Първата страна в Европа, която планира
в края на 2019 г. да закрие наземното
цифрово телевизионно разпръскване, е
Швейцария.
• Експерти считат, че в течение на 10 – 15
години почти цяла Европа ще последва
примера на Швейцария.

ТЕЛЕКОМ 2019
• При аналоговата телевизия се
използваха 61 канала (от 1 до 12 и от 21
до 69 тв канали - от 49 до 862 MHz).
• Понастоящем за наземно цифрово
телевизионно разпръскване могат да се
ползват 28 телевизионни канала (от 21 до
48 тв канали – от 470 до 694 MHz)

ТЕЛЕКОМ 2019

Сравняване на телевизионните формати

ТЕЛЕКОМ 2019
• Телевизия с висока разделителна
способност (HDTV). Използва се
названието и Full HD.
• Брой на редовете на развивката – 1080
(1920 х 1080 пиксела).
• Има два варианта:
•
1080i – презредова развивка;
•
1080р – прогресивна развивка.
• Рекомендация ITU-R BT 709 -1990 г.

ТЕЛЕКОМ 2019
• – Ultra High Definition (Ultra HD, UHD,
4K) Ултра висока разделителна
способност.
• 3840x2160 пиксела

Лого на UHD

ТЕЛЕКОМ 2019
•
•
•
•
•
•

UHD приемникът притежава:
По-висока разделителна способност;
Повече цветове;
По-висок контраст;
Повече кадри в секунда;
По-добро възпроизвеждане на звуковия
съпровод.

ТЕЛЕКОМ 2019

ТЕЛЕКОМ 2019
Параметрите на системата
Ultra HD са регламентирани
от рекомендация
ITU-R BT 2020 (06/2014)

ТЕЛЕКОМ 2019
Години наред телевизионната
приемна техника (телевизорите)
ограничаваше развитието на
системите за телевизионно
разпръскване.

ТЕЛЕКОМ 2019
• Понастоящем производството на

телевизионни приемници диктува
развитието на телевизионните
стандарти за пренос на
телевизионни програми.
• Телевизионните приемници с все поголеми по размер екрани изискват и
по-висока разделителна способност.

ТЕЛЕКОМ 2019
• Първите прототипи на телевизори UHD
(4K модели -3840x 2160 пиксела) се
появявиха през 2012 г.
• От 2014 г. UHD телевизорите вече са на
пазара.
• Понастоящем в европейските страни
всеки втори продаден телевизионен
приемник UHD.

ТЕЛЕКОМ 2019
в милиони

Продажба на UHD (4K) телевизори в Германия

ТЕЛЕКОМ 2019
• Стандартните телевизионни приемници
е прието да се наблюдават на разстояние
четири пъти диагонала на екрана.
• HD приемниците – 3 височини на екрана.
• UHD приемниците – един път и половина
височината на екрана.

ТЕЛЕКОМ 2019
• Всички водещи фирми произвеждат UHD
(4K -3840x 2160 пиксела) телевизионни
приемници.
• Повечето производители на телевизори
вече замениха FUL HD телевизорите
на 4K-модели, с исключение на някои по
евтини модели телевизоров.

ТЕЛЕКОМ 2019
• Над Европа кръжат 77 изкуственни
спътника, които излъчват телевизионни
програми.
• HD програми – 55 спътника.
• UHD програми – 23 спътника.
• 3D телевизионни програми вече не се
излъчват (11 спътника през 2016 г.).

ТЕЛЕКОМ 2019
• Спътник EUTELSAT – Hot Bird - 13ᵒE
• (3 спътника, 102 транспондера):
• DVB-S2 – 59 транспондера (43 през 2017г,
57 през 2018 г.);
• DVB-S – 43 транспондера (59 през 2017г.,
45 през 2018 г.).
• DVB-S - 8 ÷ 12 програми
• DVB-S2 – 15 ÷ 18 програми

ТЕЛЕКОМ 2019
• Cпътник EUTELSAT - Hot Bird - 13oE.
• (3 спътника, 102 транспондера)
• Програми 2015 г.
г.
• HD
187
• UHD
2
• 8К
• 3D
2

2016 г.
201
3
1

2017 г. 2018г. 2019
263
6
0

388
6
0

433
11
1
0

ТЕЛЕКОМ 2019
•
•
•
•
•
•

Cпътник ASTRA – 19,2oE
(4 спътника, 128 транспондера):
Програми: 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
HD
370
390
421
434 429
UHD
6
10
14
14
16
3D
4
1
0
0
0

ТЕЛЕКОМ 2019
• Cътник Helassat 3 - 39o E
• (40 транспондера):
•
•
•
•

Програми 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г.
HD
29 (9 б.) 28 (9) 28(9) 26 (9) 63(24)
UHD
0
0
0
0
0
3D
0
0
0
0
0

ТЕЛЕКОМ 2019
• Cътник Intelsat 904 - 45o E
• (12 транспондера):
•
•
•
•

Програми 2017 г.
2018 г. 2019 г.
HD
27 (12 б.) 26 (16 б.) 50 (16 б)
UHD
0
0
0
3D
0
0
0

ТЕЛЕКОМ 2019
• Понастоящем чрез спътници се
разпространяват 131 UHD (4K)
телевизионни програми. Очаква се в
края на годината тяхният брой да
стане 196, а през 2020 г. – 259. През
2021 г. се прогнозира броят им да е
334, а през 2026 г. – 934.

ТЕЛЕКОМ 2019

Обработване на входия сигнал в телевизионните
приемници UHD

ТЕЛЕКОМ 2019

ТЕЛЕКОМ 2019

ТЕЛЕКОМ 2019
• Cистемата 8К е известна като UHD-2
• (Ultra HD-2).
• Дисплеят при UHD-2 е образуван от 32
млн. пиксела (7680x4320). До 2018 тази
технология беше извън границите на
възможностите на производителите на
телевизори.
• Вече на пазара има UHD-2 телевизионни
приемници по технологията QLED.

ТЕЛЕКОМ 2019

Дискретизирне и формиране на цифровия поток на
телевизионния сигнал.

ТЕЛЕКОМ 2019

ТЕЛЕКОМ 2019
• За кодиране на канала се използват
стандартите MPEG (Motion Pictures
Experts Group – Експертна група за
пренасяне на подвижна картина) на ISO
(International Standarts Organisations):

ТЕЛЕКОМ 2019
• При кодирането се съкращава информацията в
телевизионния сигнал на базата на:
• - отстраняване на времевите интервали на
редовата и кадровата развивка, чиято продължителност е 26,75 %;
• - силната корелация на сигнала в съседните
елементи в редовете от развивката;
• - разликата в сигнала между два съседни
кадъра е минимална;
• - прогнозиране на движението на обектите в
кадъра.

ТЕЛЕКОМ 2019
• MPEG1
• MPEG 2 (H262)
• MPEG 4 (H264) (AVC – Advanced
Video Coding))
• MPEG-H (H265) (HAVEC – High
Efficiency Video Coding)

ТЕЛЕКОМ 2019
•
•
•
•

MPEG стандартите се използват за:
MPEG2 - за кодиране на SD ТВ;
MPEG4 - за кодиране на SD и HD ТВ;
Н265 (HEVC) - за кодиране на HD и UHD
(4К).

ТЕЛЕКОМ 2019

ТЕЛЕКОМ 2019

Съвремено състояние на цифровата обработка на
телевизионен сигнал с цел съкращаване скоростта
на цифровия поток.

ТЕЛЕКОМ 2019

ТЕЛЕКОМ 2019
• За получаване на качество на изображението, сравнима с PAL изображение, е
необходима скорост на цифровия поток
около 4 – 5 Mbit/s при MPEG-2 и около 2
– 2,5 Mbit/s при MPEG-4.
• Най-често цифровият поток се
съкращава до около 1, 5 Mbit/s при
MPEG-2 и около 1 Mbit/s при MPEG-4.

ТЕЛЕКОМ 2019
• В спътниковата телевизия при
кодирането с HEVC/Н265 в един
транспондер се пренася една UHD
телевизионна програма и по рядко две
UHD телевизионни програми.
•

ТЕЛЕКОМ 2019
• При цифрова телевизия в един наземен
телевизионен канал се предават до 4
телевизионни програми при кодиране с
MPEG-2 и до 8-10 програми при
кодиране с MPEG-4
• и 15 – 20 програми при кодиране с
HEVC/Н265

ТЕЛЕКОМ 2019
• В съвременното състояние на MPEG-4
кодиране се препоръчва:
• 2,5 Mbit/s при спортни програми;
• 2,2 Mbit/s при филмови програми;
• 1,8 Mbit/s при статист. мултиплексор.

ТЕЛЕКОМ 2018

Промяна скоростта на цифровия поток на телевизионната програма БНТ1 в изхода на статистически
мултиплексор при кодиране с MPEG-2.

ТЕЛЕКОМ 2019
• В пакета на А1 на спътника Hellas Sat 3
39o E на транспондера 12117 GHz (30000
Mbit/s) се предават 11 HD програми и 34
SD програми, кодирани по стандарта
Н265 (HVEK).
• В пакета на Виваком на спътника
Intelsat 38 45o E на транспондера 11475
GHz (30000 Mbit/s) се предават 4 HD
програми и 31 SD програми, кодирани по
стандарта Н254 (MPEG4).

ТЕЛЕКОМ 2019
• В пакета на Булсатком на спътника
Hellas Sat 3 39o E на транспондера 11214
GHz (30000 Mbit/s) се предават 17 SD
програми, кодирани по стандарта
MPEG2.

ТЕЛЕКОМ 2019
• Универсалното видео кодиране ( VVC )
(Versatile Video Coding) е бъдещ стадарт за
кодиране на източника на телевизионните
програми. Нарича се още Future Video
Coding (FVC) или ITU H.266.
• VVC е наследник на системата HEVC.
Очаква се да се появи към октомври 2020 г.

ТЕЛЕКОМ 2019
• В разработването на системата VVC
участват 33 организации и
компании и се очаква да се постигне
по-висока ефективности и до 50 %
по-висока компресия на цифровия
сигнал в сравнение с HEVC.

ТЕЛЕКОМ 2019
• Това ще позволи в един спътников
транспондер да се пренасят два 8К
телевизионни канала или в един
телевизионен канал от наземната
телевизия да се пренасят до 20 HDTV
програми.

ТЕЛЕКОМ 2019
• Технически VVC е продължение и
развитие на системата за кодиране
HEVC, като са внесени известни
същественни усъвършенствания.
• VVC ще даде и тласък в
разпространяването на 4К
телевизионните програми.

ТЕЛЕКОМ 2019
Бъдещето принадлежи на хибридната
телевизия

Благодаря за вниманието Ви.

