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Отворената трансформация
на телекомите
Гъвкава пренастройка на системите и на
уменията на служителите в комбинация с
отворените партньорства с иновативни играчи
дават по-голям шанс за успех на операторите.
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ГЪВКАВОСТ И ОТВОРЕНИ
ПАРТНЬОРСТВА ДАВАТ
ШАНС ЗА УСПЕХ
Владимир Владков

Пандемичната 2020 г. демонстрира жизненоважното
значение на телекомуникационните мрежи и услуги за
работата на всички икономически сектори. Здравеопазване, образование, банкиране, търговия, домашни
развлечения - всички тези сектори засилиха изискванията си за непрекъсната свързаност, нови услуги, нови
приложения и огромно количество данни. Голяма част
от фирмите, чиито служители преминаха към дистанционна работа, също „натовариха“ и фиксираните, и
мобилните мрежи с нови приложения за сътрудничество, видеоконференции, различни виртуални събития.
Правителствените заседания, срещите на ниво ЕС,
дори съдебната система трябваше да разчитат на
виртуални срещи.

Всички тези работни процеси и приложения отправиха сериозно предизвикателство към гъвкавостта на телекомуникационната инфраструктура, но операторите в България се справиха. Това показва, че направените инвестиции
както в опорна инфраструктура и в модерно оборудване,
така и в квалификацията на специалистите са правилни
и навременни.
Подобна е идеята и на бъдещите 5G, a в по-далечно бъдеще
и на 6G мрежите, които трябва да осигуряват достатъчно
мрежови ресурси на различните типове приложения, и то
по един ефективен начин. Телекомуникационните оператори разширяват още обхвата на своите услуги, навлизайки все повече в сферата на персонализираните мултимедийни развлечения. Същевременно техните предложения
за доскоро непознати сфери като промишленост, земеделие, дори геодезия и строителство стават все по-разпознаваеми. Но шансовете за успех са свързани с отворени иновации на процесите вътре в организациите на
операторите и с желанието и възможностите за отворено сътрудничество и съвместна разработка с най-различни партньори.
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ОТВОРЕНА ТРАНСФОРМАЦИЯ
НА ТЕЛЕКОМ СЕКТОРА
СТАНДАРТИТЕ ОТКРИВАТ ПЪТЯ КЪМ
ИНОВАЦИИ И ПО-ГЪВКАВИ МРЕЖИ
Владимир Владков

Телекомуникационните услуги оказват критично въздействие върху живота и безопасността на потребителите. Затова операторите се подготвят за бъдещето
с автоматизирани облачно базирани инфраструктури и
процесите, които обхващат не само системите за управление на бизнеса и поддръжка на операциите (OSS/BSS), но
и мрежите и доставянето на услуги.
Този постоянен натиск за промени стимулира иновациите
във всички области. Независимо дали става дума за виртуална реалност за отдалечени хирургически операции или
за смарт мрежи, които сменят светлините на светофарите, за да пропускат безпроблемно линейките, технологиите обещават радикално подобрение на изживявания,
които доскоро не можехме и да си представим. Именно затова операторите трябват да си осигурят
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ОТВОРЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Отвореният код е доказала се основа за виртуализирани
и за облачно базирани мрежови функции, като може да модернизира OSS/BSS системите. За да посрещнат новите
предизвикателства и да се възползват от новите възможности, телеком операторите трябва да трансформират
своите мрежи и операции, внедрявайки модерни ИТ архитектури и подходи за оперативно управление.
Хипермащабните доставчици на публични облаци вдигнаха сериозно „летвата“, демонстрирайки как облачните архитектури и разработките с отворен код създават възможности за ускорена доставка на услуги, както и тяхното
усъвършенстване. Традиционните оператори, които възприемат същия подход, могат да оперират с по-голяма
гъвкавост, надеждност и сигурност.

КУЛТУРА НА ТРАНСФОРМАЦИИТЕ
Освен модернизирането на своите мрежи и операции традиционните телекоми трябва да променят своята култура. Доставчиците, които разполагат с по-гъвкави кросфункционални екипи и модели за доставка на услуги, ще
постигнат ползи като по-ефективно управление на промените и по-бърза и безопасна доставка на софтуер.

97%

97%

ОТ ТЕЛЕКОМИТЕ

твърдят, че
отвореният код
е важен за техните
организации.
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РОЛЯТА НА ОТВОРЕНИЯ КОД
В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ
Бързи иновации. Общностите, разработващи отворен
код, стимулират нови играчи, които създават огромно
разнообразие от по-умни и по-устойчиви решения. Многобройните перспективи, от които се разглежда даден
проблем, водят до по-бързи иновации.
Свободен избор. Софтуерът с отворен код предоставя
свободата да не зависиш от политиката и решенията на
конкретен производител. Отворените стандарти поддържат съвместимостта на продуктите, както и преминаване от едно решение към друго, осигурявайки гъвкавост и иновации.

КАТАЛИЗАТОРИ ЗА ЦИФРОВАТА
ТРАНСФОРМАЦИЯ
Завладяващата стойност на напредъка в областта на 5G
и периферните изчисления оформят промените в мрежовите инфраструктури и операции.

5G

ТЕХНОЛОГИЯТА
предлага

повече
капацитет

по-ниски
разходи на един
пренесен бит данни
по-висока
скорост

Тъй като 5G може да помогне за трансформирането на поч08

ти всички индустрии, компаниите, които се конкурират в
едно и също пазарно пространство, сега си сътрудничат
за разработването на специфични за дадена индустрия услуги и приложения. Доставчиците на цифрови услуги, които могат да се възползват от предимствата на 5G, могат да завладеят справедлив дял от този пазар.
Хипермащабните облачни доставчици обаче също се стремят към тези приходи. Тази конкуренция означава, че доставчиците на цифрови услуги трябва да минимизират разходите и да „наваксат“ скоростта, с която хипермащабните
компании правят иновации, за да предлагат диференцирани услуги. Това изисква ново мислене за автоматизацията,
непрекъсната интеграция/непрекъсната доставка (CI/CD),
разработки първо за облак и други модерни технологии.
Периферни изчисления. Разгръщането на процесорна мощност и мрежови функции по-близо до периферията на мрежата помага за подобряване на производителността на
приложенията, намаляване на нужната пропускателна способност и на разходите, както и създаване на нови, диференцирани услуги с ниска латентност.
ПОЛЗИ ОТ ИЗМЕСТВАНЕ НА РАБОТНИТЕ НАТОВАРВАНИЯ
ПО-БЛИЗО ДО ПЕРИФЕРИЯТА НА МРЕЖАТА

21%
32%

гарантиране производителността
на приложенията
намалена употреба
на пропусквателния капацитет
предлагане на диференцирани услуги
(в сравнение с конкуренцията)

19%
28%

предлагане на услуги за вертикални
индустрии (например вградено в колите
сканиране за приближаващи линейки,
усъвършенстван анализ в реално време за
инвестиционни банкери)
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ЗАЩО ДА ИНВЕСТИРАМЕ В
ПЕРИФЕРНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ?
Когато изчислителната инфраструктура е извън традиционните централизирани обекти, телекомите могат:
Безпроблемно да
автоматизират и
управляват инфраструктурата от
основни центрове за
данни до отдалечени
периферни сайтове.

Непрекъснато
обновяване
и поддръжка на фърмуера
и софтуера в цялата
инфраструктура.

Стартиране на
модел на постоянно
предоставяне на услуги
както за малки общности,
така и за големи групи
потребители (например
на стадиони).

Поддръжка на работни
натоварвания,
които включват
виртуални машини,
контейнери и
микроуслуги.

Мащабиране
на софтуерните
платформи
и услуги.

Отдалечено
управление и
продължаващи
операции независимо
от проблеми
в свързаността.

Хибриден облак. Организациите внедряват стратегии за
хибридни облаци, за да подобрят гъвкавостта и на ИТ, и
на бизнеса.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ХИБРИДНИ ОБЛАЦИ
КАКВИ БИЗНЕС ПОСТИЖЕНИЯ
ОЧАКВАТЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ?

КАКВИ ИТ ПОСТИЖЕНИЯ
ОЧАКВАТЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ?

подобряване на бизнес гъвкавостта

20%

подобряване на гъвкавостта на ИТ

21%

стимулиране на растежа на бизнеса

15%

подобрена продуктивност
на персонала

14%

стимулиране на иновациите на
продукти/услуги
подобрено потребителско
изживяване
подобрена печалба
намаляване на риска
намаляване на общата цена на
притежание
подобрени взаимоотношения с
потребителите
намалени разходи за стоките

14%

по-бързо доставяне на ИТ услуги

13%

12%

по-бързи иновации

12%

11%

подобрена сигурност на профилите

11%

8%

намалени оперативни разходи

9%

8%

по-голяма достъпност
на приложенията

8%

7%

преносимост на приложенията

6%

5%

намалени капиталови разходи

6%

Източник: Dan Juengst, Red Hat Blog, 28 май 2020 г.
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ИЗПОЛЗВАНЕ И НА ПУБЛИЧЕН,
И НА ЧАСТЕН ОБЛАК
Хибридният облачен подход позволява на доставчиците
на цифрови услуги да се възползват от икономията и от
услугите, налични в публичния облак. Частният облак остава опция, ако е необходимо, за да се намалят опасенията за сигурността или да се поддържат местни правителствени разпоредби за обработката и съхранението
на данни. Предоставянето на множество маршрути на
клиентите им дава достъп до техните приложения отвсякъде и по всяко време, при това с постоянно добро изживяване.
ПУБЛИЧНИТЕ ОБЛАЦИ МОГАТ ДА ПОМОГНАТ:

За намаляване
на капиталовите
разходи

По-ниски
разходи за управлението
на текущия жизнен цикъл
за някои инфраструктури
и виртуализирани
мрежови функции
(VNF).

Скъсяване
на времето за
пускане на пазара

Модернизиране на OSS/BSS. Достъпът до данни и ресурси от OSS и BSS системите на оператора е ключов за скоростта на предоставяните услуги.
Екипите от отдела за ИТ разработки и операции могат
да модернизират платформите OSS и BSS до облачно съв-
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местими, подобрявайки мащабируемостта и гъвкавостта при опростена интеграция с други системи. Изоставянето на монолитни решения могат да им позволят да
поддържат бързо променящите се изисквания на иновативните 5G приложения и услуги.

КАКВО МОЖЕТЕ ДА ОЧАКВАТЕ
ОТ МОДЕРНИЗИРАНИТЕ СИСТЕМИ
Като част от облачната работна рамка архитектурата
за микроуслуги, базирана на контейнери:
 Предоставя еластична мащабируемост, по-висока
надеждност, по-добри интеграционни способности.
 Предлага по-голяма ефективност за услуги и операции, включително консолидиран поглед към мрежата и
данните за потребителите, както и по-високи нива на
автоматизация на мрежовите и бизнес процеси.
 Повишава гъвкавостта при разгръщане и мащабиране на ресурсите. Например заявките за употреба
на изкуствен интелект не са толкова предвидими, те
могат да бъдат стартирани по-икономично в публичен облак, докато функциите, свързани с OSS, изискват
по-стриктни нива на обслужване и могат да бъдат задействани в частен или телеком облак.

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ
НА МРЕЖОВИТЕ ФУНКЦИИ
Повечето доставчици на цифрови услуги вече са се ангажирали да внедрят NFV. Този подход използва по-малко и
по-евтин хардуер, осигурява по-голяма гъвкавост, пре012

доставя възможност за ускоряване и забавяне на работните натоварвания с минимални усилия, както и еластично заделяне на ресурси за променящите се изисквания към
мрежата.
„Следващото поколение мобилни мрежи не се определя
от частни затворени решения. То се основава на облачни технологии, разчитащи на отворен код. От 5G до разширена реалност, много постижения на мобилните услуги се базират на отворен софтуер, работещ на базиран
на отворени стандарти хардуер“, смята Крис Райт, главен технологичен директор на Red Hat. Икономическите
ползи от виртуализацията на мрежовата инфраструктура могат да бъдат значителни, като мрежите за радиодостъп (RAN) представляват важна възможност за
трансформация.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Автоматизацията е от съществено значение за управление сложността на телекомуникационните мрежи. Отделяйки много време за ръчни задачи, доставчиците на
цифрови услуги пропускат възможности за иновации и
максимално използване на потенциала на своята мрежа и
услуги. Ползите от автоматизацията включват възможност за бързо, надеждно и икономично адаптиране и мащабиране.
Много доставчици на услуги вече автоматизират ключови процеси като сигурност, както и актуализации на
системата и на защитата. По-нататъшната автоматизация обаче предлага потенциал за още по-голямо спестяване на време и ресурси.
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Сред тях са:






Инсталиране на сървъри
Доклади за използваемостта
Управление на процеси и ресурси
Оптимизиране на работни процеси
Диагностициране на проблеми и тяхното решаване.

Според проучване на Forrester Consulting доставчиците на
услуги отчитат по-висока производителност на системите, подобрена консистентност, по-добро управление
на риска и по-бързи иновации. Телекомуникационните фирми стартират все повече инициативи за автоматизация,
като 72% от респондентите твърдят, че тези инициативи са техен водещ приоритет.
НАЙ-ЧЕСТИТЕ ЗАДАЧИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ СА:

64%

Сигурност

62%

Мрежова
автоматизация

55%

Обновявания
на системата/
сигурността
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СЪДЪРЖАНИЕ ОТ

A DATA PRO СЪВРЕМЕННИЯТ ОБЛИК НА
МЕДИЙНИЯ МОНИТОРИНГ
ГЛАВНИЯТ ТЕХНОЛОГИЧЕН
ДИРЕКТОР НА A DATA PRO ПОВДИГА
ЗАВЕСАТА ПРЕД ТАЙНИТЕ НА
МОДЕРНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА
ИЗВЛИЧАНЕ И ОБРАБОТКА НА
ИНФОРМАЦИЯТА

СЪДЪРЖАНИЕ ОТ

Развитието на технологиите през последните десетилетия доведе до демократизация на медиите и позволи
на много нови играчи да излязат на сцената. Днес освен
традиционните печатни издания, радио и телевизия имаме много онлайн медии и социални мрежи, които ежедневно генерират огромен обем информация.
Съответно промяната на пейзажа налага нуждата да се
трансформират и познатите ни услуги за медиен мониторинг, част от медийното разузнаване. Благодарение на
настъпилата еволюция днес можем в реално време да следим какво се случва с репутацията ни или какво е възприятието на широк кръг от аудиторията по отношение на
бранд, компания или физическо лице.
Неслучайно се очаква глобалният пазар на инструменти
за медиен мониторинг да достигне от 2.74 млрд. долара
през 2020 до 7.25 млрд. долара през 2028, показват данните на Fortune Business Insights.
Как обаче се извлича и обработва цялата тази информация, която достига до нас под различна форма: от новинарски бюлетини, през интерактивни дашбордове до изготвяне на анализи? Завесата пред тайните за модерния
медиен мониторинг повдига Владимир Петков, главен технологичен директор в A Data Pro.

МЯСТОТО НА ТЕХНОЛОГИИТЕ
Автоматизацията е едно от ключовите решения, без които съвременният медиен мониторинг би бил невъзможен
на фона на безбройните източници на информация. Всяка
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компания, която предоставя такъв тип услуги, на ежедневна база трябва да събере милиони документи, т.е. те
трябва да бъдат намерени, агрегирани като сурови данни,
филтрирани (спрямо полезността за клиента) и подредени. „Наблюдението се прави върху отворени източници на
информация. Тук няма изкуствен интелект, а е традиционно събиране, индексиране и нормализация на данни, т.е.
това е класически проект големи данни“, разказва Петков.
Последващата обработка включва добавянето на метаинформация, което вече изисква използването на машинно и
дълбочинно обучение – частта от ИИ, която наричаме естествена обработка на езика (NLP). Това означава, че с помощта на алгоритмите към оригиналния документ може
да бъде добавен език, да бъде посочено какъв е сантиментът на материала, каква е темата, какви са основните
именувани вътре обекти и какви са връзките между тях.
„Чрез десетки хиляди примери машините могат да бъдат
обучени да извършват добавяне на определен вид метаинформация към суровите данни с качество, подобно на
това, което хората постигат. В повечето случаи човекът би се справил по-добре от машината – с уговорката,
че веднъж научена, тя е изключително производителна“,
обяснява Петков. В този смисъл алгоритмите предоставят значително предимство, когато трябва икономически
ефективно да се установи какво „говорят хората“ на фона
на морето от информация днес.
Освен това използването на машини позволява да се постигне максимална представителност. Без тях последващият анализ би бил базиран на много малка извадка, кое017
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то ще го направи субективен и ще доведе до загубата на
знанието и стойността, които носят данните. „Медийното разузнаване е продукт на икономиката на знанието,
затова е изключително важно да работим с максималните знания, налични в суровите данни, с които разполагаме“, подчертава експертът.

„Глобалният пазар на инструменти
за медиен мониторинг ще достигне
7.25 млрд. долара през 2028.“
След като тази стъпка бъде реализирана, идва моментът
за писането на самия анализ – етап, който засега се изпълнява от хора. Но логично, когато задачите, свързани с мониторинга, откриването на релевантни статии и първичното осмисляне на огромните данни, се извършват с
помощта на ИИ, се поставя въпросът дали съвсем скоро
машините ще могат да пишат самостоятелно анализите.

ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР
В момента ясно се вижда къде минава границата между
работата на машините и тази на хората, но как ще се
промени ситуацията в динамичната сфера на медийния
мониторинг след няколко години?
„Съществена част от този процес е автоматизирана,
няма как да бъде иначе. Но със сигурност колкото по-нависоко отиваме в така наречената верига на стойността, тя бива доставяна от хората. Машините в момен018
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та са по-добри, по-дисциплинирани и по-бързи от нас в
изпълнението на еднотипни повтаряеми прости действия. Например когато става дума да се копира и постави
текст или да се провери какво е писано на даден сайт. Бих
казал, че е безразсъдно и безсмислено да хабим таланта
на човек за такъв тип работа“, обяснява Петков.
Той посочва, че хората са добри в осмислянето на сложни
концепции, в намирането на неочевидни решения, в откриването на смисъла между редовете и разбирането на
сарказма и иронията. За експерта, машините трябва да
бъдат разглеждани като инструменти, които освобождават човека от повтарящите се задачи и му дават възможност да се фокусира върху по-стойностните процеси като консултиране, съветване, намиране на знания.
Именно тези дейности в момента стоят на върха на пирамидата при осигуряването на стойност в сферата на
медийния мониторинг и още дълго време ще се извършват от хора.

ПРИНОСЪТ НА A DATA PRO
Когато става дума за технологични решения в сферата
на медийния мониторинг, A Data Pro определено върви по
гребена на вълната. Компанията следва последните тенденции, включително използва решения за генериране на
естествена реч, при които машината създава текст и
документ, както и система за абстрактиране на новини,
която позволява един текст да бъде преразказан от машина с напълно различни думи и различна последователност на изреченията спрямо оригиналния вариант.
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„В A Data Pro имаме всички възможности, с които една
традиционна компания за медиен мониторинг разполага, а именно платформи за добив, филтрация, обогатяване и обобщаване на оригиналните данни. Същевременно благодарение на изследванията, които правим
години наред в тази сфера; на услугите, които предлагаме; както и на лицензите, които сме придобили, можем да извършваме генериране на текст и автоматични доклади. Това е нещо, което много ни отличава не
само на българския и европейския пазар, а и в глобален
план“, споделя Петков.

„Колкото по-нависоко отиваме
в така наречената верига на
стойността, тя бива доставяна
от хората.“
Друг особено популярен напоследък инструмент на компанията е този за измерване на ангажираността на аудиторията по конкретна тема в дадена общност или
глобално. Крайният резултат е анализ в реално време,
който не е основан на предпочитанията или субективните виждания на конкретни хора, а е изцяло базиран
върху интереса на аудиторията за това, което пишат
медиите. „Мисля, че това много добре показва как се
променя индустрията и как използва технологиите, за
да доставя стойност на различни видове икономически субекти, които взимат решенията си въз основа на
това какво се публикува в медийното пространство“,
смята Петков.
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БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ
Според експерта бъдещето готви няколко големи предизвикателства пред индустрията, но те не са технологични
или научни. По думите му на първо място трябва да бъдат
разрешени редица етични въпроси, свързани с прилагането и използването на алгоритмите и ИИ, така че да се избегнат залагането на предубеждения и дискриминация. От
една страна, не бива да се спира прогресът, но в същото
време трябва да има някаква рамка, в която всички автоматизации да се случват по един етичен начин.
Второто препятствие, което предстои да бъде преодоляно, е свързано с опазването на околната среда и осигуряването на чисти енергийни източници за работата
на алгоритмите. Затова зеленият ИИ е една от целите,
които все повече ще влизат в центъра на общественото внимание.
На трето място като предизвикателство Петков посочва справянето с разпръснатостта на данните вследствие
от демократизацията на медиите и трансформацията на
влияние. Информацията вече е не само в огромен обем, но
и в най-различни формати и езици, а това затруднява да
се определи кои са надеждните източници и какво е тяхното въздействие.
Петков допълва, че през следващите години индустрията
на медийния мониторинг със сигурност ще продължи да въвежда иновации и да инвестира в изследвания и разработки, но не бива да оставя на заден план решаването на проблемите, свързани с етичния ИИ и устойчивото развитие.
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Проф. Димо Зафиров,
ИКИТ-БАН

БЕЗПИЛОТНИТЕ ЛЕТАТЕЛНИ
АПАРАТИ ЩЕ СТАНАТ МАСОВИ
ПРЕДИ АВТОНОМНИТЕ
АВТОМОБИЛИ
Александър Главчев
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В началото на октомври „А1 България“ и Институтът за космически изследвания и технологии към Българската академия на науките (ИКИТ-БАН) демонстрираха управление на дрон през 5G мрежа. Машината е
предназначена за доставка на спешни малки пратки,
изработена е основно от композитни материали, за
да се сведе теглото ѝ до минимум и да може да прелети
над 30 км с едно зареждане на батериите.
По думите на проф. Димо Зафиров, член на ИКИТ-БАН,
водил разработката на машината, в момента стоим
на прага на масовото навлизане на безпилотни летателни апарати в най-различни сфери на икономиката.

Проф. Зафиров, разкажете повече за този проект.
По принцип ние от дълго време работим върху създаването на безпилотни летателни апарати и по сценарии
за тяхното използване. В един момент достигнахме до
ниво, при което с сблъскахме с ограничения за дистанцията, на която можем да управляваме дроновете, а също и с
качеството на видеопотока, предаван от тях към земята. При тези връзки от голяма важност е надеждността, тъй като не можем да си представим например сценарий, в който се пренасят органи за трансплантация и
апаратът да „изчезне“. От тази гледна точка с нетърпение очаквахме да се заговори за 5G. След като по темата
се заговори сериозно и в България, направихме връзка с колегите от A1 и започнахме да мислим какво можем да предложим като начален етап. Стигна се до идеята да превозим демонстрационно с коптер, управляван през 5G, нов
модел смартфон.
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Интересно е да се отбележи, че заради проблемите около
пандемията и по-точно липсата на електронни компоненти
се наложи на дрона да сложим още един цял смартфон, който
да служи като 5G модем за приемане и изпращане на данни.

Какви са предимствата на петото поколение мобилни мрежи от гледна точка на управлението на дронове?
Ако погледнем към историята на мобилните комуникации,
то в началото се започна с предаване на глас, след това
бяха добавени изпращането на съобщения, предаването
на данни, като в момента 5G предлага много висока надеждност - 99.999%.
Друга важна характеристика е забавянето, латентността на мрежата. В момента тя е около 17 милисекунди, като
продължава да намалява. Това означава, че ние вече имаме
възможността да управляваме дрона в реално време, независимо че той е далеч от нас. Важна е и възможността за
поточно предаване на картина с високо качество. 5G мрежите позволяват предаване 4К и дори на 8К видео.
Може да се каже, че демонстрацията в Пловдив бе само за
събуждане на интереса. 5G ще е революция не само за комуникациите, но и при управлението на роботи, за сферата
на Интернет на нещата и т.н. Може да се каже, че мобилните мрежи вече навлизат в тримерното пространство.
В смисъл, че ако до момента всичко бе насочено към земята, то занапред чрез тази технология ще комуникираме
с летателни апарати и дори със спътници.

024

Как протече разработката на въпросния дрон или
вие го имахте отпреди това?
И едното, и другото... В ИКИТ имаме доста широка гама
от разработки и опит. Когато започнахме разговорите по
проекта, ние казахме, че имаме какво да предложим. В същото време обаче винаги изниква нещо, което трябва да
бъде разработено допълнително. В случая нямахме нищо за
5G и направихме такава разработка. Става дума за мини
бордови компютър, базиран на Raspberry Pi, с наш софтуер.
По време на демонстрацията дронът летеше в автономен режим, с управление и навигация през 5G. Все пак бе
предвидена възможност за намеса на оператор в случай на
проблем. В Пловдив всичко мина гладко, като не ни попречи и проливният дъжд, който по това време се изливаше
над града.

Виждате ли възможност за реализация на такъв дрон
като търговски продукт?
Имаме разработен квадрокоптер по линия на Българския
иновационен фонд с участието на пловдивска фирма. В
рамките на проекта показахме например, че машина с четири ротора е по-ефективна от такава с шест. Редно
е да се отбележи, че не виждам възможност да правим и
продаваме масови продукти. В същото време обаче имаме много поръчки за специализирани решения.
В момента дори съвсем малки дронове могат да бъдат
оборудвани с много качествени камери. Ако обаче целта е
да се следи развитието на посеви например, то това не е
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достатъчно. Необходима е мултиспектрална камера, термокамера, защо не и лидар. Такива комбинации няма на широкия пазар.
Целта ни е да създаваме дронове, които да бъдат лесно
приспособими чрез замяна на софтуера на бордовия компютър и на полезния товар.
На реализирания проект с А1 пък гледаме като на отправна
точка, от която да се мисли за посока на развитие на бъдещо партньорство. Може например да работим в посока създаване на решение за екстрени ситуации, при пътни
произшествия, при бедствия и аварии. Чрез нещо такова държавните органи биха могли бързо да достигат до
мястото на събитието, да правят огледи с цел взимане
на адекватни решения.
В Испания например полицията в партньорство с китайска
фирма работи по проект, включващ летателен апарат,
можещ да превозва човек. Целта е да се осигури бързо първоначално реагиране до пристигане на основните екипи.

Тук най-голямата пречка не са ли законите?
През 2019 г. излязоха два регламента на ЕС, с които започна регламентирането на тези въпроси. Тази година излязоха други три регламента, а занапред се очакват и още.
САЩ пък са около две години напред при разработката на
такива правила. Създаването на европейски правила означава, че те ще важат и при нас.
През 2023 г. например очаквам да се разреши летене из026

вън зоната на видимост - нещо, което в голяма степен задържа развитието извън любителската сфера. Има и други трудности. Например от юридическа гледна точка как
можем да сме сигурни, че изпратената с дрон стока е получена от когото трябва?

От кои сфери на икономиката очаквате най-много
интерес към решения на базата на дронове?
Вече са изяснени областите, в които най-много ще се използват безпилотни летателни апарати. 5G мрежите пък
още повече разширяват техните възможности.
В Япония например около 70% от агрохимическата обработка се извършва с дронове. За агросектора дроновете предлагат още възможности за наблюдаване развитието на посевите. Същото може да се прилага и в горски стопанства.
Също така по закон 20% от кадастъра трябва да се обновява всяка година. Това може да става изцяло с безпилотни летателни апарати вместо от самолети. Наскоро участвахме в проект за създаване на археологическа карта на
България. Заснехме няколко обекта, определени от Археологическия институт при БАН.

Стана дума за броя ротори. Ако намаляването на
броя им означава икономии, то може ли да очакваме
бъдещите машини да са трикоптери или дори съосни хеликоптери?
Няма да се стигне до съосна схема, защото там управлението е по-сложно. Необходими са механични системи, които
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да променят ъгъла на атака на витлата и т.н. При масовите дронове управлението става само чрез управление
на оборотите на двигателите. Те са почти безинерционни, което позволява много фин контрол и съответно отзивчивост на управлението.
Интересно да се спомене непопулярната схема на мултикоптер с три витла, при която товарът се носи от две
от тях, а третото, опашното, е за балансиране и управление. Тук отново се опира до устойчивостта, което води
до усложняване. Мисля, че най-масова занапред ще продължи да бъде вече наложилата се схема с четири ротора.

Какво бихте препоръчали на бизнеси, които обмислят използване на дронове?
Мисля, че основно развитието трябва да е посока услуги.
Закупуването на дрон не означава, че можеш да го ползваш.
Да, може да бъде обучен дистанционен пилот, но ако той
се занимава с това пет пъти в годината, то надали може
да се очаква особена ефективност. Все пак, ако вземем за
пример земеделието, то става дума за специфични и сезонни задачи. По-добре е да има фирми, които да предлага услуги с дронове. В крайна сметка това са машини, които остаряват бързо.

Разширяването на обхвата чрез 5G не увеличава ли
изискванията за автономността на дроновете?
Какво става, ако се загуби връзка и машината е на
20 км разстояние например?
За момента проблемът е решен така: при загуба на връз028

ка дронът се връща там, където е излетял, или отива при
предварително посочената цел. С развитието на технологии като изкуствения интелект ще се подобрява и автономността на машините. Ще се заобикалят забранени зони, като например летища и т.н.

Каки са рисковете обаче? Все още е забранено да се
лети над населени места.
Мисля, че малко се преувеличава с опасността на дроновете. На фона на ситуацията по пътищата, да кажем, шансът дрон да падне на нечия глава или да предизвика сериозни щети е пренебрежимо по-малък.
В регламентите е записано, че трябва да се вземат мерки
за намаляване на рисковете. Една от тях е да не се лети
над населени места. Ако пък става дума за полети в градски условия, то машините могат да бъдат оборудвани с
парашути. Също така автопилотите трябва да бъдат
неколкократно резервирвани. За навигация пък се ползват
четирите налични спътникови системи.

Кога очаквате навлизането на дронове, превозващи
хора?
Уверен съм, че безпилотните летателни апарати ще станат масови преди автономните автомобили. Иначе според сегашните пътни карти и прогнози се счита, че до
2025 г. се очаква да започнат превози на хора. Мисля, че
всичко ще започне с по-неежедневни и специални задачи и
ще се достигне до превози на хора. Предимствата са много, включително от екологична гледна точка.
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КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ
МОБИЛНИТЕ ГОЛЕМИ ДАННИ?
ПАНДЕМИЯТА УВЕЛИЧИ ТЯХНОТО
ЗНАЧЕНИЕ И РАЗКРИ БЪДЕЩИЯ
ИМ ПОТЕНЦИАЛ
Мария Динкова

С началото на пандемията от COVID-19 институциите и
правителствата обърнаха поглед към мобилните големи
данни (МГД) и как те могат да бъдат използвани, за да се
проследи, ограничи и предвиди разпространението на вируса. Редица мобилни оператори също се включиха в тези
усилия и помогнаха при управлението на кризата, формирайки партньорства с властите в поне 40 държави. Оттогава се наблюдава засилено използване на анализите на
МГД и резултатите определено не закъсняват.
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Напредъкът, който беше постигнат в това отношение,
обаче не трябва бъде загубен и наученото досега трябва да
стане основата за по-голямото прилагането на мобилните големи данни и изкуствен интелект в полза на обществото. Според експертите именно по време на социалното
и икономическото възстановяване, което предстои, този
тип решения ще бъдат по-необходими от всякога.

МОБИЛНИТЕ МРЕЖИ
Мобилните мрежи играят ключова роля в осигуряването на
свързаност по света, като днес те покриват почти 95%
от глобалното население и са единствена форма на свързаност за много хора от държавите с ниски и средни доходи, се изтъква в доклада Utilising mobile big data and AI to
benefit society на GSM асоциацията. Същевременно по време на пандемията значението на мобилните мрежи се увеличи сериозно, тъй като те се превърнаха в „спасително
въже“, което позволи на хората да поддържат социалните си контакти и да продължат да изпълняват служебните си задължения.
Широкото използване на мобилните мрежи на свой ред
води до генерирането на огромни обеми от информация
на ежедневна база, или това са така наречените мобилни
големи данни. Съответно чрез решенията на мобилните оператори за анализи на МГД и изкуствен интелект
информацията може да се събира, анонимизира, анализира и комбинира с данни от други източници. На тази база
могат да се създадат продукти и услуги - например под
формата на доклади и контролни табла – които да бъдат полезен инструмент при взимането на решения от
обществено значение, включително как да се реагира при
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епидемии, природни бедствия, как да се намали замърсяването, как да се планира инфраструктурата и т.н.

ПАНДЕМИЯТА
Пандемията е нагледен пример как всъщност анализът
на мобилните големи данни може да допринася за взимането на информирани правителствени решения по време
на различните фази. Имайки предвид влиянието на движението на хората за разпространението на вируса, за
властите е особено важно да имат точна и актуална информация за локацията на всеки гражданин. По този начин те могат да идентифицират горещи точки и да разберат колко бързо е предаването за заразата, да следят
дали се спазват ограниченията и тяхното влияние върху
броя на новите случаи, както и да оценяват кои групи или
сектори са засегнати повече от затварянето и мерките
за социална дистанция.
Към момента повечето приложения на анализа на МГД се
фокусират върху мобилността на населението и епидемиологичното моделиране. В 41 държави по света мобилните оператори прилагат този тип анализи за справяне с
COVID-19, като по данни на GSMA подобни решения са популярни особено в Европа, Южна Америка и Южна Африка.
Разбира се, с времето, с усъвършенстването на решенията и с повече инвестиции можем да очакваме и въвеждането на по-сложни решения като карта на населението,
мониторинг на логистиката и инфраструктурата, както
и икономическо моделиране.
Ето няколко избрани примера за системи, базирани на МГД,
които се прилагат в момента:
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НОРВЕГИЯ
ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО МОДЕЛИРАНЕ

От януари 2020 Telenor осигурява мобилни данни за движението между 356-те общини в страната и Норвежкия институт за
обществено здраве. Предоставяната информация се използва за
моделиране на потенциалното разпространение на вируса, за прогнозиране на заболеваемостта във всяка община
и за създаване на симулации за броя на хоспитализираните, на пациентите в интензивни отделения и смъртните случаи.

ФРАНЦИЯ
МОБИЛНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Orange работи с Френския национален институт за здравни и медицински изследвания,
за да помогне да се подготвят и оценят ограничителните мерки. Анализът показва,
че с 65% е паднал броят на пътуванията по време на локдаун и мерките са се оказали особено ефективни за намаляването на работните и развлекателните пътувания.
Също така данните разкриват, че 20% от хората са напуснали Париж преди обявяването на затварянето. Това
изтъква нуждата от планиране на публичните послания
и важността на актуалната информация при разпределението на ресурсите.
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ГЕРМАНИЯ
МОБИЛНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Deutsche Telekom и Telefónica осигуряват събрани и анонимизирани национални мобилни данни,
които могат да бъдат разделени по провинции, области и общини, на института „Роберт Кох“ и
здравните власти на страната.
Защитавайки индивидуалната неприкосновеност, информацията може да се използва, за да помогне на учените да разберат как се движат гражданите и да предвиждат разпространението на коронавируса, за да се
създадат стратегии за превенция. Следенето в реално
време на мобилността позволява да се сравнят нивата
със същия период през 2019 г.

ШВЕЦИЯ
МОБИЛНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Telia работи с Агенцията за обществено здраве на Швеция, за
да разбере как групите от хора
се движат в обществото по време на пандемията. Анализът установява, че дори без официални
мерки за затваряне от страна на
правителството мобилността
се е понижила с 20% през март
2020 в сравнение с първата седмица на предходния месец. С ежеседмичните статистики,
публикувани на национално ниво на уебсайта на операто034

ра, и интервютата по националните телевизии Telia се
превръща в доверен източник на информация за обществото по отношение на движението на хора. Данните на
телекома също така разкриват значително увеличение в
мобилността в страните, въвели ограничителни мерки,
спрямо тези, които не са го направили (т.е. другите скандинавски държави в сравнение с Швеция).

МАЩАБИРАНЕ НА АНАЛИЗИТЕ
Спешността на ситуацията около COVID-19 и глобалния
характер на заразата мотивира публичния и частния сектор да заработят заедно и да потърсят решения с нереализиран потенциал сред наличните възможности. В този
смисъл пандемията определено се превърна в повратна
точка за анализите на мобилните големи данни. Според
експертите с отпадането на ограничителните мерки и
възстановяването на икономическата активност тези
инструменти могат да продължат да бъдат развивани,
за да се определи:
 Дали е безопасно да се отворят конкретни бизнес
сектори и цялата икономика, без да се стига до нов скок
на заразените
 Как да се разпределят публичните ресурси на база на
променените модели на потребление заради пандемията
 Как да се приоритизира поставянето на ваксини и
разпределението на други здравни ресурси
 Кои са уязвимите социални и икономически групи сред
населението.
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Освен това решенията, базирани на мобилни големи данни
и изкуствен интелект, могат да намерят място и за справянето с по-широк кръг от предизвикателства както на
локално, така и на глобално ниво. В своя доклад GSMA показват каква може да е успешната рамка за прилагането
на МГД в бъдеще. Според авторите трябва да се започне
с използването на този тип инструменти за създаване
на карта на населението и проследяване на неговата мобилност, а впоследствие с добавянето на допълнителни
данни от партньори фокусът може да се стесни до икономическо, логистично и епидемиологично моделиране. Следващото ниво включва доставянето на местни решения
за глобални предизвикателства, включително за справяне с климатичните промени, глада, бедността, достъпа
до чиста вода, осигуряването на качествено образование
и т.н.
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СЪДЪРЖАНИЕ ОТ

Емил Киров,

Schneider Electric

SCHNEIDER ELECTRIC ДОСТАВЯ
ОБОРУДВАНЕ И ЗА МАЛКИ EDGE,
И ЗА ГОЛЕМИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ДАННИ

СЪДЪРЖАНИЕ ОТ

Емил Киров е възпитаник на Техническия университет
в София и още от началото на кариерата си е част от
Schneider Electric. Постъпва в компанията като стажант и за почти двадесетте години в нея преминава
през различни позиции и обучения. Има значителен опит
в управлението на екипи, както и в работата по проекти в сградния и индустриалния сектор. От три години
ръководи ИТ направлението на компанията за България,
Албания, Северна Македония и Косово, част от което е и
брандът APC by Schneider Electric.

Все повече компании се ориентират към облачни услуги, както и към по-малки периферни (edge) центрове за данни. Какви решения предлага APC by Schneider
Electric за облачните доставчици?
Дигитализацията на съвременния свят изисква изграждането и използването на хибридни структури, в които
облачните услуги и локалните центрове за данни са свързани и взаимодействат непрекъснато. Schneider Electric е
комплексен доставчик на оборудване за изграждане на инфраструктурата както на малки EDGE центрове, така и
за големи центрове за данни. Нашите разнообразни архитектури включват както микроцентрове за данни, така и
фабрично произведени, разширяеми центрове за данни от
контейнерен тип, които позволяват бързо, лесно и безопасно преместване на цялото съоръжение при природни
бедствия и други екстремни ситуации. Schneider Electric
е единственият производител в световен мащаб, който
може да предостави повече от 60% от необходимия хардуер, който включва електрическото захранване средно и
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ниско напрежение, гарантира резервираността му и обезпечава микроклимата на работната ИТ среда.
Нашето портфолио включва и продукти като двоен под за
улеснен достъп на кабелите и компонентите на климатизацията, шкафове и стелажи за активното ИТ оборудване,
захранващи шинопроводи и разпределителни модули, както и всички необходими системи за управление, мониторинг и оптимизация на процесите. Използването на типово изпитани решения от един комплексен доставчик е
предимство от гледна точка на съвместимостта на оборудването и осигурява повишена сигурност.

Какви иновации предлага компанията, за да подпомогне операторите при разгръщането на IOT инфраструктури и 5G мобилни мрежи?
За водещите компании, специализирани в областта на телекомуникациите и колокационните услуги, сигурността
и ефективността са от ключово значение. Те ни се доверяват, защото за тях е от критична важност да гарантират непрекъсваемостта на облачните услуги, като същевременно се стремят да оптимизират своите разходи.
По тази причина през последните години инвестираме в
изграждането на собствен сервизен отдел, развиваме дигиталните сервизи и дистанционни услуги, които предсказват аварийните ситуации и намаляват броя на непредвидените прекъсвания. Разполагаме както с локален
център за мониторинг, така и с международни сервизни
онлайн платформи за консултация. Те дават оценка на данните, които постъпват от нашите клиенти, на база статистически анализ на получената информация от подоб039
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но оборудване, инсталирано в целия свят. По този начин
могат да се установят аномалии, които водят до технически проблеми, и да се предприемат превантивни мерки.
Предлагаме иновативни решения и помагаме нашите клиенти да постигнат енергийно и качествено представяне
на високо ниво, което води до по-добри бизнес резултати.
Развиваме за тях програми за устойчивост чрез стратегическо планиране, проследяване на въглеродния отпечатък, управление на веригата за доставки и услуги.

Какви решения предлагате за автоматизирано проектиране на електрозахранването за центрове за
данни?
Както споменах, Schneider Electric е производител на електрическо и ИТ оборудване и системи, които са основа за
изграждане на комплексни решения в сферата на центровете за данни. По отношение електрозахранването последната версия на софтуера EcoStruxure Power Design (познат
като Ecodial) помага на проектантите да оптимизират
апаратурата и разходите, като намалява времето за проектиране. За ИТ инфраструктурата разполагаме с онлайн
портала Design Portal, който помага за проектирането,
конфигурацията и подбора на решения на Schneider Electric.
Създадохме и конфигуратор за бързо и лесно изготвяне на
EDGE проекти. Използваме софтуер за прецизната климатизация, който проектира движението на въздушните потоци, изчислява температурните зони и осигурява правилното функциониране на охлаждащата система.
Също така имаме приложения за оценяване на енергийната ефективност на центровете за данни чрез изчисляване на основните два показателя - Power Usage Effectiveness
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(PUE) и Data Center Infrastructure Efficiency (DCIE). Индикаторът PUE показва общото количеството енергия, използвано за захранване на даден център, спрямо изразходваното количество енергия за ИТ оборудването, като целта е
този коефициент да бъде по-близо до 1.
Увеличеното потребление на електроенергия от UPS-и,
вентилатори, помпи, трансформатори, осветление и
други спомагателни системи се отразява негативно на
това съотношение. Показателят „Ефективност на инфраструктурата на дейта центъра“ (Data Center Infrastructure
Efficiency, DCIE) определя общата ефективност на изчислителния център в процентно изражение, разделяйки енергийните разходи на ИТ оборудването от общите разходи
за експлоатация на центъра. Не на последно място, екипът от специалисти на Schneider Electric може да предложи
най-подходящото техническо решение и да изготви цялостната концепция, отговаряща на конкретните нужди
на нашите клиенти, включително и при необходимост от
сертифициране по Uptime Institute.

Изчислителните ресурси изискват все повече енергия, която да бъде управлявана гъвкаво. Как може да
помогне APC за следенето на енергийните потребности на динамично променящите се работни натоварвания?
Тази тема е особено актуална днес и всеки един от нас
е изключително зависим от цената на електрическата
енергия. Тя се отразява както на нашето ежедневие, така
и във всяко бизнес начинание. Независимо дали става въпрос за енергоемки производства, или за големи центрове
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за данни, е особено важно прецизно да се планира консумацията на електрическа енергия, да се следят разходите
и да се намаляват загубите. Световната тенденция при
центровете за данни е те да стават все по-големи поради увеличения обмен на информация и нарастващата необходимост от облачни услуги, което води и до по-голяма
консумация на електрическа енергия.
Според McKinsey Global Institute общата консумация на
електрическа енергия в света за ИТ приложения е нараснала от 600 TWhr през 2015 до 1400 TWhr през 2020, което
означава повече от два пъти увеличение на потреблението в рамките на пет години. Оптимизацията на оперативните разходи (OPEX) започва още от процеса на планиране, проектиране и изграждане на центъра за данни
(CAPEX). Това е етапът, когато трябва да бъде точно бюджетирано и внедрено надеждно оборудване с висок КПД,
отговарящо на всички изисквания за енергийна ефективност и позволяващо комуникация и взаимодействие със
съвременните системи за мониторинг и управление. Ефективността също зависи от правилното разпределение на
активните ИТ товари и балансираното използване на капацитета на центъра за данни.
По време на самата експлоатация освен функционалността
на оборудването е важна и неговата безотказност, тъй
като са недопустими изключвания и непредвидени прекъсвания. Софтуерните платформи на Schneider Electric
могат да бъдат безценен помощник, защото е от първостепенно значение нашите клиенти да предоставят качествена и сигурна услуга.
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ДА МИГРИРАМЕ MPLS
МРЕЖИТЕ В ОБЛАЧНАТА ЕРА
Владимир Владков

MPLS обслужва добре нуждите на корпоративните мрежи през последните 20 години. Но няма как да избягаме от
темата за негативите. MPLS е скъпа технология, сложна
за внедряване и недостатъчно гъвкава, което я прави неподходяща за изискванията за корпоративна облачна свързаност от следващо поколение. И така, за какво трябва да
мислим всички, когато започнем да възприемаме бъдещето
на облачните мрежи?
В технологичния свят идват повратни моменти, в които
една технология отстъпва място на друга, по-подходяща на съвременните нужди. В началото на 2000 например
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имаше голям преход в корпоративните мрежи, като светът мигрира от технологии като ATM, Frame Relay и частни линейни мрежи към MPLS, който беше много по-добре
оборудван за пренос на интернет базиран трафик. MPLS и
специализираният IP VPN пазар се справиха страхотно, но
сега е дошло времето за друга промяна. И този път става
дума за неща като облачна мрежа и свързаност, дефинирана от софтуер.
MPLS все още е вградена на много места и ще отнеме време, за да премине в „учебниците по история“. По-новите
пазари като този за SD-WAN услуги, управлявани от оператор, се разрастват бързо, посочва Ерин Дън, директор
изследвания в независимата анализаторска фирма Vertical
System Group. Но MPLS алтернативи като тази представляват само малка част от общата пазарна възможност,
може би около 5%. „Управляваната от оператора SD-WAN
със сигурност се развива по-бързо от някои други видове
услуги“, посочва тя.
COVID-19 ПОВЛИЯ ВЪРХУ SD-WAN ПАЗАРА
ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕТО НА SD-WAN ПАЗАРА В САЩ
Времеви график за възприемането на SD-WAN

2019
Трицифрен
ръст на
приходите

2020

2021

Ръстът на приходите се сви до 17%
I

II

Стабилни
продажби

III

IV

COVID-19
доведе до
затваряне
на фирми
и дистанционна
работа

V

VI

VII

VIII

Постепенно отваряне
в отделни страни

IX

X

Предприятията се
настройват към
новата
реалност

XI

XII

Възстановен ръст на
приходите

Започва
икономическото
възстановяване

Източник: Vertical Systems Group

И така, докъде стигнаха управляваните от оператора SDWAN услуги след година на блокиране и работа от вкъщи?
Данните на Vertical System Group показват трицифрен ръст
044

за 2019 г., докато тези за миналата година показват спад
със 17%. „Въпреки трудната година управляваните от оператор SD-WAN услуги са една от светлите точки на мрежовия пазар. Растежът се възстановява“, допълва тя.
И така, какви са големите предизвикателства пред доставчиците на управлявани услуги в стремежа им да преодолеят забавянето, предизвикано от пандемията? „COVID
беше основен задействащ фактор, който наложи много преходи, смята Дън. Първият е миграцията към облака. А вторият са решенията „работа от вкъщи“ и „работа отвсякъде“. Доставчиците на услуги, които току-що навлизаха в
този пазар, трябваше да управляват този преход за своите корпоративни клиенти. С утихването на пандемията се
надяваме, че започваме да виждаме все повече дългосрочно
планиране. Доставчиците на услуги трябва да се справят с
изоставането, да се справят с мултиоблачните предизвикателства, да се фокусират отново върху трансформацията и отново да помислят за изживяването на клиентите.“
За да изясни проблема, Дън дискутира с редица участници на пазара на комуникационни услуги. Tata Communications
предоставя управлявани мрежови услуги на предприятия по
целия свят. Сонг То, вицепрезидент на отдела за глобални
мрежови услуги в компанията, казва, че тя е навлязла в 2020
г. със страхотни планове: „Тогава светът се обърна с главата надолу, казва той. Много предприятия бяха засегнати и
те отложиха плановете си. Сега те продължават с цифровата трансформация, която изисква трансформиране и на
мрежата. Дългосрочната перспектива е положителна. Инфраструктурата трябва да бъде обновена, пропускателният капацитет на мрежата трябва да се увеличи за планираните ИТ системи и за миграцията в облака.“
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Ашуат Нагарадж, съосновател и главен технологичен директор на Aryaka, смята, че след пандемията се появява нова
мрежова топология: „Потребителят може да бъде у дома
си, в клон на компанията, в център за данни, в централния
офис. Вашите данни могат да бъдат в център за данни, в
облака, но могат да бъдат у дома ви. Това направи мрежата много по-важна от всякога за корпоративния бизнес. И
тази промяна ще се развива. Не всички служители се връщат в офиса. И така, къде ще отиде този „офисен“ бюджет?
Той ще помогне за трансформирането на вашия бизнес, ще
нанесе „убийствен“ удар върху някои по-стари мрежи, като
същевременно даде възможност на ИТ отделите да осигурят продуктивност на служителите“, заявява той.
„Реалността на пазара е, че MPLS има дълъг живот, казва Фране от Windstream Enterprise. Все още доста клиенти разчитат на TDM връзки за функционирането на специфични приложения. Причината е, че в някои вертикални
индустрии регулаторната среда налага използването на
MPLS. Някои приложения са специално проектирани да работят през MPLS мрежа и те не са лесно преносими в облака. При други може да има силна емоционална привързаност
към начина, по който мрежата винаги е работила. MPLS ще
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съществува дълго време.”
„Не става въпрос просто за смяна на една мрежова технология с друга, посочва той. Това може да изисква промяна в
мисленето, модела на приложение, както и в някои случаи
оперативния модел на бизнеса. Но все повече предприятия и организации се чувстват комфортно при преминаване към интернет модел със SD-WAN като по-горен слой,
но все още виждаме, че преобладаващият модел е хибриден
с MPLS”, допълва Фране.
„Това, което MPLS донесе на компаниите, беше надеждност,
стабилност, качество и сигурност. Затова хибридната
мрежа остава. Но това, което „убива“ MPLS, е, че не можете да поставите MPLS връзка до къщата на всеки. Работата от дома ще представляват поне 40% от общия брой
работни часове. Така че трябва да включите тези 40% във
вашата мрежа. Това означава, че светът трябва да премине към нова мрежа сега“, допълва Нагарадж.
Сонг То от Tata Communications посочва, че миграцията естествено ще се случи с различни темпове в различните организации: „Някои ще започнат доста агресивно, преминавайки на 80%, 90% към облака. В тази ситуация в хибридната
мрежа ще има много по-малко MPLS връзки. Причината, поради която MPLS остава, е, че някои приложения все още са
много чувствителни към латентността и нейното вариране. Ако имате операции, разпределени в целия свят, не
можете да преминете директно към интернет и да се надявате, че всичко ще работи перфектно. Ако моите клиенти са готови и търсят гъвкавостта, тогава това ще бъде
SD-WAN услуги плюс комбинация от прилежаща среда, която вероятно ще е повече интернет и MPLS“, добавя той.
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ОТВЪД ОБЛАЦИТЕ: ХИБРИДНИ
РЕШЕНИЯ ОТ „НЕТЕРА КЛАУД“
ЦЯЛАТА ВИ ТЕКУЩА ИНФРАСТРУКТУРА
МОЖЕ ДА БЪДЕ СВЪРЗАНА И ДА
ЗАРАБОТИ В СИНХРОН С ОБЛАКА
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В днешно време все повече софтуерни специалисти и фирми хостват своите най-важни за бизнеса приложения в облачна среда. Ако и вие сте от тях, знаете, че мрежовите
изисквания за наличност, сигурност и честотна лента се
разширяват бързо.
И докато инвестициите ви в облачни решения растат,
вашата свързаност се разделя между публични и частни облаци. Достъпът до разнообразни активи в различни
хостове обаче е сериозно предизвикателство, с което не
всички ИТ мениджъри успяват да се справят.

КЛАСИЧЕСКИ ХИБРИДЕН ОБЛАК
На ваша помощ идва хибридният облак – среда, която използва комбинация от локални, частни облаци и публични
облачни услуги на трети страни. В нея се извършва координация между тези платформи. Обикновено има свързаност от локален център за данни към публичен облак.
Какво се случва обаче, ако искате да включите към микса
свои собствени сървъри, които се намират в офиса ви или
са колокирани в център за данни, да закачите други мрежи и устройства?

ЦЯЛОСТНИ ХИБРИДНИ РЕШЕНИЯ
ОТ „НЕТЕРА КЛАУД“
„Нетера Клауд“ има решение за вашия случай. Към хибридната облачна инфраструктура, която ползвате, можете
да свържете както наети или колокирани ваши сървъри,
така и други устройства, машини и мрежи.
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Накратко – цялата ви текуща инфраструктура може да
бъде присъединена към хибридната облачна инфраструктура. Висококвалифицираните инженери на „Нетера“ ще
се погрижат всичко да заработи в синхрон като едно цяло.

ГАРАНТИРАНА РАБОТА БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ
„Нетера Клауд“ предоставя инфраструктура като услуга
под формата на облачни сървъри, наети сървъри, IT услуги и хибридни решения с изключително високо качество.
Над 25-годишният опит на „Нетера“ на международните пазари се оказва безценен както при проектирането на облачната инфраструктура, така и при предоставянето и поддръжката на останалите ИТ и телеком услуги на компанията.
Облачната платформа на „Нетера Клауд“ е създадена така,
че дори да отпаднат всички сървъри за нейното управление, стартираните облачни сървъри ще продължат да работят без прекъсване.
Резервираността ви е гарантирана. Съдържанието и конфигурацията на основния сървър се репликират в реално
време върху най-малко още един сървър, който може да замени автоматично първия при нужда.
Чрез специален контролер и система за денонощен мониторинг опитни инженери наблюдават параметрите на
сървърите в реално време - температурата на процесорите, на системата и на твърдите дискове; работата на
охлаждащите вентилатори; стойностите на напреженията, подавани от захранващите блокове; S.M.A.R.T. ста050
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туса на твърдите дискове; използваното дисково пространство; натоварването на процесора; състоянието на
мрежовата свързаност и др.

За допълнителна резервираност всеки от дисковите масиви разполага с няколко независими охлаждащи модула и два
независими захранващи модула. Осигурена е възможност
за „топла“ подмяна на всеки от тях при работещ масив.
В резултат вие - софтуерните специалисти и хората от
бизнеса, получавате разнообразни, работещи, иновативни и технически издържани хибридни решения.
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ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА
Вие се възползвате от предимствата на надежден и сигурен собствен и независим център за данни, високоскоростна и защитена свързаност, техническо оборудване и
експертиза в областта.
Страстта и желанието на „Нетера Клауд“ непрекъснато
да развива и подобрява предлаганите услуги са гаранция,
че получавате най-новите и добре работещи решения.
„Нетера Клауд“ е оторизиран Microsoft SPLA партньор и
предлага пълната гама от продуктите на Microsoft. Брандът създава нова високопроизводителна система за съхранение на данни от типа софтуерно дистрибутирана система за съхранение, която е невероятно гъвкава и ефективна.
В зависимост от нуждите ви от ресурси ще получите
предложения за различни видове технически решения.
И още нещо - „Нетера Клауд“ е сертифициран по ISO 20000,
ISO 9001 и ISO 27001.

СИГУРЕН И ЗАЩИТЕН ДОМ –
SOFIA DATA CENTER
Цялата инфраструктура на „Нетера Клауд“ се намира в
Sofia Data Center (SDC). SDC е неутрален център за данни
– един от четирите, които “Нетера“ оперира и притежава. Това значи, че дори да използвате различни услуги от
„Нетера“ в него, вие нямате ограничения да работите и с
други доставчици.
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SDC ви предлага високоскоростна интернет връзка и мащабна международна мрежа. В Sofia Data Center всички български мрежи се срещат с най-големите телеком оператори в света.
И това не е всичко. “Нетера Клауд“ защитава вашата свързаност и хибридни решения от DDoS атаки и ви предлага
различни възможности за създаване на резервни копия на
данните и предпазване от криптовируси.
Статистиката показва, че над 50% от DDoS атаките се
използват, за да прикрият опит за достъп до вашите ресурси с цел кражба на данни, на парични средства и на интелектуална собственост.
Според данни от системата за наблюдение на DDoS услугите на компанията през деветмесечието на 2021 г. „Нетера“ е предотвратила с 5.5 пъти повече DDoS атаки към
свои клиенти в сравнение със същия период на 2020 г. Вашият бизнес също заслужава такава професионална сигурност и защита.

МЕЖДУНАРОДНА СВЪРЗАНОСТ
Едно от най-големите предимства за вас от това да ползвате услуги от „Нетера Клауд“ е огромната международна мрежа, с която можете бързо и категорично да разширите бизнеса си на международните пазари.
С „Нетера“ разчитате на повече от 150 точки на присъствие по света, опорна мрежа в над 35 държави, свързаност
на 6 континента, присъствие в над 65 страни по света, 4
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собствени неутрални центъра за данни, услуги в над 180
държави и пълен спектър от телеком услуги.

ОПИТЪТ ИМА ЗНАЧЕНИЕ
„Нетера Клауд“ е на пазара с публични и частни облачни
платформи повече от 8 години. Компанията следва, измисля и прилага най-иновативните технологии и най-ефективните методи за тяхното изграждане и наблюдение.
Многоброен екип от специалисти е на ваше разположение,
за да ви помогне да изберете най-подходящото за вас решение. То може да включва както част от публичната облачна платформа на „Нетера Клауд“, така и решения, изградени специално за вас и съобразени с вашите нужди.
Физическите сървъри, които ви се предоставят, могат
да бъдат отделени в специални клетки с видеонаблюдение, така че само вие да имате достъп до тях.
От защитените хибридни решения можете да се възползвате, когато имате нужда от допълнителен ресурс
за ваши вътрешни разработки с временен характер или
ако са ви необходими тестови платформи.
Партньорството с един от най-големите доставчици на
решения за бекъп и защита в света позволява на „Нетера Клауд“ да ви предложи бекъп решения по ваша мярка с
различни параметри. Данните се съхраняват в сигурната
среда на центровете за данни на „Нетера“, което от своя
страна минимизира времето за архивиране и възстановяване на информацията ви.
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5G ПОДОБРЯВА ТОЧНОСТТА
НА ГЕОПОЗИЦИОНИРАНЕТО
ДНЕШНИТЕ ИНДУСТРИИ
НЕ МОГАТ БЕЗ 5G ТЕХНОЛОГИЯТА
Майя Бойчева-Манолчева

За предимствата на 5G технологията сме говорили много, но като че ли акцентът винаги пада върху скоростта
и се обръща по-малко внимание на едно друго основно предимство – подобрената точност при геопозициониране.
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През март в метрото на китайския град Суузхау China
Mobile Suzhou и Huawei верифицираха за първи път в света 5G позициониране в затворени помещения при мрежи
„на живо“. Така беше доказано, че дори при скрити пикорадиоклетки (pRRU) може да бъде достигната прецизност
на позиционирането между 3 и 5 метра на 90% от платформата и пространствата. Това определено е сериозен
знак за възможностите, които технологията може да осигури на вертикалните индустрии.
5G позиционирането намира приложение в доста индустрии и вертикали като логистиката, умните фабрики, автономните коли, дроновете, дигиталните близнаци, добавената и виртуалната реалност и др.
Историята на геопозиционирането при клетъчните мрежи датира от средата на 90-те години, когато започва да се използва в спешната помощ. Днес, когато Индустрия 4.0 е нашето съвремие, 5G позиционирането върви
със специфични изисквания за точност, латентност, наличност, надеждност.
Ако преди три години 15-ата версия на 3GPP постави основите на 5G архитектурата и сигурността, то 16-ата версия на стандартите постави основата на 5G базираното
позициониране, създадено да отговори на изискванията за
точност 3 метра „на закрито“ и 10 метра „на открито“.
Версия 16 дефинира набор от една и много клетъчни техники за позициониране, състоящи се от време за двупосочно пътуване (RTT), ъгъл на пристигане/напускане (AoA/AoD)
и разлика във времето на пристигане (TDOA). В допълнение, за да подкрепи използването на технологията в IoT индустриални екосистеми, бяха определени нови сценарии за
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оценка, които поддържат нови модели „на закрито“.
Кои са основните приложения на 5G позиционирането разкриват няколко експерти от Ericsson. Някои от тях могат
да бъдат проследени на фигурата по-долу заедно с типичните им изисквания, възможните методи за позициониране
и очакваната точност, като изискванията за точност варират от метри до сантиметри, в зависимост от случая.
ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИЧНИ РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА 5G С ВЪЗМОЖНАТА ТОЧНОСТ ПРИ ПОЗИЦИОНИРАНЕ
ИНДУСТРИАЛНИ, ВЪТРЕШНОСГРАДНИ
Изисквания: Надеждна, високопрецизна
мащабируемост,
малка енергийност,
ориентираност
Решения: DL-TDOA, uTDOA, RTT методи,
смарт разгръщане
Сантиметрова точност

АВТОМОБИЛИ
Изисквания: ниска латентност, високи
скорости, мащабируемост, интегритет
Решения: GNSS-RTK, DL-TDOA, RTT
методи, сливане на датчици, A-GPS,
разгръщане покрай пътищата

Дециметрова точност

НАЗЕМНА, МОБИЛНИ ШИРОКОЛЕНТОВИ
УСЛУГИ (MBB)
Изисквания: мащабируемост, голямо
покритие, спешни случаи
Решения: DL-TDOA, използване на
пръстови отпечатъци, машинно
обучение

Mетрова точност
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ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТОЧНОТО
ПОЗИЦИОНИРАНЕ
#1 МОБИЛНА ШИРОКОЛЕНТОВА ВРЪЗКА (MBB)
Потребителите на мобилни телефони могат да се радват на по-прецизно позициониране благодарение на 5G
технологията, която предполага точност до 10 метра
в градска среда. За пешеходците при ясно небе и с достъп до глобалните навигационни системи (GNSS) като
GPS едновременното позициониране чрез 5G и GNSS
може да бъде по-добро от позиционирането само чрез
GNSS.

#2 5G ПОЗИЦИОНИРАНЕ „НА ЗАКРИТО“
Позиционирането на потребители и устройства в затворени помещения като офиси, магазини и т.н. беше във
фокуса на версия 16 на 3GPP. Новите функции са приложими и в индустрията, като се очаква версия 17 да предложи
още подобрения.

#3 ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
По-доброто позициониране на превозните средства се гарантира благодарение на комбинация от GNSS и 5G. Глобалните сателитни системи осигуряват изключително
точно GNSS-RTK базирано позициониране при т.нар. автомобилни сценарии. 5G технологията ще играе ключова
роля при осигуряването на точно позициониране на пътя,
а както знаем, това ще е от изключително значение за автономните автомобили.
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От автомобилна индустрия се фокусират върху „нервната“ система на бъдещите автономни превозни средства. Тя ще обработва информация от най-различни
датчици. Едни от тях са вградени в самия автомобил,
включително радари, помагащи при лоши метеорологични условия и слаба светлина, LIDAR, които осигуряват 3D перспектива в широк обхват, камери за разпознаване на обекти и пътни знаци, както и ултразвукови
датчици, помагащи за къси разстояния (например при
паркиране).
Датчиците за разширяване на „хоризонта на видимост“
включват безжичен сензор 5G V2X, които осигуряват
360-градусово улавяне на сигнали отвъд линията на видимостта, 3D HD карти с обновления в реално време и
субметрова точност, както и прецизно позициониране
с помощта на GNSS. Qualcomm пък разработи технологията VEPP (Vision Enhanced Precise Positioning), или визия за подобрено прецизно позициониране. Тя е оптимизирана за процесорите Snapdragon на Qualcomm.
ПОСТИГАНЕ НА ТОЧНО ЗАСИЧАНЕ НА КЛЮЧОВИ ТОЧКИ ОТ
ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДОБРЕНО ОТКРИВАНЕ НА 3D
ОБЕКТИ И РАЗСТОЯНИЕТО ДО ТЯХ

Източник: Qualcomm
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Qualcomm VEPP обединява данните от камерата и GNSS измерванията с данни от различни бордови сензори, осигурявайки точно позициониране на ниво пътна лента и прецизно насочване в почти всякакви среди.

#4 5G ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ДРОНОВЕ
Приложенията за дроновете стават все повече, като се
очаква в бъдеще те да се използват дори като мобилни базови станции, което означава, че трябва да могат да се локализират при позициониране. Дроновете винаги ще имат
„линия на видимост“ помежду си и към наземните базови
станции. Очакванията са, че комбинацията от GNSS и 5G
ще осигури точност на позиционирането на ниво „дециметър“. Добър пример е използването на дронове при бедствия, като те могат да се превърнат във временни базови станции, когато мрежата в района не работи, и дори да
контролират другите дронове.

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА 5G NR ПОЗИЦИОНИРАНЕТО
5G NR (New radio), първата версия на 5G спецификацията на
3GPP, която замества стандарта 4G LTE, идва с доста подобрения, основно по отношение на методите за позициониране, базирани на времето и ъгъла. Експертите от Ericsson
дефинират няколко основни разлики:
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 NR осигурява значително подобрение на честотната
лента спрямо LTE. Докато LTE осигурява максимум 20 MHz,
NR осигурява до 100 MHz в честотен обхват 1 и 400 MHz в
честотен обхват 2.
 При NR получената мощност може да бъде увеличена
чрез технологията за формиране на тесни лъчи от сигнали (beamforming).
 NR дава възможност за пет различни избора за подносещи честоти: 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz и 240 kHz. При
подносещите честоти се наблюдава линейно увеличение на ъгловите колебания едновременно с линейно намаляване на вариациите на закъснението (т.нар. jitter). Този
ефект произтича от колебанията в шума, които се увеличават линейно с подносещите честоти.
 Различните модели антени по отношение на разстояние и брой поляризации на редовете и колоните на антенната решетка не засягат колебанията на закъснението,
а само общият брой елементи на решетката има значение. Обикновено NR оборудването идва с повече антени.
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ИНТЕРНЕТ НА СЕТИВАТА И
КОГНИТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ –
КАКВО ЩЕ НИ ДАДЕ 6G?
СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ МРЕЖИ
ЩЕ ПОДКРЕПИ РАЗВИТИЕТО НА
РЕДИЦА МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ
КОНЦЕПЦИИ
Иван Гайдаров

„Дигиталната инфраструктура ще даде възможност за непрекъсната оптимизация на всички дигитализирани решения в полза на обществото и бизнеса, не само за непрекъснато подобряване на ефективността и комфорта, но и за
минимизиране на въздействието върху околната среда. Вземайки предвид всичко това, предвиждаме безпрецедентен
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растеж и внедряване на дигитализирани решения през следващите години в почти всеки сектор на бизнеса и индустрията, както и в потребителските и обществените области.
Дигиталната инфраструктура ще предостави достъп до
нови и увеличени потоци от приходи за всички предприятия
и индустрии в глобален мащаб.“ Това е заключението от септемврийското издание на Ericsson Technology Review, според
което все по-често ще ставаме свидетели на по-усъвършенствани сценарии за използване технологии, в които физическият и дигиталният свят се сближават. Тази възможност, казват експертите, идва още с 5G, но с развитието
на 6G ще претърпи осезаем възход. Пример за подобно развитие е концепцията за Интернет на сетивата (IoS), която се очаква да увеличи сетивността на потребителите
извън границите на техните тела. Новият тип мрежа се
очаква да предостави „рентабилни и надеждни решения за
тези бизнес сценарии“.

ЕТО И НЯКОЛКО ТЕНДЕНЦИИ, НА КОИТО
ЩЕ БЪДЕ ПОДЧИНЕНА ЕРАТА НА 6G:
ДИГИТАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ
НА МРЕЖОВАТА РЕАЛНОСТ
„Данните от вградени сензори и задвижващи механизми позволяват цифрово наблюдение на околната среда и физическите активи. Бъдещата мрежа ще осигури обработка на
ниско ниво на милиарди различни потоци данни от сензори
и ще ги подготви за приложение. Подготовката ще включва
агрегиране, филтриране и обединяване на потоците от информация, като процесите ще се наблюдават в реално време, а задвижващите механизми ще позволяват автономни
операции“, обясняват авторите на доклада. За да подоб063

ри допълнително наблюдаемостта, мрежата ще генерира
сензорни данни като самоличност, позициониране, времеви
печати и информация за пространствено картографиране.
5G дава възможност за задействане на основната част от
тези функции, но 6G ще осигури редица значими подобрения.
Списъкът с най-важните за развитието на бъдещата мрежова платформа функции и възможности включва мрежов рендъринг и синхронизиране; съвместно контекстно разбиране
и проследяемост; оперативна съвместимост между машини и устройства; позициониране в реално време; пространствено картографиране; динамична обработка на обекти;
вградена обработка и обогатяване на данни. В същото време, за да поддържа конвергенцията на физическия и дигиталния свят, за 6G мрежата ще е от съществено значение и напредъкът в 4 ключови области - неограничена свързаност,
надеждни системи, когнитивни мрежи и мрежова изчислителна структура.

АДАПТИВНА НЕОГРАНИЧЕНА ВРЪЗКА
Една от основните цели на 6G е да осигури адаптивна неограничена свързаност, която гарантира развитието на
гъвкава, здрава и устойчива мрежа. Потребителите и приложенията трябва да могат да се фокусират върху задачите си по всяко време и навсякъде, а мрежата - да се адаптира и да поддържа техните нужди. Очаква се интерфейсите
на множество доставчици да осигурят отвореност както
в мрежите, така и в екосистемата като цяло, а това да намали сложността на системата.
Относно мрежовата адаптивност от Ericsson обясняват,
че решенията, които гарантират динамично и гъвкаво раз064

гръщане, ще бъдат от съществено значение за бъдещите
устойчиви мрежи с висок капацитет. Очаква се различни типове възли да бъдат интегрирани безпроблемно.
“Високопроизводителният, гъвкав, мащабируем и надежден
пренос на данни ще позволи хетерогенни сценарии за разгръщане за цялата мрежа. Например това ще опрости интегрирането на разпределен и централизиран радиодостъп,
както и публични и непублични мрежи. За да се поддържат
гъвкавост и управляемост на мрежите, програмируемостта, разчитаща и на изкуствен интелект (ИИ), ще се използва за автоматизация със затворен цикъл и виртуализация с
множество услуги”, категорични са експертите.
За да отговори на изискванията за наличност и устойчивост, 6G мрежата ще бъде опростена, с по-малко възлови
разгръщания и функционални разделения между радиодостъпа и ядрото.

ИНТЕГРИТЕТ НА СИСТЕМИТЕ
6G мрежите ще поддържат трилиони устройства и ще предоставят надеждни, винаги налични, защитени от край до
край връзки, за да отговорят на задълбочаващата се криза
в сферата на киберсигурността. Съществена характеристика на новата инфраструктура ще бъде предоставянето
на сигурни услуги чрез управление и проверка на съответствието с изискванията за сигурност, безопасност, устойчивост и поверителност. Автоматизацията, базирана на
изкуствен интелект, ще се използва в целия жизнен цикъл
на продуктите, обхващащ разработката, внедряването и
операциите.
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Технологиите с изкуствен интелект ще се използват и за
автоматизиран анализ на основните причини за пробиви,
откриване на заплахи и реакция срещу атаки и на тях се възлагат очаквания да подобрят сериозно достъпността на
услугите.
По отношение на интегритета си 6G мрежите ще разчитат на четири основни стълба – защитена изчислителна
инфраструктура; защитени самоличности и протоколи; архитектура с нулево доверие; осигуряване на постоянна наличност на услугата.

ФЕДЕРАТИВНИ КОГНИТИВНИ МРЕЖИ
Продължавайки по пътя на автоматизацията, поет от 5G
мрежата, 6G ще стане когнитивна - ще наблюдава и действа автономно, за да оптимизира своята производителност.
Когнитивните 6G мрежи ще позволят пълна автоматизация на задачите за управление и конфигуриране, а обслужващият персонал ще трябва само да надзирава процесите.
066

Когнитивните възможности използват ИИ функции, за да
правят заключения на база на необработени данни. Примерите за такива включват модели за машинно обучение, които могат да дадат прозрения и способности за машинно
разсъждение при изпълнение на определени задачи. Надеждният ИИ гарантира, че прозрачността е вградена в управлението на мрежата, така че хората да могат да разберат
защо се предприемат определени действия или защо определени условия не могат да бъдат изпълнени. Един от подходящите модели за изграждане на надежден ИИ е т.нар. обяснителен ИИ.

УНИФИЦИРАНА МРЕЖОВА
ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТРИЦА
Конвергенцията на интернет, телекомуникациите, медиите и информационните технологии ще доведе до създаването на единна, глобална система от взаимосвързани
компоненти. Мрежовата изчислителна матрица улеснява
обединяването на екосистеми и управлението на приложения. 6G ще действа като контролер на мрежата, обхващайки приложения, вариращи от прости устройства до усъвършенствани киберфизични системи. В същото време 6G ще
интегрира нови възможности за съхранение, изчисления и комуникация, за да създаде разпределена унифицирана мрежова
изчислителна матрица. Тя ще даде на доставчиците на услуги достъп до инструменти и услуги извън свързаността,
които могат да бъдат предоставени на отворения пазар.
Бъдещи сценарии на употреба като IoS и свързаните интелигентни машини ще бъдат силно разпределени, ще изискват гарантирана ниска латентност, висока пропускателна
способност и надеждност. Като се имат предвид милиарди067

те потоци данни от сензори и задвижващи механизми (актуатори), обработката на потоци вътре в мрежата ще
бъде осигурена от разпределени изчислителни възможности, достъпни чрез оперативно съвместими интерфейси за
програмиране на приложения.
Днешните модели за роуминг на глас и данни ще се разширят, за да включват интелигентни договори за обединената екосистема. „Заедно с нашите академични партньори
провеждаме изследвания, за да се справим с предизвикателствата към сигурността, поверителността на тези видове обмен без брокери“, добавят от Ericsson.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цифровата инфраструктура, активирана от 5G и 6G, има
изключително важна роля за осигуряване на нововъзникващата киберфизическа конвергенция, особено по отношение на
способността й да достигне огромни мащаби. Разширените възможности и функции, вградени в мрежата, като пълно
пространствено картографиране в реално време и потребителски данни, „разбиращи“ контекста, ще бъдат основополагащи за следващата вълна на цифрова трансформация.
Световната система от взаимосвързани физически обекти и софтуерни агенти, която ще се появи, ще улесни интегрирането на обекти от различни домейни за формиране на
различни „системи, съставени от други системи“, обяснява
авторът на доклада Ерик Екуден, СТО на Ericsson.
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6G – СВЕТЪТ НА ПРАГА НА НОВА
ТЕХНОЛОГИЧНА НАДПРЕВАРА
ВЪПРЕКИ ЧЕ ВСЕ ОЩЕ СА ДАЛЕЧ
ОТ ПЪЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА
5G, КИТАЙ, САЩ И ЕВРОПА ВЕЧЕ СЕ
СЪСТЕЗАВАТ ЗА ЛИДЕРСТВОТО ПРИ
СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ МРЕЖИ
Иван Гайдаров
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Още преди реалната си комерсиализация 5G се превърна
в много повече от технология. Новият стандарт се оказа разделителна геополитическа линия, която с времето
далеч надхвърли полето на комуникационните технологии. Основната цена на технологично обоснования сблъсък между западния свят и Пекин в крайна сметка платиха китайските технологични гиганти Huawei и ZTE,
които загубиха както пазари, така и достъп до технологии. Това нанесе на двете компании сериозни финансови
и имиджови щети, но САЩ и техните съюзни държави
също плащат определена цена, изоставайки значително в развитието на 5G инфраструктурата си и прилежащите ѝ услуги.
Икономическият геополитически сблъсък, започнал около
5G, е далеч от разрешаване. Но и новият безжичен стандарт 6G за пренос на данни, на който се залагат много надежди, започва да се превръща в епицентър на технологичното противопоставяне. Всички искат да са лидери в
надпреварата.

НОВИЯТ БЕЗЖИЧЕН СТАНДАРТ 6G ОБЕЩАВА

значително
по-високи
скорости

възможности
за напълно
автономна
мобилност

високо
качествена
виртуална
реалност

достъп до
интернет във
всяка точка
на света

070

КИТАЙ ВОДИ ПО БРОЙ ЛИЦЕНЗИ
Според изследване на Cyber Creative Institute, в което по поръчка на информационната агенция Nikkei са разгледани над
20 000 патента за 6G.
ТОП 5 НА ЗАЯВКИТЕ ЗА ПАТЕНТ

8.9%

Европа

35.2%
САЩ

9.9%

Япония

40.3%
Китай

4.2%
Южна
Корея

6G

„Китайските патентни заявления са свързани най-вече с
технологиите за мобилна инфраструктура. В ерата на 6G
ще е необходимо въздушно покритие – сателити и наземни
базови станции за по-широки радиочестотни ленти. Много от най-новите патенти в това отношение са подадени от Huawei, която контролира 30% от световните базови станции към 2020 г.“, обясняват анализаторите.
Но китайските усилия за лидерство в 6G надпреварата далеч не се ограничават с подаването на искания за патенти. В
средата на годината Китайската академия за информационни и комуникационни технологии (CAICT) публикува „Бяла кни071

га за развитието на 6G технологиите“, в която се посочва
крайна дата за комерсиализацията им - 2030 г. Документът
предоставя цялостна визия за развитие, разглежда 8 сценария за бизнес приложения и 10 потенциални ключови технологии. Според него 6G услугите ще са базирани на три основни нови тенденции за развитие - потапящи, интелигентни
и универсални. Бизнес приложенията включват потапяща,
облачно базирана разширена реалност, холографска комуникация, сензорна взаимовръзка, интелигентна интерактивна комуникация, дигитални близнаци и глобално покритие.

NEXT G ALLIANCE –
АМЕРИКАНСКИЯТ ОТГОВОР
Осъзнавайки практическото си изоставане от основния конкурент – според Forrester (и не само) Китай e „глобален епицентър на 5G иновациите през 2021 г.“ - още през октомври
2020 г. американските технологични организации решиха,
докато наваксват изоставането, да се опитат да дръпнат
с едни гърди на терена на мрежовите технологии от следващото поколение. За целта Alliance for Telecommunications
Industry Solutions (ATIS) обяви старта на Next G Alliance, индустриална инициатива, целяща лидерство на Северна Америка в 6G мобилните технологии през следващото десетилетие. Тя включва целия жизнен цикъл на технологията
- изследвания и разработки, производство, стандартизация
и комерсиализация. Нейни членове са както технологичните гиганти Google, Apple, Microsoft, Facebook, така и водещи
доставчици като AT&T, Bell Canada, Ericsson, InterDigital, Nokia,
Qualcomm Technologies, Samsung, TELUS, T-Mobile и Verizon.
„Next G Alliance ще се фокусира върху три стратегически
действия. Те включват разработване на национална пътна
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карта за 6G, която се занимава с променящия се конкурентен пейзаж и позиционирането на Северна Америка като
световен лидер в научноизследователската и развойната
дейност, стандартизацията, производството и приемането на технологиите от ново поколение. Привеждане на
технологичната индустрия в Северна Америка към основен
набор от приоритети ще гарантират лидерството в 6G
и ще повлияят на правителствените политики и финансиране; идентифициране и дефиниране на ранните стъпки и
стратегии, които ще улеснят бързата комерсиализация на
6G технологиите на нови пазари и бизнес сектори и ще насърчат широкото им внедряване както в страната, така и
в световен мащаб“, се казва в документите за създаването
на Next G Alliance.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОКУС ВЪРХУ 6G
Най-платежоспособният пазар - Европа, също не подценява възможностите, които осигурява лидерската позиция в
6G индустрията. В съзвучие с това разбиране Европейският съюз стартира няколко инициативи, насочени към развитието на технологията.
Започналата на 1 януари 2021 г. Hexa-X е водещата европейска програма за 6G. Тя е финансирана по направление „Хоризонт 2020“, като водещата роля се пада на Nokia. Компанията ръководи група от 25 члена, в това число Ericsson, Intel
и Orange, която в рамките на две години и половина – до 30
юни 2023 г., ще разпредели 11.9 милиона евро в шест основни направления - 6G масова свързаност, създаване на мрежа
от мрежи, устойчивост, глобално покритие, изключително
висока скорост на предаване, надеждност.
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В същото време френската Alternative Energies and Atomic
Energy Commission (CEA), която председателства съвместната инициатива на Европейската комисия и европейската технологична индустрия – 5GPPP, ще се заеме и с ръководството на RISE-6G. Този финансиран от ЕС консорциум
включва 13 представителя от целия континент и е фокусиран върху преконфигурируемите интелигентни повърхности. RISE-6G ще получи финансиране в размер на 6.49 милиона евро от ЕС в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ и
е насочен към специфичен аспект на следващото поколение
мобилна свързаност - начини за преконфигуриране и контрол
на входящия сигнал. Това е способност, която изследователите от IEEE смятат, че 6G вероятно ще изисква, за да успее да осигури „управлявана от данни, мигновена, свръхпроводима и повсеместна безжична свързаност“.
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Според дефиницията на проекта NEW-6G (Nano Electronic
and Wireless for 6G) той ще се фокусира върху наносвета и ще
изследва „сближаването между микроелектроника и телекомуникации, хардуер и софтуер, мрежа и оборудване“. Той се управлява от френския правителствен институт за изследване на информационните технологии CEA-Leti и е насочен към
развитие на мрежовата архитектура и оптимизация, протоколи и потоци от данни; сигурност на информацията и
инфраструктурите; интегрални схеми, цифрови компоненти, високопроизводителни радиочестоти и ниска консумация на енергия; ефективни интегрирани антенни решения
и специални, високопроизводителни и устойчиви полупроводникови технологии.
„NEW-6G ще предложи безпрецедентни възможности за преосмисляне на ролята на наноелектрониката и за създаване
на пътни карти, насърчаване на сътрудничеството, споделяне на знания и насърчаване на появата на иновативни
идеи“, обяснява Емилио Калванезе Стринати, директор на
6G изследванията в CEA-Leti, по време на представянето
на проекта.
Както става ясно, макар и още в очакване на пълните възможности на 5G, светът вече е на прага на нова технологична надпревара. Фигурите са наредени, стратегиите са ясни,
състезанието на полето на 6G може да започне!
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ЦИФРОВИТЕ МРЕЖИ ЩЕ
ОСИГУРЯТ ПО-ДОБРО
БЪДЕЩЕ НА ЕВРОПА
50% ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДОМОВЕ ЩЕ БЪДАТ
ОБХВАНАТИ ОТ ОПТИЧНИ МРЕЖИ FTTP ДО
КРАЯ НА 2022 Г. СПОРЕД ДОКЛАДА НА ETNO
Владимир Владков

2020 се оказа коренно различна година от очакваната. Ясно
е, че преките последици от пандемията COVID-19 ще продължат да оказват дълбоко въздействие върху живота на
европейците през следващите две години. Драматичните събития от 2020 г. извадиха на бял свят факта, че
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телекомуникациите едновременно са „спасителен пояс“ и
средство за развитие на съвременните общества, коментират от Асоциацията на европейските телекоми ETNO.
Фактите и цифрите в годишния доклад на ETNO показват
ясно, че Европа има устойчива цифрова инфраструктура, европейските телекомуникационни компании продължават да инвестират сериозно и усилията им да правят
иновации и да станат по-екологични са измерими и конкретни. 5G и оптиката са двата основни стълба на телекомуникационната стратегия заедно със засилените иновации в областта на услугите и данните.
Докладът, базиран на данните на Analysys Mason, подчертава значителните предизвикателства, пред които е изправена Европа в дигиталната област, ако иска да бъде
лидер на глобалните цифрови пазари на базата на иновативни и силни мрежи. В сравнение с периода преди 10 години днес Европа разполага с все по-малко компании сред
топ 15 на телекомуникационни оператори в света. Инвестициите на глава от населението остават ниски в сравнение с конкурентите от Америка и Азия, а основните
ресурси за 5G спектър са скъпи и са обект на сложни условия. Пазарите остават фрагментирани, а това води до
по-слаби финансови показатели на телекомуникационния
сектор в ЕС в сравнение с конкурентите.

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕЛЕКОМИ
В ПАНДЕМИЯТА
Стабилността на цифровата инфраструктура и приложенията бе подложена на „стрес тестове“. Трафикът от
данни скочи драстично, практически за една нощ, но въпреки това телекомуникационните мрежи се оказаха устой077

чиви и бяха от основно значение за осигуряване на новия
живот на хората, за поддържане на икономическа активност и за подпомагане на усилията за обществено здравеопазване.
Повечето икономически сектори бяха силно засегнати от
пандемията. Няколко големи компании от дигиталния сектор увеличиха приходите си, но телекомуникационните
оператори продължиха да отчитат намаляващи приходи, твърдят от ETNO. Въпреки че телекомуникационната
индустрия претърпя по-малко пряко отрицателно въздействие върху приходите в сравнение с повечето други
индустрии, всяка дългосрочна рецесия в общата икономика задължително оказва косвен ефект върху приходите в дългосрочен план. Повечето оператори регистрираха необичаен спад на приходите до второто тримесечие
на 2020 г.: услугите за малки и средни фирми, платената телевизия, мобилният роуминг и продажбите на оборудване бяха най-силно засегнатите части от бизнеса, а
фиксираният широколентов достъп пострада най-малко. Важни предложения за „солидарност“ (трафик и услуги
безплатно или силно намалени), предоставяни от оператори на граждани, болници, училища, администрации по
време на периодите на блокиране, също оказаха влияние
върху постъпленията.
Пандемията обаче подейства и като ускорител на тенденциите, които се открояваха много преди COVID-19 да
стане реалност: цифровите интерфейси заменят търговията на дребно с физически магазини; бързо преминаване
към онлайн потребление на медийно съдържание; променящо се отношение на бизнеса, правителствата и гражданите към използването на цифрови технологии, вклю078

чително ускорено преминаване към облачни модели, тъй
като работещите от дома си не зависят от офисните
локални мрежи.
В същото време кризата обърна, може би временно, дългосрочните спадове. Използването на глас се увеличи за първи път от десетилетие; мобилните приложения отстъпиха място на уебсайтовете, а видеокомуникацията, която
европейците никога не са признавали, изведнъж получи силен тласък. „Нито една от тези промени обаче не доведе
до нови източници на приходи за телекомуникационните
оператори, тъй като много телекомуникационни услуги са
фиксирани, което означава, че увеличаването на потреблението на глас или данни не води автоматично до увеличаване на приходите. От друга страна, увеличаването на
потреблението на глас или данни продължава да изисква
постоянни инвестиции както в мрежова инфраструктура, така и в активи от радиочестотния спектър“, обясняват от асоциацията.

ТЕНДЕНЦИИ ОТ 2020
И УРОЦИ ЗА БЪДЕЩЕТО
Пандемията създаде по-широки обществени тенденции:
къде хората избират да живеят; как избират да плащат;
къде да работят; как да пазаруват; колко да пътуват. Независимо дали тези промени са постоянни, всички ще се
отразят върху цифровите комуникации. Дори ако можехме да отделим ефектите от пандемията, 2020 щеше да
бъде забележителна година в европейските цифрови комуникации. За много европейци това беше първият допир
до 5G, а през 2020 г. се появи за първи път търговската
употреба на обществени мрежи за подкрепа на частни
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промишлени нужди. Инвестициите в свързаност се увеличиха въпреки икономическите, политическите предизвикателства и свързаните с COVID закъснения, а нетното добавяне на абонати е на най-високо ниво през 2020 г.
От ETNO отчитат, че доставките на оборудване и софтуер, от които зависят дигиталните комуникации, са
били подложени на силен геополитически натиск, а позицията на глобалните доставчици се сблъска с предизвикателства в различни географски райони. Налагането на
ограничения вероятно ще доведе до по-високи разходи за
оборудване, смятат от асоциацията. Киберсигурността
се превърна в решаващо изискване за ЕС и държавите членки, което оказва влияние върху плановете на операторите в много области. Водещите оператори в Европа и на
други места постепенно обмислят планове, които разделят веригата за доставки, и се разделят с доставчици на
„заключени“ хардуерни решения и се насочват към софтуерни приложения в търговски мрежи (Open RAN).
Инвестициите на операторите също се засилиха. 2020
година представляваше сблъсък на два до голяма степен
независими инвестиционни цикъла в Европа: началото на
тежкия инвестиционен цикъл за 5G с високи разходи за
спектъра в цяла Европа съвпадна с големите разходи за
свързаност и по-специално внедряване на FTTP. Инвеститорите в инфраструктура „наляха“ значителни суми пари
в сектора, средствата за съвместно инвестиране между
оператори се увеличиха, появи се нов клас по-независими
телекомуникационни инфраструктурни групи.
Телекомуникационните оператори се оказаха в светлината на прожекторите и като цяло мрежите се поддържаха
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добре под натиска на свръхнормалните нива на използване. Много от промените в поведението и в обществото,
предизвикани от пандемията, вероятно ще бъдат постоянни. Операторите трябваше да адаптират собствения си бизнес и да смекчат последиците от пандемията
върху собствените си организации. Фокусът им обаче се
измества към по-далечна перспектива - адаптиране към
новото бъдеще, което се случва по-рано от очакваното.
Непосредствените проблеми, произтичащи директно от
пандемията, включват необходимост от:
 отчитане на геополитическото напрежение и по-нататъшно развитие на дебата за стратегическата независимост;
 повишен ангажимент за приобщаващ достъп до мобилни и фиксирани широколентови услуги с много висок
капацитет под формата на подобрени инвестиционни
стимули, които да ускорят въвеждането;
 засилване на фокуса върху целите и справяне с неравномерното навлизане на цифрови услуги в държавите членки на ЕС;
 спешно преосмисляне на търговете за радиочестотен спектър като инструмент за ускоряване на
внедряванията чрез нов подход, който да признава дългосрочната стойност на инвестициите в мрежата,
вместо допълнително да отслабва и фрагментира европейския телекомуникационен сектор;
 по-нататъшно обмисляне на управлението на мрежата и приоритизиране на капацитета при извънредни ситуации;
 спешно обмисляне на важната роля на политиката на
конкуренция и правоприлагането в телекомуникациите
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като инструмент за постигане на целта на Европейската комисия за постигане на цифров суверенитет и
изграждане на адекватен мащаб за конкуренция на световните цифрови пазари;
 синергия между участниците под формата на сътрудничество за разгръщане на мрежата, включително
споделяне на мрежовите ресурси и сътрудничество за
всякакъв вид инвестиции;
 ангажимент за устойчивост на критична цифрова
комуникационна инфраструктура чрез модернизация на
мрежата или разнообразие от доставчици.

Доставчиците на цифрови комуникации играят основна
роля в подпомагането на прилагането на дългосрочни политики, които използват тези промени, за да създадат
по-екологичен и по-устойчив живот дори когато бъдат
премахнати мерките, наложени заради здравната криза.
Косвените екологични ползи от цифровизацията надхвърлят многократно прякото въздействие, което секторът
на ИКТ/телекомуникациите има върху околната среда. Това
изисква всеобхватен политически размисъл за това как да
се използват стимулите от страна на търсенето за драстично ускоряване на дигитализацията във всички сектори на икономиката и на обществото, допълват от ETNO.
ДВЕТЕ ЦЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Цел 2020

Цел 2025

Европейски цифров дневен ред

Свързаност за Европейско гигабитово общество

Покритие от 30Mbit/s или повече
за всеки гражданин на ЕС

Достъп до 1Gbit/s за всички училища, транспортни възли и основни
доставчици на публични услуги и дигитални предприятия

Използване на 100Mbit/s или повече
от над 50% от домакинствата

Достъпът със скорост за сваляне от мрежата поне 100Mbit/s да бъде
надграден до 1Gbit/s за всички европейски домакинства
Непрекъсваемо безжично 5G широколентово покритие за всички градски райони и основните пътни артерии и жп линии

Source: Analysys Mason, 2021
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СРЕДНИ СКОРОСТИ ЗА
СВАЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ
ОТ ФИКСИРАНА ВРЪЗКА В
ЕС, САЩ, ЯПОНИЯ И ЮЖНА
КОРЕЯ, СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
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НАЛИЧИЕ НА МОБИЛНА И 5G ВРЪЗКА
През ноември 2020 г. търговските 5G мрежи бяха налични в 18 държави в Европа. В някои държави търговете за
5G честоти се проведоха още през 2018 г., а в други имаше сериозни забавяния, което въздейства върху времето
на търговските стартирания и което означава, че някои
европейски държави може да не са постигнали основната цел на Плана за действие за 5G. Много от закъсненията могат да се дължат на COVID-19, но някои, изглежда,
ще бъдат по-дълги от една година. Като временно решение може да се приложи технологията за динамично споделяне на спектъра, т.е. 5G е разгърнат в няколко държави в съществуващите радиочестотни ленти, използвани
за 2G, 3G и 4G. В България КРС проведе през март търг за
5G обхвата 3.6 GHz, като всеки от трите големи мобилни
оператора получи по 100 MHz лента в този РЧ диапазон.
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„Европейските оператори изразиха загриженост относно практики, които могат да окажат дълбоко въздействие
върху инвестициите и скоростта на внедряване“, обясняват от ETNO. Тези практики включват запазване на национален спектър за частни мрежи или преференциално
третиране на новите участници в търговете за спектъра. Операторите са разтревожени от продължаващото
фрагментиране в Европа на условията за използване на
спектъра, което се отразява негативно на инвестиционните условия за 5G.
Геополитическите съображения и съображенията за сигурност означават, че редица европейски правителства
са намалили броя на конкурентите на пазара на 5G оборудване. Някои оператори разполагат с RAN оборудване
за 4G, което е готово за работа с 5G, но в екстремни случаи това може да наложи премахването на съществуващите устройства преди въвеждането на 5G. Това отново
забави въвеждането на 5G (в някои страни забраните или
ограниченията се прилагат и за оборудване за фиксирани
мрежи). С течение на времето инициативата Open RAN
може да помогне за преодоляване на споменатите опасения и за отваряне на пазара към нови доставчици и засилване на конкуренцията.
5G покритието все още е доста локализирано в
по-голямата част от Европа, като то покрива
около 24% от населението към септември 2020 г.
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ПРОЦЕНТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, ПОКРИТО ОТ ПОНЕ ЕДИН
LTE ОПЕРАТОР В ЕВРОПА, ЮЖНА КОРЕЯ, ЯПОНИЯ И
САЩ ЗА 2018, 2019 И ПОНЕ ЕДИН 5G ОПЕРАТОР ЗА 3-ОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020
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Средните мобилни скорости продължават да нарастват.
Отделни европейски страни показват едни от най-високите скорости, до голяма степен в зависимост от наличието на 5G, а средната стойност за Европа се е увеличила
с 15% през октомври 2019 г. в сравнение с година по-рано. За сравнение - Южна Корея е уникална с това, че вече
има широко покритие с основните 5G честоти. Това дава
на операторите относително празен капацитет, което
обяснява много по-високата средна скорост за потребителите. „Това е забележително, тъй като като цяло пандемията COVID-19 засили средното използване на мрежата
от абонатите, а това от своя страна намалява средните скорости.
Европейците имат все повече достъп до супербърз
интернет, но го използват много по-малко от
потребителите в други региони.
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ИНДИРЕКТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС
Членовете на ETNO допринасят косвено за благосъстоянието на европейските граждани по няколко начина: чрез
данъчно облагане, чрез инвестиции в умения, чрез възнаграждения на заетите лица и чрез устойчиви капиталови инвестиции. На ниво телеком групи членовете на
ETNO (включително неевропейски дъщерни дружества) са
създали 141.5 милиарда евро добавена стойност (приходи
минус разходите за стоки и услуги) през 2019 г. в сравнение със 136.9 милиарда евро добавена стойност, създадена през 2018 г.
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ОТ ТЕЛЕКОМИТЕ,
ЧЛЕНОВЕ НА ETNO, ЗА 2019 Г.
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КАЧЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ
Телекомите, членове на ETNO, разполагат с около 630 000
служители в Европа, около три четвърти от общия брой
на служителите на операторите. Това са високоспециа086

лизирани работни места, а средното възнаграждение е
приблизително 40% над средните заплати на всеки от
пазарите. Въпреки че някои проекти за модернизация в
телекомуникационната индустрия са изисквали допълнителни техници на място във фазата на внедряване, бъдещата жизнеспособност на бизнеса с цифрови комуникации ще зависи от ИКТ уменията, особено във връзка с
киберсигурността, изкуствения интелект или софтуерно базираните услуги. Тъй като интелигентността на
мрежите ги откъсва от специализирания хардуер и ги насочва към центъра за данни и облака, се изисква нов тип
инженери, които да движат бизнеса на операторите и
да се конкурират с доставчици, стартирали директно
облачни услуги.
Тези видове умения остават дефицитни в Европа. Доклад,
поръчан от Европейската комисия, съобщава, че от предприятията, които са се опитали да наемат специалисти
по ИКТ, 58% са имали проблеми с попълването на свободни работни места. Пандемията от COVID-19 вероятно
ще раздвижи пазара на труда, но е малко вероятно пазарът на ИКТ специалистите да бъде силно засегнат. Освен
това заетостта на ИКТ позициите остава изключително пристрастна към мъжете - жените заемат само около
едно на шест работни ИКТ места в Европа.

КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ
Европейските оператори са сериозни инвеститори, отделяйки голям процент от приходите си. Но интензивната ценова конкуренция означава, че инвестициите на глава
от населението, дори като се вземат предвид разликите
на БВП, са по-ниски в сравнение с други развити икономи087

ки. Преди пандемията инвестициите в европейските телекомуникации започнаха да се засилват. През 2019 г. инвестициите на членовете на ETNO са 36.6 милиарда евро:
това представлява ръст с 6.3% спрямо 2018 г. Капиталовите инвестиции както за мобилни, така и за фиксирани
мрежи нараснаха в абсолютно изражение, както и делът
им от приходите.
През 2019 г. членовете на ETNO са похарчили 48.7 млрд.
без таксите за РЧ спектър, но включват и капиталовите инвестиции на пазари извън Европа.

КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ В ЕВРОПА ВЪВ ФИКСИРАНИ И
МОБИЛНИ МРЕЖИ НА ТЕЛЕКОМИТЕ ОТ ETNO ПЛЮС ОБЩИТЕ
КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЕВРОПА, 2015 - 2019
(без таксите за РЧ спектър)
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БРОЙ 4G И 5G ВРЪЗКИ (БЕЗ M2M) КАТО ПРОЦЕНТ
ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В ЕВРОПА 2013–2021f
Проникване на 4G сред населението
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НУЖНИ СА НОВИ МЕТРИКИ
Моделите на търсене на телекомуникационни услуги се
промениха драстично през 2020 г. в резултат на пандемията и ограниченията за пътуване и работа в офиси в
повечето европейски страни. Преминаването към стационарна работа и отдих само от дома през периодите
на блокиране обърна тенденцията трафикът в мобилните мрежи да расте по-бързо, отколкото във фиксираните.
Мобилният трафик промени местоположението на потребителите, като скочи в градовете и в предградията и рязко
намаля в най-натоварените дотогава райони. Дългосрочната тенденция за преминаване от уеб към мобилни приложения беше обърната, тъй като хората прекарваха повече
време на големи екрани, отколкото на мобилни устройства.
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Наблюдава се увеличение и на гласовите повиквания в резултат на ограниченията на физическите срещи и моделите на трафика не са толкова разпокъсани в различни
часове в резултат на по-гъвкавите работни модели. Видеообажданията, което досега бе доста нежелано приложение в Европа, изведнъж стана популярно. Видеосъдържанието, независимо дали по заявка или линейно, както и
онлайн игрите отбелязаха огромно увеличение.
Има почти анекдотични доказателства за промените в
търсенето от първите седмици на блокирането, започнало през март 2020 г.:
 Zoom трафикът нарасна с над 500% през първия месец.
 В някои страни трафикът скочи със 775% (спрямо
200% увеличение на глобално ниво), а трафикът през
фиксирани мрежи се е увеличил със 70 - 90%.
 В една държава - членка на ЕС, средното използване
нарасна над 100% и достигна връх почти 1000 GB на месец през април.
 В друга държава от ЕС използването на мобилни гласови услуги нарасна със 100% през първите две седмици
от блокирането.
 Регистрациите в Netflix в Европа през първото тримесечие на 2020 г. нараснаха с 57% спрямо предходното
тримесечие и достигнаха 7 милиона.

А КАКВО СТАВА С ПРИХОДИТЕ?
Приходите от мобилни и фиксирани телекомуникационни
услуги в Европа са намалели с 18% за десетилетието между 2009 и 2019 г. Този значителен спад се отрази на здра090

вословното състояние на сектора, както и на неговите
инвестиционни перспективи. В периода 2016 - 2019 г. се
наблюдава по-голяма стабилност на приходите, но постъпленията от услуги през 2020 г. са значително по-ниски от тези през 2019 г. Това означава, че драматичните
промени в използването на данни и търсенето на по-модерна свързаност, предизвикани от COVID-19, не водят
до по-високи приходи.
ПРИХОДИ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ПЛАТЕНА
ТЕЛЕВИЗИЯ И OTT, ЗАПАДНА ЕВРОПА, 2016 – 2025F
Традиционни оператори на платена телевизия

OTT видео

ОТТ видео на външни доставчици
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Source: Analysys Mason, 2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020f

2021f
4.5

Унифицирани комуникации

2.3

2.8

3.2

3.5

3.8

4.1

4.3

SaaS (публичен облак)

10.6

15.1

19.6

22.9

26.9

31.2

34.8
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IaaS/PaaS (публичен облак)

3.3

4.5

5.8

7.4

9.3

11.5

13.4

15.3

Сигурност

11.4

12.4

13.1

14

14.9

16

17

18.0

Колокация

9.5

11.5

13.4

15.5

17.8

19.7

20.8

21.9

Корпоративна мобилност

0.9

1.1

1.3

1.6

1.8

1.9

2.1

2.2

Управление на десктоп приложения

0.1

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

Общо
Дял на операторите

38.2

47.7

56.7

65

74.8

84.7

92.7

100.4

16.20%

15.50%

14.90%

14.70%

14.40%

14.00%

13.70%

13.40%
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Промяната в начина на използване на свързаността от
офиса към дома може да смекчи ефекта от спадащата покупателна способност върху B2C приходите, но тези приходи намаляват през 2020 г. в резултат на рецесията в
много страни и нарастващите нива на ценова конкуренция при фиксираните и мобилните услуги. След 4 години
стабилни приходи от крайни потребители през 2020 г.
ще се наблюдава рязък спад от 4.4% в сравнение с 2019 г.
до общо 158 милиарда евро. Това до голяма степен е свързано с COVID – преди пандемията прогнозата беше за малък спад (под 1%), подобно на спадовете, наблюдавани през
2017 и 2018 г. Очаква се обаче приходите от B2C да се стабилизират през 2021 г. и да започнат да растат отново.
Проникването на 5G мрежи расте и се очаква да достигне до 6.9% от населението през 2021 г.
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„A1 БЪЛГАРИЯ“ РАБОТИ ПО БЛИЗО
500 ИКТ ПРОЕКТА В РАЗЛИЧНА
ФАЗА НА РЕАЛИЗАЦИЯ

КОМПАНИЯТА РАЗШИРЯВА
И 5G МРЕЖАТА СИ, И NBIOT ПОКРИТИЕТО,
КАКТО И ИТ ЕКСПЕРТИЗАТА
Владимир Владков

Насищането на пазарите на мобилни и фиксирани услуги стимулира операторите да се ориентират към иновативни услуги, както и разширяване на експертизата в
сфери като системната интеграция, предоставянето на
комплексни услуги за сигурност и др. Именно такъв подход предприе „A1 България“, като това се отразява и на
финансовите резултати, като тенденцията е възходяща от 2016 г. насам.
093

Компанията увеличи приходите от услуги както във фиксирания, така и в мобилния сегмент за цялото деветмесечие на 2021 г. Бързо нарастват и приходите от ИКТ
услуги, като основен дял имат ИТ решенията и услугите
в областта на киберсигурността, като A1 стана официален партньор на IBM в България и разшири партньорството си и с Acronis. Специалистите на А1 работят по
над 495 ICT проекта, които са в различна фаза на реализация, заявиха от оператора. Компанията обогатява
портфолиото си от ИКТ услуги за корпоративни клиенти,
наскоро започна да предлага решения за мониторинг на
уязвимости – Offensity, както и в помощ на онлайн търговията – А1 Video Assistant.

5G МРЕЖА В „САМОСТОЯТЕЛЕН“
РЕЖИМ С ПО-ГОЛЯМО ПОКРИТИЕ
Същевременно от компанията продължават да инвестират в разширение на 5G мрежата си, като очакват до
края на 2021 г. тя да покрива 50.3% от населението, а до
края на 2022 г. - над 67% от населението. В момента достъп до 5G мрежа имат жителите на 75 градове и курорти
в България, като услугите работят в честотния обхват
3.6 GHz, след като през април компанията спечели търга
на КРС и избра предпочитания от нея 100 MHz диапазон
3600 - 3700 GHz. Средствата, които А1 е инвестирала
в своята 5G мрежа през 2020 и 2021 г., са малко над 46.5
милиона лева. За радиомрежата е избран дългогодишния
партньор Nokia, a опорната 5G мрежа ще бъде изградена
с решения и експертиза на Ericsson. „През следващите 4
години общият размер на инвестициите в инфраструктура на A1 ще надхвърли 780 милиона лева“, заяви на среща с журналисти в Пловдив Красимир Петров, директор
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„Конвергентна мрежа и услуги“ на „А1 България“.
„Заложихме на истинско 5G изживяване за потребителите, затова стартирахме 5G услугите в диапазона 3.6 GHz
с широката честотна лента от 100 MHz. В този РЧ диапазон теоретично постижимата скорост към клиента е
2094 Mbps при идеални условия, а практически е постигана скорост 1589 Mbps, която осигурява на абонатите изживяване, подобно на това от фиксирания оптичен достъп“, допълни Петров.

„През следващите
4 години общият
размер на
инвестициите в
инфраструктура на
A1 ще надхвърли 780
милиона лева.“
Красимир Петров,
директор „Конвергентна
мрежа и услуги“
на „А1 България“
„A1 България“ развива и NB-IoT мрежата, която на открито покрива 99.9% от населението и 98% от територията на страната. Компанията е избрала именно NBIoT като стандарт за нискоенергийни мрежи за целите
на IOT приложенията вместо LoRa или Sigfox, защото тя
работи в лицензиран спектър и планирането на мрежа095

та е много по-лесно. Освен това сигналите не се влияят
нито от останалите играчи, нито от мрежите в нелицензирания спектър. Освен това сигурността на мобилните връзки при NB-IOT e по-голяма, защото се разчита
на SIM профили. „Алгоритъмът на работа на NB-IOT осигурява много по-голямо покритие дори от най-разпространената досега мобилна мрежа GSM. Сигналите от NBIOT проникват през две стени повече в сравнение с GSM,
а обхватът на открито е 3 пъти по-голям. „Това означава лесно проникване на сигнала в датчици, разположени в
мазета, гаражи, подземни канали и тръби, както и в отдалечени земеделски площи, така че да работят лесно с
приложенията, които събират информация от тях“, добави Петров.
SD WAN (СОФТУЕРНО ДЕФИНИРАНА WAN МРЕЖА)
Приоритизация на
приложенията

Повече от една свързаност
за всеки офис – комбинация от
гарантирана и негарантирана
и/или мобилна връзка.
Свързаностите работят
паралелно.

Сигурен достъп с криптиране
на връзките
Увеличаване на
разполагаемия капацитет
Гарантирани QoS параметри
за качество на връзката
Видимост на всички показатели
на мрежата
Managed Service от А1

Високоефективно управление на
WAN мрежата

Подобрена и по-ефективна
работа на използваните по
мрежата приложения

Директна връзка към облачно
базирани ресурси

Лесна и бърза инсталация,
високоефективно опериране на
мрежата, бързо интегриране на
нови локации.

Приложенията ползват
най-ефективната за тях
свързаност

Директен достъп до
платформите за публичен облак
с гарантирани параметри на
сигурност и надеждност

„А1 България“ вече предлага богат набор от ИКТ услуги
и решения, в т. ч. комплексни ICT решения, управляеми IT
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услуги, разработка на софтуер, инфраструктура „като
услуга“, включително собствена облачна платформa за
разработване и хостване на модерни бизнес приложения. Освен това компанията има сертифициран център
за данни от последно поколение, облачни SaaS решения
(ERP, CRM), комплексни мрежови решения и системна интеграция, допълва Михаил Семерджиев, старши мениджър
„ICT услуги“ в „А1 България“. Наличието на тази развита
инфраструктура и с експертизата на своите специалисти компанията вече реализира редица интересни проекти, включително решение за ИТ защита в ПОК „Доверие“, SAP S/4HANA в Пощенска банка и система, базирана
на NB-IoT, в община Казанлък.

ИНТЕГРИРАНЕ НА WEB APPLICATION
FIREWALL В ПОК „ДОВЕРИЕ“
Технологичното решение на F5 e внедрено от специалистите на „А1 България“ в Пенсионноосигурителна компания „Доверие”, постигайки максимална сигурност и надеждност на онлайн портала за обслужване на клиенти
„Моето Доверие“, както и на портала за електронни заявления за осигурителни посредници.
С решението Web Application Firewall на F5 е осъвременена ИТ инфраструктурата, с която ПОК “Доверие“ предоставя модерни и интуитивни услуги на своите клиенти.
Технологичното решение филтрира трафика между уеб
услугата и интернет, осигурява наблюдение, идентифициране и неутрализиране на заплахите. „Не е необходимо
да се поддържа специализиран персонал по сигурността първоначалната инсталация, конфигуриране и поддръж097

ка се извършват от сертифицирани специалисти на „А1
България“, обяснява Михаил Семерджиев.
WAF (WEB APPLICATION FIREWALL)
Специално решение за:

Anti-Bot
Mobile SDK

Behavior Analytics
+ Bot Protection
+ App-level Encryption
Advanced WAF

Технологичното решение на
Пенсионноосигурителна компания „Доверие”
помогна за постигане на максимална сигурност и
надеждност на онлайн портала за обслужване на
клиенти „Моето Доверие“ и портала за електронни
заявления за осигурителни посредници.

Mobile
User

App

App

#

Web Bots

По-високо ниво на сигурност на личните данни на
потребителите и усъвършенствано клиентско
преживяване. Технологичното решение филтрира
трафика между уебуслугата и интернет, и
осигурява наблюдение, идентифициране и
неутрализиране на заплахите.
Не е необходимо да се поддържа специализиран
персонал по сигурността - първоначалната
инсталация, конфигуриране и поддръжка се
извършват от сертифицирани специалисти
на А1 България.

Attackers

App

#

#

#

 ащита от десетте най-застрашаващи
З
сигурността и целостта на уебстраниците и
атаките на приложенията според Проекта за
защита на отворените уебприложения (OWASP).
Защита срещу DoS и DDoS атаки от слой 7
(ниво приложения), насочени към нарушаване или
прекратяване на достъпа до определен уебсайт
или услуга за легитимни потребители.
А1 извършва пълната конфигурация за услугата
на клиента - уебсайт, уеб магазин, онлайн услуга.
Най-важните политики за сигурност се налагат
според вида дейност.
Инспекция на трафика с цел идентифициране и
блокиране на злонамерено поведение при опит за
достъп до уебуслугата. Проверка на трафика с
множество филтри за сигурност.

A1 Web Application Firewall осигурява защита срещу 10те най-застрашаващи сигурността и целостта на уеб
страниците и атаките на приложенията според „Проекта за защита на отворените уеб приложения“ (OWASP).
Сред тях са XSS (Cross Site Scripting), SQL Injection, Local
File Inclusion, CSRF (Cross Site Request Forgery), Broken
Authentication, Session Hijacking, Buffer Overflow, както и
специфични атаки към някои от модулите на приложението. Освен за осигуряване на безопасността на сайтове и
приложения услугата допринася и за постигане на съответствие с изискванията на регулацията за защита на
личните данни GDPR.
Освен това то спира DoS и DDoS атаки от слой 7 (ниво
приложения), насочени към нарушаване или прекратяване
на достъпа до определен уебсайт или услуга за легитим098

ни потребители. „А1 извършва цялостната конфигурация за услугата на клиента - уебсайт, уеб магазин, онлайн
услуга. Най-важните политики за сигурност се налагат
според вида дейност, обяснява Семерджиев. Освен това
се предоставя инспекция на трафика с цел идентифициране и блокиране на злонамерено поведение при опит за
достъп до уеб услугата.“

А1 ВНЕДРИ В ПОЩЕНСКА БАНКА
SAP S/4HANA
През тази година „А1 България“ и Пощенска банка завършиха внедряването на SAP S/4HANA, интегрирано решение от ново поколение за управление на вътрешните
процеси в банката, което е важна крачка в пътя към дигиталната трансформация на финансовата институция.
SAP ERP решението е адаптирано от екипите на А1 за
специфичните нужди на банката и подпомага процесите
по финансово управление - анализ и планиране, управление на собствени и наети имоти, управление на договори и доставки, изготвяне на инвестиционен и оперативен бюджет.
Внедряването на SAP S/4 HANA в Пощенска банка допринася за по-голяма гъвкавост и адаптивност при организационни промени и оптимизация на информационния поток
чрез еднократно обработване на документи. Интеграцията, направена от екипите на А1, води и до по-добро
структуриране на отчетите и прозрачност по отношение на външни регулаторни и контролни организации. Същевременно се поддържа високо ниво на сигурност на информацията, което е от изключителна важност за всяка
организация, оперираща в сферата на финансите.
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SAP УСЛУГИТЕ НА „A1 БЪЛГАРИЯ“

ВНЕДРЯВАНЕ
На SAP решения за управление, анализ, планиране, изпълнение и контрол на бизнес процеси

ПОДДРЪЖКА
Поддръжка, обучения и развитие на SAP
системи

ИНТЕГРИРАНЕ
Интегриране и надграждане на SAP системи с други ICT решения, предоставяни от А1

ХОСТИНГ
SAP CERTIFIED & SUPPORTED оборудване в модерен център за данни на А1

Като част от проекта са въведени също и стандарти
за интегриране на външни приложения и процеси, както
и механизми за развитие и усъвършенстването им.
Екипът, работил по интеграцията, е включвал над 20 ИТ
и финансови експерти от А1, както и представители на
SAP Компетентния център на А1. Те са работили в сътрудничество с колегите си от направления „Финанси“,
„Централни операции“ и „Информационни технологии“ на
Пощенска банка.
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ДИСТАНЦИОНЕН IOT МОНИТОРИНГ
НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА В ОБЩИНА
КАЗАНЛЪК
„А1 България“ внедри в община Казанлък решение за измерване и дистанционен мониторинг на консумацията на
минерална вода в община Казанлък. То е базирано на Интернет на нещата и използва стандарта Narrowband-IoT
(NB-IoT). Чрез него община Казанлък разполага с комплексна система за наблюдение на консумацията от водоизточника до крайния потребител и контролира загубите
в реално време.
РЕШЕНИЕ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО
НА МИНЕРАЛНА ВОДА В КАЗАНЛЪК
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РЕШЕНИЕТО
#
#
#
#

#
#
#
#

Комплексна система за наблюдение на
консумацията от водоизточника до крайния
потребител
Платформа и уеб базиран софтуер за управление
и първичен анализ на данните
Детайлен
профил на консумацията на всеки

един потребител, позволява проследяване на
тенденции при изменение на потреблението
Индивидуализирани аларми и възможности за
известяване по имейл и с SMS

Изтточник:

Без загуба
дори на
капка

Контрол над потреблението в реално време
Увеличава точността на измерването и намалява
времето за реакция при технически проблем
Свеждат се до минимум рисковете от кражба или
загуба на вода, добита от минералните извори в
региона
Използвани са ултразвукови водомери, които са
без подвижни части и са защитени от варовикови
отлагания, причинени от специфичния химичен
състав на минералните води

Решението повишава ефективността на работата на
представителите на местната администрация, тъй
като се увеличава точността на измерването и се намалява времето за реакция при технически проблем по мре101

жата. Благодарение на високотехнологичната система
отпада човешкият фактор по отчитане на консумацията на минерална вода и се свеждат до минимум рисковете от кражба или загуба на вода, добита от минералните извори в региона.
КОМПЛЕКСНАТА СИСТЕМА ВКЛЮЧВА

 Платформа и уеб базиран софтуер за управление и
първичен анализ на данните
 Детайлен профил на консумацията на всеки един
потребител - позволява проследяване на тенденции
при изменение на потреблението
 Индивидуализирани аларми и възможности за известяване по е-поща и с SMS
 Използвани са ултразвукови водомери, които са без
подвижни части и са защитени от варовикови отлагания, причинени от специфичния химичен състав на минералните води

Системата осигурява достъп до детайлен профил на консумацията на всеки потребител и позволява проследяването на тенденции при изменение на потреблението. Представителите на общината получават достъп
до ключови показатели в табличен и графичен вид, както и експорт на данните в текстови, графични и снимкови формати. Решението предоставя широк набор от
индивидуализирани аларми и възможности за известяване по имейл и с SMS.
Реализираният в община Казанлък проект на А1 включва
комплексна високотехнологична система за измерване,
дистанционно отчитане и анализ на данните, благодаре102

ние на която се предотвратяват загубите на минерална вода от Сондаж 3 до крайните консуматори на услугата. Локациите, които са оборудвани със специализирани
ултразвукови водомери и дейта логери, са петте, които черпят вода от сондажа - училище „Антим Първи“,
„Градска баня“, хотел „Зорница“, хотел „Казанлък“ и хотел
„Роза“. А1 предлага високотехнологичната услуга за комплексен мониторинг и анализ на потреблението на минерална вода в партньорство с „Кюбико“ ООД, експерти
в областта на ВиК.
Високотехнологичната услуга на А1 има капацитета да
помогне за предотвратяване на загубите на минерална
вода и на редица други общини и компании у нас предвид
факта, че България е една от държавите с най-много източници на минерална вода в света, а в Европа е на второ място след Исландия. Според направените от компанията тестове решението е по-точно и надеждно от до
момента използваните в тази насока.
Решението, въведено в община Казанлък, е част от портфолиото от технологични решения на А1 в сферата на
Интернет на нещата като интелигентното видеонаблюдение, мониторинг на консумацията на вода в индустриални мащаби, контрол на въздуха, управление на отпадъци, интелигентно осветление и умно паркиране.
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ПРОЕКТ 1

VIVACOM ПОДПОМАГА УМНОТО
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
В СОФИЯ И БУРГАС
Мария Динкова

Климатичните промени, които стават все по-видими с всяка изминала година, изискват да се предприемат действия
както на глобално, така и на локално ниво за постигане на
едно по-устойчиво развитие на обществото. В този смисъл рециклирането заема важно място за пълноценното използване на ресурсите на планетата и налага въвеждането на оптимизирано и разделно събиране на отпадъците.
Редица общини у нас предприемат действия в тази посока. През последната година някои от районите на София,
както и в Бургас заедно с Vivacom стартират проекти за
умно управление на отпадъците.

104

Новото решение комбинира технологични компоненти за
директно измерване на теглото и обема на отпадъците
в контейнерите с автоматична система за инвентаризация. Същевременно чрез софтуерна платформа за автоматизация на дейностите и аналитично-прогнозна платформа се подобрява целият процес по събиране на сметта
в населените места.

ТЕХНОЛОГИЯТА
Основната технология, върху която стъпва проектът за
умно управление на отпадъците, е LoRa. Тя се отличава с
голям обхват (до 10 км в зависимост от преградите), ниска
мощност (по-дълъг живот на батерията за по-малки разходи за смяна), геолокация (разрешава приложения за проследяване без GPS), висок капацитет и мобилност (поддържа комуникация с устройства в движение и милиони
съобщения, отговаряйки на нуждите на операторите на
обществена мрежа).
„Vivacom разполага с LoRaWAN мрежа на територията на
страната. LoRa е безжична технология, която предлага голям
обхват при ниска мощност за предаване на данни за M2M и
IoT приложения. Тя използва нелицензиран спектър и в Европа работи на честота 868 MHz“, разказват от компанията.
Мрежовите елементи на LoRa са сензори, LoRa шлюзове
(Gateways), мрежови сървъри и сървъри за приложения. Сензорите улавят и предават данни към шлюзовете на близки
и далечни разстояния, на закрито и открито, с минимална мощност. Мрежовият сървър е „мозъкът“, който следи,
филтрира и управлява работата на шлюзовете и насочва съобщенията към сървъра за приложения, който интер105

претира данните, събрани от устройствата, прилагайки
техники като машинно обучение и изкуствен интелект за
решаване на бизнес проблеми“.

КАК ПРОТИЧА УПРАВЛЕНИЕТО
НА ОТПАДЪЦИТЕ
Целият процес за умно сметосъбиране включване измерване в контейнерите и камионите, както и работа с облачна платформа за управление на отпадъците. За целта
се използват:
 Активен сензор за измерване на обема в контейнера
 Тензодатчици за измерване теглото на контейнера
 Антена за RFID тагове
 Тензодатчици за измерване на нетното тегло отпадъци в камиона
 GPS сензор
 Устройство, проследяващо параметрите на камиона
 RFID таг сензор

Събраната информация от сензорите и датчиците позволява да се следи теглото на отделните сгради, точки
и клъстери. Това на свой ред позволява по-точно да се определи такса смет, да се оптимизира броят на контейнерите на дадено място, както и операторите по-лесно
да идентифицират горещите точки. Също така данните
дават възможност да се следят маршрутите, разходите
на гориво, броят, локацията и теглото на контейнерите,
както и общото тегло на маршрут. Отделно за всеки контейнер може да се разбере колко е пълен, кога се изпразва, дали има пожар, кога се мести и къде точно се намира.
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На база на тези данни могат да се извършват:
 Изготвяне на прогнози и предвиждания
 Оптимизация на маршрутите
 Следене отклоненията на камиона от зададения
маршрут
 Следене разликите в ефективността на шофьорите
 Следене дължината на маршрута
 Следене на теглото на събраните отпадъци в камиона по време на маршрута
 Следене теглото на всеки контейнер в момента на
събиране
 Следене историческите данни за нивата на отпадъците
 Инвентаризация в реално време с точна геолокация
на контейнерите за отпадъци.

ПОЛЗИТЕ
От Vivacom отбелязват, че те се сблъскват с предизвикателства на всяка стъпка от проектите, тъй като става
дума за внедряване на напълно нови решения и технологии. От телекома дават пример с инсталирането на съответното оборудване в съдовете за отпадъци, което
трябва да се случи по такъв начин, че да не бъде обект на
вандалски прояви.
Въпреки трудностите експертите запазват своя фокус
върху развитието на платформите според нуждите на
техните ползватели, фирми за сметоизвозване и общини, както и върху осигуряване събирането на постоянни и
качествени данни.
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ПОЛЗИ ЗА ОБЩИНАТА
 Финансиране на реализацията чрез отчисленията по
Наредба 7
 Оптимизация на разходите за услуги
 Наблюдение и контрол на операторите по събиране
на отпадъци
 Възможност за реализация на такса смет, базирана
на реалните количества
 Намаляване на трафика и подобряване качеството
на въздуха

ПОЛЗИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ
 Справедлива цена за управление на отпадъците (данъци или разходи въз основа на действително генерираните отпадъци)
 Прозрачен процес на събиране – отчитане на действително събраните отпадъци
 Справяне с проблема на препълнените контейнери
 Ползи за операторите по събиране на отпадъци
 Оптимизация на броя и местоположението на контейнерите
 Пълна инвентаризация и проследяване на местоположението на контейнерите в реално време
 Мониторинг на нивата на запълване и обслужване
 Подобрено качество на услугата и следователно
по-малко глоби
 Независимо измерване на теглото на отпадъците за
всеки цикъл
 Намалени разходи за гориво, поддръжка и заплати
благодарение на интелигентното маршрутизиране
 Премахване на нуждата за спешни повиквания
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ПРОЕКТ 2

СМАРТ ПРИСТАНИЩЕ
И ЛЕТИЩЕ – НОВИТЕ
КОНЦЕПЦИИ НА VIVACOM

Все по-широкото навлизане на 5G свързаността позволява да се реализират мащабни проекти за въвеждането на
повече автоматизация, зелени решения, дистанционно и
интелигентно управление. Пример за подобни инициативи е изграждането на умни пристанища и летища, които
вече можем да видим по света: пристанище Шанхай, пристанище Сингапур, пристанище Ротердам, летище Копенхаген, летище Пекин Даксинг.
„Все още нямаме завършени проекти в пристанищата и
летищата в България, но виждаме голям потенциал в тях
и затова сме развили концепция, която дава възможност
операторите на тези пристанища и летища да се възползват и да реализират решения и процеси на най-високо световно ниво“, споделят от Vivacom. „Основната технология, изключително важна за реализация на едно т.нар.
умно пристанище и летище, е 5G. През 2021 г. Vivacom спечели лиценз за честотна лента в спектър 3700 - 3800 MHz
след участие в обявен от КРС търг. Към момента имаме
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най-голямата 5G мрежа в страната с покритие в над 200
населени места и курорти. (Най-голямо покритие на 5G
мрежа след сравнение по публично достъпна информация
към 16.08.2021 г. за 5G покритието на операторите по
брой населени места и курорти.) 5G позволява значително по-високи скорости, едновременна комуникация между
много повече устройства и минимално времезакъснение.“

ЗАЩО НЕ WIFI?
Макар WiFi и оптичната свързаност да имат своите предимства, те не биха могли да помогнат за изграждането
на умни летища и пристанища.
WiFi мрежата:

Оптичната мрежа:

Има проблеми при прехвърляне между
различните точки на достъп

Не поддържа мобилен сценарий като дистанционно
управление

Ниска латентност за 5G

~10ms vs ~50 ms Не разполага с гъвкаво пренастройване

Лицензирана честотна лента
Висок риск от интерференция (смущения)
при WIFI мрежата спрямо 5G

В някои специфични позиции оптичната мрежа не е лесно да се
разположи за свързване с терминал

Ограничено покритие при WIFI мрежата
спрямо 5G

За разлика от WiFi и оптичната 5G мрежата предлага подобра мобилност и осигурява комуникационна свързаност
за труднодостъпни места. Освен това при нея има възможност за лесни промени, осигуряване на голям брой свързани
устройства, нови приложения, както и свързване на машини.

УМНО ПРИСТАНИЩЕ
„За да наречем едно пристанище интелигентно, трябва да
са изпълнени минимум следните критерии: да са оптимизирани логистичните потоци – автономни и автоматизирани, ефективно да се използва енергия, да е постигната
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подобрена производителност, безпилотна автоматизация и екологосъобразна среда. Всичко това се постига благодарение на новите технологии като 5G, IoT и други“, разкриват експертите от Vivacom.
По-конкретно едно интелигентно пристанище трябва
да може да:
 осигури стабилна пристанищна услуга чрез дистанционно управление
 генерира икономически ползи в дългосрочен план
 постига трансформация в екологично пристанище
 помогне за предотвратяване на злополуки
 намали разходите чрез увеличаване на печалбата.

Примерите за интелигентни пристанищни услуги включват използването на кран с дистанционен контрол, автоматизирани движещи се превозни средства без водач, видеонаблюдение и анализ, инспекция с дронове и АR.

СМАРТ ЛЕТИЩЕ
Всяка дигитална трансформация при транспортната индустрия цели да постигне по-голяма ефективност в сигурността и потребителското преживяване. Подобно на
смарт пристанището и при умното летище основната
идея е да се гарантира пълен контрол на работата, ново
обслужване, ясен поглед към сигурността и цялостно онлайн управление. В тази връзка могат да се отделят четири групи иновативни приложения, които трябва да присъстват в едно интелигентно летище.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ЗА РАБОТАТА НА ЛЕТИЩЕТО

# 	5G връзка земята-въздух
# 	Предаване на данни от
кабината към самолета
# 	Контрол на логистиката
с дронове, самостоятелно
ръководство с AreoMACS,
# позициониране на съоръжения,
# 	5G дистанционно откриване
на въздухоплавателни
средства
# 	Интелигентен склад

ПРИЛОЖЕНИЯ
ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

#
#
#

ПРИЛОЖЕНИЯ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ

# 	5G VR обучение
# 	AR/VR
отдалечена
поддръжка
# 	Управление на
активи

И
 нтелигентен
мобилен робот
5
 G VIP кола, VR
приложения/игри
В
 ИП очила за AR
Безпилотни
#
доставки

ПРИЛОЖЕНИЯ
ЗА ЗАЩИТА

Проверка с дронове,
# 	
панорамно наблюдение
# 	Интелигентно
наблюдение на
оградата
# 	Отдалечено
разпознаване на лица

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ПРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Основните трудности при имплементирането на подобни проекти са свързани с намирането на нужните финансови средства, както и откриването на специалисти, които да участват в изпълнението на решението. „Големи
европейски пристанища са реализирали подобни проекти с европейски средства – Ливорно (проект COREALIS)
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и Ротердам например. В продължение на петнадесет години с проект Porthos ще се съхранява около 2.5 Mton CO₂
под дъното на Северно море. Това са 10% от емисиите на
промишлеността в Ротердам. По този начин Porthos има
значителен принос за постигането на целите в областта на климата“, обясняват експертите от Vivacom.
Те допълват, че в сайта на Европейската комисия има над
50 възможни програми за финансиране в подкрепа на политиките на ЕС и насърчаване на иновациите. Освен това
Европейският зелен пакт предоставя план за действие
за повишаване на ефективното използване на ресурсите
чрез преминаване към чиста, кръгова икономика, възстановяване на биологичното разнообразие и намаляване на
замърсяването. Целта на ЕС е да намали емисиите на парникови газове с ~ 90% през 2050 г.
„На транспорта се пада една четвърт от парниковите
газове, на водния транспорт – около 13%. Системите за
автоматизирана мобилност и интелигентно управление
на движението ще направят транспорта по-ефективен и
по-чист. В България има огромен потенциал за развитие
на подобни проекти във всички видове транспорт“, отбелязват от Vivacom.

ОЧАКВАНИ ПРЕДИМСТВА
#1 ЕФЕКТИВНОСТ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
При умните пристанища се намалява времето за транзит на товари, което води до увеличаване на капацитета и оттам респективно повишаване на приходите на
инфраструктурата. Същевременно въвеждането на без113

пилотни и дистанционно управляеми машини гарантира
увеличаване на производителността.
От друга страна, мобилната 5G мрежа се очаква да ускори
дигитализацията на летищата чрез възможност за едновременни указания към много въздухоплаватени средства,
антиинтерференция – до 15 нива на предаване, система за
уведомяване при инциденти, автоматично планиране на
работата, въвеждане на безпилотни и дистанционно управляеми машини.
Не на последно място, оптимизирането на транспортната логистика, цифровизацията на операциите и прилагането на изкуствен интелект повишават ефективността и производителността, като дават възможност
на база на анализи в реално време бързо да се взимат правилни решения от пристанищните и летищните администрации.

#2 БЕЗОПАСНОСТ И НАМАЛЯВАНЕ НА
ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Контролът на работната среда и дистанционното управление на пристанищните кранове и летищните транспортни средства ще позволят да се осигури не само
безопасност на служебното място, но също така да се гарантира по-малко замърсяване с въглероден диоксид.
Например, тъй като пристанищата се използват за около
90% от стоките, които се пренасят по целия свят, по-широкото въвеждане на 5G технологията би имало огромно
въздействие върху околната среда.
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#3 СЪКРАЩАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ
Подобряването на комуникационната система, управлението на оборудването и видеонаблюдението в реално
време съкращават ежедневните операции в едно летище и увеличават сигурността. Освен това използването
на роботи в помощ на пътниците, подобряване на услугите в бизнес класа, използване на VR/AR услуги повишават
удовлетвореността от страна на клиентите.
Същевременно пристанищата подобряват своята логистика чрез ускоряване на операциите по товарене/разтоварване, за да се намали времето на неактивност на корабите и съответно на загубите.
В допълнение 5G позволява да се усъвършенстват услуги
като мониторинг на околната среда, интелигентна логистика и мобилност, което води до икономии на енергия
както при пристанищата, така и при летищата.
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УСЛУГАТА DIGITAL OFFICE
НА „ТЕЛЕНОР“ СЕ ИЗПОЛЗВА
ОТ НАД 5000 ПОТРЕБИТЕЛИ
СПОРЕД КОМПАНИЯТА 5G Е ПРЕДПОСТАВКА
ЗА ПО-ДОБРА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
НА ИКОНОМИКАТА
Александър Главчев

Дистанционната работа и хибридният модел се налагат
все повече и дори се превръщат в задължителна част от
организацията на компаниите – тенденция, която се ускори значително от 2020 г. насам. Достъпът до всички елементи, системи и процеси от офиса у дома са ключов компонент в тази нова реалност.
Приложението Digital Office е създадено от „Теленор“ преди
5 години за вътрешна употреба. Целта е да повиши ефективността на своите служители и да им осигури свободата да управляват работните си ангажименти от всяка
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точка и по всяко време. Услугата събира всички най-важни
работни процеси на едно място, като се стреми да елиминира излишната административна работа и принтирането на хартия, а служителите се наслаждават на приятно дигитално преживяване.
Към момента Digital Office се използва не само от служителите на „Теленор“, но и от още 10 бизнес клиента в страната с общо над 5000 потребители. Има и две награди за
най-добра технология в областта на човешките ресурси
за 2020 г., подчертават от „Теленор“.
Приложението включва 8 модула – „Контакти“, „Новини“,
„Анкети“, „Оферти“, „Отворени позиции“, „Процедури“,
„Събития“ и „Благодарности“. Приложението непрестанно се актуализира, като всеки бизнес, който го добави към
портфолиото си от функционалности, има възможност
да адаптира модулите спрямо нуждите и изискванията
на своя конкретен бизнес модел. Това включва свободата
да добавя нови модули, които допълнително да утилизират работата на екипите в компанията.

РАЗВИТИЕ НА 5G МРЕЖА
Сред най-важните си проекти за 2021 г. от „Теленор“ посочват мобилната 5G мрежа. „5G е нещо, за което се говори
много, но всъщност се казва малко. Мрежата от ново поколение сякаш връхлетя света изневиделица и донесе със
себе си много въпроси, но и още повече вълнение от предстоящото“, споделят от компанията за Digitalk. „Ролята
на телекомите в тази технологична революция е ключова,
от една страна, като носител на технологичното познание и източник на тази иновативна технология. От дру117

га страна, тя е мост между нея и крайния потребител, за
да може той да я разбере и наистина да усети влиянието
ѝ и да види практическото ѝ приложение в собственото
си ежедневие.“ Телекомът започна да говори за 5G още през
2019 г., когато направи първи тестове и демонстрации.
Сред последните бе дистанционен медицински преглед на
пациент от Хасково от експерти в София.
Най-лесно различимата полза за крайните потребители е по-високата скорост за пренос на данни. Технологията предлага по-бързо да отваряне на интернет страници, сваляне и качване на съдържание онлайн и да играене
на игри в движение. Разбира се, 5G има приложения, които
отиват далеч отвъд това. Благодарение на тази технология операторите и други компании ще могат да предложат решения, които доскоро бяха невъзможни, от които да
се възползват много индустрии – медицина, транспорт,
земеделие, образование, различни видове производства.
За бизнес сегмента новото поколение мрежи предлага възможности като създаване на „частни мрежи“, или т.нар.
слайсинг на мрежата. В този смисъл всяка индустрия може
да се възползва от 5G. Първите приложения на 5G в бизнеса ще бъдат всички вертикали на Индустрия 4.0, производството, минната индустрия и здравеопазването.
От „Теленор“ са уверени, че 5G е предпоставка за по-добра
конкурентоспособност и по-висока производителност на
труда в България, а това естествено предполага ръст на
икономиката. „Разбира се, технологията няма да изоре, засее
и ожъне нивата на фермера, коментират от оператора. 5G
обаче може да му помогне да следи състоянието на почвите и на посевите и метеорологичната обстановка в реал118

но време, така че той по-добре и по-ефективно да планира
своята работа, работата на своята техника и да реагира
по-адекватно на промените в средата и на пазара.“ Затова
в момента фокусът на „Теленор“ е насочен към това да помогне на българския бизнес да разбере по-добре как въвеждането на услуги, базирани на 5G, ще бъде в негова полза.

ФИКСИРАН ИНТЕРНЕТ
ЗА ОФИСА ПРЕЗ 5G
Днес офисът може да се намира навсякъде. Служителите
имат свободата да избират как и откъде да извършват
ежедневните си ангажименти. Това обаче ни изправя пред
нови предизвикателства.
С услугата 5G фиксиран интернет „Теленор“ цели да предложи скорости от 50 Mbps до 300 Mbps, постигайки висока ефективност на работното място. Според компанията услугата е алтернатива на оптичния интернет като
същевременно носи позитивите на 5G мобилната мрежа.
Подчертава се, че тя е напълно независима от кабелната
инфраструктура и има по-широко покритие спрямо фиксираната мрежа. Към момента услугата се предлага в около
50 населени места в страната, като през следващата година техният брой се очаква да надмине 80.
Бизнес потребителите могат да я използват за основна
интернет връзка в офиса в града или в малките и по-отдалечени населени места, където няма друга алтернатива за фиксиран интернет. Вариант е услугата да служи и
като допълнителен интернет в случай на голямо потребление на мобилни данни.
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ПАЗАРНИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ
ЗА 5G, IOT И ПЕРИФЕРНИТЕ
ИЗЧИСЛЕНИЯ
Владимир Владков

Съществува все по-важна връзка между 5G, Интернет на
нещата (IoT) и периферните изчисления, като всяка от
тези технологии носи последици за успеха на другите. Това
смята Джеремая Карън, глобален ръководител на отдела
за изследвания и анализи на независимата анализаторска
фирма GlobalData.
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„IoT съществува от известно време, задействан от съществуващите мрежови технологии, обяснява той. Но
сега в „играта“ се намесват редица елементи от страна
на мобилните мрежи, а също и от страна на изчислителните ресурси. В „микса“ се включват анализи и изкуствен
интелект (ИИ). Всичко това означава, че IoT се допълва от
нови решения като 5G мрежови услуги и възможности за
периферни изчисления, които заедно водят до по-автоматизиран, по-чист, по-безопасен и по-продуктивен индустриален и бизнес свят. Ние сме на прага на нещо по-бързо, вградено в реално време във всички бизнес процеси.“
След трудното начало за 5G технологията набира скорост, като продължава работата в областта на стандартите и провеждането на търгове по целия свят за РЧ
спектър. „Следващият стандарт на групата 3GPP ще бъде
5G-Advanced, което ще изведе технологията на следващ
етап. За него говорим от 4 години, предимно от гледна
точка на предприятията. Имаше много усилия и за създаването на частни 5G мрежи“, допълва анализаторът.
Другата голяма тема за 5G, върху която специалистите се фокусират, са периферните изчисления, като много
различни видове решения са в процес на разработка. „Има
огромно разнообразие от екосистеми за периферните изчисления, отбелязва Карън. Има много различни играчи от
интернет гигантите (т.нар. хипермащабни облачни доставчици) до оператори, притежаващи различни мрежи, и
от доставчици на изчислителни системи до множество
видове софтуерни компании и системни интегратори. Започваме да виждаме появата на модели, които се отличават с известна последователност. Все още остават въпроси. Какви са моделите на потребление за периферните
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изчисления? От кого и как ги купуваме? Когато става въпрос за моделите на услуги, предприятията все още обмислят какво да правят. Техните партньори са доволни да им
помогнат. Пазарът търси бързи успехи, реални внедрявания, за които може да се каже, че наистина дават предимства при автоматизацията или в бизнес дейността в реално време“, добавя анализаторът.
В дискусията за 5G, IoT и периферията Карън включи и експерти, които коментират практическите случаи на корпоративна употреба, с особено внимание върху бизнес
стойността. „Помислете за конвергенцията, която се
случва, когато данните, идващи от сензорите, се подават през клетъчни мрежи до големи хипермащабни среди
със софтуер, услуги и възможности за изкуствен интелект,
работещи в тях, стимулирайки бизнес стойността, ентусиазирано коментира Шамик Басу, директор за IoT продукти във Verizon Business, основния американски оператор, който изпълнява редица 5G внедрявания в САЩ при
корпоративните клиенти. Просто погледнете клоновете, в които нашите клиенти искат да получат фиксиран
безжичен достъп, докато търсят алтернатива на обикновената широколентова връзка. Пример би било управлението на големи групи хора, с необходимостта от постоянно измерване на пешеходния трафик в сградата. След
това идва безкасова търговия на дребно и възможност за
използване на визуални изображения и камери в подкрепа
на защитата на активите в търговски обекти. Помислете за функции, които традиционно изискват интензивна ангажираност на хора, които сега преминават към роботиката, и автоматизираните управлявани превозни
средства с използване на разпознаване на обекти. Edge е
перфектен сценарий за употреба.”
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От гледна точка на доставчиците на технологии Микаел
Бек е вицепрезидент и корпоративен директор на групата
за функционални технологии в Ericsson. Той смята, че компанията експериментира със сценарии на употреба на 5G
от първите дни на технологията във вертикални сектори като производство, автомобилостроене и транспорт:
„Напоследък виждаме голям интерес към частни 5G мрежи
в производствени предприятия и на отдалечени места,
казва Бек. Има разделяне на мрежата на дялове, което дава
на крайния потребител своя собствена мрежа, вместо да
я изгражда сам. Фиксираната безжична връзка е друг сценарий за употреба, като логистичният сектор най-рано ще се възползва от нея. Виждаме много експерименти
и случаи на ранна употреба. В началото сме на едно пътешествие, което ще бъде толкова голямо, колкото революцията за смартфоните при 4G.“

Според Стивън Спелиси, вицепрезидент във VMware за
решенията за доставчици на услуги и Edge, много неща се
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случват в индустриалния IoT с разработки като инфраструктура за интелигентни измервателни уреди: „Това
подтиква операторите да търсят следващото мрежово
решение, което е 5G, смята той. Модернизацията на 5G
инфраструктурата е от ключово значение за клиентите,
с които работим днес, за да могат да изпълнят обещанието на тези усъвършенствани бизнес сценарии.“
Терънс Маккейб, главен технологичен директор за Азиатско-Тихоокеанския регион и Япония в Nokia, смята, че частните 5G може да са от ключово значение за бъдещето на
мобилния пазар на корпоративно ниво: „Частните мрежи
ви дават контролирана среда, която може да бъде посветена на конкретни бизнес сценарии и може да се развиват
по-бързо чрез стандартите, твърди той. Имаме комбинация от клиенти на оператор и частни клиенти, които
са въвели 5G стандарти. Ще има още ранни потребители
на свръхнадеждни бизнес сценарии с ниска латентност.“
ОСРЕБРЯВАНЕ НА 5G И ЧАСТНИТЕ МРЕЖИ
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ПРОЦЕНТ ОТ БЮДЖЕТА ЗА МРЕЖИ
ЗА КОРПОРАТИВНИ LTE/5G
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Маккейб казва, че през следващите няколко години ще видим цяла нова гама от внедрявания. „Започвайки с частните мрежи, се създава възможност за нови сценарии на
употреба, без да се налага да трансформирате целите
мрежи, за да го направите“, добавя той.
Спелиси от VMware е съгласен, че частната мрежа е първият истински 5G „отпечатък“. „Всичко започва с частните
мрежи и оттам преминава към периферните изчисления,
смята той. За по-усъвършенстваните сценарии на употреба в области като производство, здравеопазване и интелигентна медицина ще се изисква допълнителна мрежа. Разбира се, 4G предоставя доста възможности за някои
по-базови услуги. Но когато пропусквателната способност
и латентността започнат да не достигат, 5G мрежата
дава решението. Помислете и за вертикални индустрии
като минно дело и геологически проучвания, които използват автоматизирани управлявани превозни средства. Те
изискват комуникация с много ниска латентност, за да бъдат контролирани. В други индустрии като производството ще ви трябва по-широка пропускателна способност, но
можете да допуснете по-голяма латентност. Доставчикът на комуникационни услуги има възможност да предостави такива възможности на клиента“, допълва той.
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„Отворената трансформация на телекомите“
е анализ на Digitalk.
Digitalk е платформа за технологии и бизнес.
Нейната функция е да информира и свързва
хората, които работят в сферата на
информационните технологии или искат да
трансформират бизнеса си чрез тях.
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