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Інформаційний дайджест новин 
міжнародних і регіональних організацій зі стандартизації  

та суміжних галузей діяльності  
за листопад 2021 року 

За матеріалами сайтів: 

Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) — www.iso.org 

Міжнародної електротехнічної комісії (IEC) — www.iec.ch 

Європейського комітету стандартизації (CEN) — www.cen.eu  

Європейського коміjтету стандартизації в галузі електротехніки (CENELEC) —

www.cenelec.eu 

Європейського інституту телекомунікаційних стандартів (ETSI) — www.etsi.org  

Держстандарту Республіки Білорусь — www.gosstandart.gov.by      

Держстандарту Республіки Казахстан — www.memst.kz    

 

ЯК МИ БУДУЄМО СТАЛІ МІСТА МАЙБУТНЬОГО? 
Наші міста виробляють більшість світових викидів вуглецю. Що ми 
можемо зробити, щоб зменшити їхній вплив на клімат і як можуть 
допомогти міжнародні стандарти? 
Більшість людей у світі мешкає в містах: 56 % населення земної кулі живе в 
містах порівняно з 36% п’ятдесят років тому. У звіті Організації Об’єднаних 
Націй за 2018 рік зазначено, що до 2050 року ці показники досягнуть 68 % – 

http://www.iso.org/
http://www.iec.ch/
http://www.cen.eu/
http://www.cenelec.eu/
http://www.etsi.org/
http://www.gosstandart.gov.by/
http://www.memst.kz/
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двох з трьох людей. Існує низка причин , що змушують людей переселятися у 
міські центри, зокрема пошук кращої освіти та високооплачуваної роботи, а 
також вплив клімату, що змінюється, і це перетворює  сільські райони на менш 
придатні для проживання. 

Зростаючи, наші міста виробляють все більше викидів вуглецю, і наразі це 
становить  приблизно  70 % світових викидів CO2 від енергії. Оскільки міста 
відповідають за таку велику частку викидів CO2, вони є гарною мішенню для 
змін, що можуть зменшити вплив викидів в атмосферу. Тому, розробляючи та 
впроваджуючи Міжнародні стандарти планування та будівництва міст, ми 
можемо зробити ці зміни ефективними та дієвими. 

ОНОВЛЕННЯ НАШОГО ТРАНСПОРТУ 
Третину викидів у містах спричиняє транспорт. Автобуси, потяги, трамваї, 
таксі, автомобілі – усі вони є основними засобами, за допомогою яких міські 
жителі дістаються до роботи чи школи та насолоджуються місцем проживання. 
Місто з низьким рівнем викидів вуглецю – це місто, яке підтримує громадський 
транспорт, а не індивідуальний автомобіль, полегшує їзду на велосипеді та піші 
прогулянки, а також переходить до електричних або біопаливних транспортних 
засобів замість бензинових та дизельних. 

У Копенгагені, наприклад, місто запровадило концепцію під назвою «зелені 
хвилі»: якщо раніше світлофори віддавали перевагу автомобілям, тепер вони 
віддають перевагу велосипедам. Цей крок зменшив кількість зупинок для 
велосипедистів з у середньому шести за одну подорож до менше однієї. Зміна 
дійсно збільшила час руху автобусів, але, використовуючи дані про автобусні 
поїздки, місто переробило систему, щоб розподілити пріоритет між 
велосипедами та громадським транспортом. 

ДАНІ ДЛЯ РОЗУМНИХ МІСТ 
За допомогою аналізування даних можна відстежувати та покращувати не лише 
рух і транспорт. Розумні міста – міста, які збирають, аналізують та приймають 
рішення на основі даних – таким має бути майбутнє міського життя. Дані з 
телефонів, моніторів у будівлях і на них, а також у системах водопостачання та 
електропостачання можна використовувати для визначення того, що де 
використовується і як це можна зробити більш ефективним. 

У 2020 році у Сінгапурі відкрили лабораторію Smart Urban Co-Innovation Lab, 
налагодивши співпрацю двох сотень компаній, зокрема таких гігантів, як 
Amazon і Microsoft, які намагатимуться впроваджувати інновації, 
використовуючи дані, штучний інтелект і машинне навчання. Мета – 
покращити шість ключових промислових територій міста-держави, включаючи 
стійкість та міське сільське господарство. 
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ПОБУДОВА КЛІМАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ 
У той час як міста намагаються зменшити свій вплив на навколишнє 
середовище, вони також повинні підвищити стійкість до зміни клімату. Доктор 
Бернар Гіндроз, голова технічного комітету ISO/TC 268 «Сталі міста та 
громади», сказав, що «міста все частіше стикаються з потрясіннями, 
включаючи екстремальні природні або антропогенні події. Стійке місто здатне 
підготуватися до таких подій, відновитися внаслідок цього і адаптувати свої 
системи і процеси, щоб гарантувати максимальну стійкість проти потрясінь і 
стресів». 

Це може означати відновлення природних засобів захисту від повеней, як-от 
програма «Кімната для річки» в Нідерландах, або розвиток міського сільського 
господарства для більш стійкого харчування населення. Це може означати 
запровадження політики заохочення встановлення сонячних панелей в усіх 
будівлях, зменшення залежності від викопного палива, що виявилося успішним 
у Лос-Анджелесі, і дотримання маловпливової забудови, яка запобігає 
сттіканню води та сприяє її просоченню у землю. 

Історично міста були великими рушійними силами зміни клімату, але тепер 
вони можуть бути основними рушійними силами у зменшенні впливу людини 
на навколишнє середовище. А цього можна досягти легше та ефективніше 
завдяки розробленню та використанню міжнародних стандартів. 

ПІДТРИМКА ЛІДЕРІВ МІСТА  
Міжнародні стандарти є важливою допомогою для всіх, хто прагне покращити 
взаємодію побудованого світу з навколишнім середовищем – від політиків до 
планувальників і розробників – до громад. Вони поширюють розуміння 
передового досвіду та надають ключові показники для вимірювання успіху. 

Оскільки органи місцевого самоврядування відіграють визначальну роль у 
розвитку міст, стандарти, орієнтовані на керівників міст, можуть бути особливо 
корисними для забезпечення сталого розвитку. Наприклад, ISO 37101 можуть 
використовувати керівники, які працюють у багатьох громадах міста. Це 
допомагає їм підтримувати сталий розвиток у таких аспектах, як охорона 
здоров’я та благополуччя, транспорт та управління навколишнім середовищем. 

Узгоджені на міжнародному рівні стандарти є життєво важливими скрізь – від 
окремих будівель – до величезних міських забудов. Стандарти можуть 
допомогти урядам взаємодіяти з громадами та покращити взаємодію з людьми, 
які живуть на міських просторах. Вони підтримують прогрес на кожному етапі 
будівельного проєкту – від стратегії та планування – до будівництва і 
дозволяють максимізувати термін служби будівлі. 



4 
 

РАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД 
Стандарти ISO також тримають людей у центрі розвитку, гарантуючи, що, 
будуючи міста для стійкості та стабільності, ми також будуємо їх для здоров’я 
та процвітання. Підкомітет ISO/TC 268 SC 1, який опікується проблемами   
розумної інфраструктури громади та супроводжує ISO 37101, зосереджений на 
створенні інфраструктури місцевої громади, яка підтримує здорове довкілля 
для планети та міського населення. 

Комітет ISO з проблем сталих міст і громад працює над розробленням нових 
міських стандартів, які можуть допомогти уповільнити зміну клімату. У 
стандартах буде подано настанови  та рекомендації для планувальників, які 
прагнуть розвивати розумні, стійкі міста, що забезпечують умови для сталого 
життя населення. 

Оскільки до 2050 року дві третини з нас будуть жити в міських умовах, 
рекомендації ISO можуть надати лідерам з державних, приватних та 
добровільних організацій  моделі для забезпечення того, щоб наші міста 
майбутнього були орієнтованими на громадян і співпрацювали, а також були 
пов’язані за допомогою новітніхтехнологій. 

Стандарти, які допомагають містам стати більш стійкими, також є яскравою 
ілюстрацією Лондонської декларації ISO, підписаної членами ISO у 165 
країнах: зобов’язання гарантувати, що міжнародні стандарти ISO та технічні 
публікації допомагають прискорити успішне досягнення Паризької угоди, 
Цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй та заклик Організації 
Об’єднаних Націй до дій щодо адаптації та стійкості. 

ГРУПА ЕКСПЕРТІВ ISO ТА IEC ВИГРАЛА ДРУГУ ПРЕМІЮ 
ЕММІ 

 

Експертна група, що опікується структурою мультимедійних файлів, зокрема 
MP4 та 3GP, була відзначена  престижною премією Еммі за технології та 
інженерію від Національної академії телевізійних мистецтв і наук, що 
розташована у США. Нагороду вручили на 72-й щорічній церемонії вручення 
премії Emmy в галузі технологій та інженерії, яка відбулася 4 листопада 2021 
року. 
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Підгрупу форматів файлів систем MPEG, яка працює у межах ISO/IEC JTC1/SC 
29, спільного технічного підкомітету ISO та Міжнародної електротехнічної 
комісії (IEC), було відзначено за розроблення міжнародного стандарту ISO/IEC 
14496-12 «Інформаційні технології. Кодування аудіо-візуальних об’єктів. 
Частина 12. Базовий формат медіафайлу ISO». Відзначений нагородами формат 
забезпечує структуру для медіафайлів на основі часу, зокрема відео та аудіо, що 
полегшує обмін, керування, редагування та презентацію медіа. Без цього 
технологія працювати не спроможна. 

 

Еммі присуджують за художні, освітні та технічні досягнення на телебаченні. 
Групи JTC 1/SC 29 MPEG (Moving Picture Experts Group) і JPEG (Joint 
Photographic Experts Group) отримали сім премій Emmy за останні роки за їхній 
революційний внесок у світову аудіовізуальну індустрію. 

Гері Салліван, голова ISO/IEC JTC 1/SC 29, сказав: «Базовий формат 
медіафайлів ISO став основою сучасного зберігання та доставки медіа, 
охоплюючи як локальне зберігання, так і потокові послуги для музики, відео та 
інших медіа». 

 
Девід Сінгер, який очолює підгрупу формату файлів, сказав, що «приємно бути 
визнаним за всі інтенсивні зусилля, які вкладаються в цю технологію, без якої 
світ був би зовсім іншим». 

«Протягом 20 років невелика група експертів керувала цим форматом, 
поважаючи та розвиваючи початкові принципи дизайну, залишаючись гнучкою 

https://www.mpegstandards.org/
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та чуйною до потреб промисловості, і в результаті формується формат, який все 
ще активно впроваджується та розвивається»,  ̶  сказав він. 

Дізнайтеся більше про стандарти MPEG і JPEG і роботу ISO/IECJTC1/SC 29 на 
спеціальному веб-сайті dedicated website. 

 

IEC, ISO та ITU готові приєднатися до запропонованої 
експертної групи ООН з проблем пом’якшення наслідків 
зміни клімату 

 

 

Женева, 2 листопада 2021 року. Провідні світові розробники міжнародних 
стандартів – IEC, ISO та ITU – заявили про свою значну  зацікавленість у 
співпраці з Організацією Об’єднаних Націй у боротьбі зі зміною клімату. Вони 
відреагували на рішення Антоніо Гутерріша, Генерального секретаря ООН, 
створити групу експертів, щоб «запропонувати чіткі стандарти для 
вимірювання та аналізування нульових зобов’язань недержавних суб’єктів». 

Три організації зі стандартизації аплодували пану Гутеррішу за визнання 
важливості стандартів у своїй вступній промові на COP26 (26-а конференція 
ООН щодо зміни клімату, 31 жовтня – 12 листопада 2021 р.) і заявили, що вони 
будуть раді співпрацювати з будь-якою такою ініціативою, щоб поділитися 
наявними стандартами, які вже широко використовують, і допомогти у 
розробленні майбутніх стандартів для задоволення світових потреб. 

«На підтримку реалізації «Повністю електричного суспільства» (All Electric 
Society) ми пропонуємо загальновизнану нейтральну, незалежну, засновану на 
консенсусі інституційну структуру, яка допомагає вбудувати нульові 
зобов’язання в системи та інфраструктуру для конкретного внеску у справу 
пом’якшення наслідків зміни клімату», – пояснив Філіп Мецгер, генеральний 
секретар і генеральний директор IEC. 

https://committee.iso.org/home/jtc1sc29


7 
 

«Світ повинен співпрацювати зараз, як ніколи раніше, щоб досягти нульових 
зобов’язань. Стандарти ISO представляють таке співробітництво і є життєво 
важливими для сталого майбутнього», – сказав Серхіо Мухіка, Генеральний 
секретар ISO. 

«ITU готовий приєднатися до глобального альянсу щодо кліматичних дій зі 
стандартами та програмами розвитку, поділяючи переконання COP26, що нам 
потрібно будувати солідарність для досягнення глобальних чистих нульових 
викидів», – сказав Чесуб Лі, директор Бюро стандартизації телекомунікацій 
ITU. 

IEC, ISO та ITU мають сотні узгоджених на міжнародному рівні стандартів, 
присвячених досягненню нульових зобов’язань, охоплюючи ті, які вимірюють 
викиди вуглецю, визначають пом’якшення наслідків зміни клімату, формують 
використання безвуглецевих технологій та відповідні заходи з адаптації. Багато 
з них є міжнародними довідковими матеріалами, які використовують під час 
розроблення політики сталого розвитку. 

Прихильність ISO щодо досягнення цілі «нульовий результат» була підкріплена 
нещодавно прийнятою  Лондонською декларацією. Декларація містить 
зобов’язання  забезпечити  допомогу стандартів у справі  прискорення 
успішного досягнення Паризької угоди, Цілей сталого розвитку ООН та 
Заклику Організації Об’єднаних Націй до дій щодо адаптації та стійкості. IEC 
підтримує цілі цієї декларації. 

Лондонську декларацію доповнено «Набором дій щодо клімату» («Climate 
Action Kit») ISO та IEC, пакетом для підтримки політиків у їхніх зобов’язаннях 
щодо скорочення викидів парникових газів. У пакеті наведено тематичні 
дослідження щодо того, як стандарти можуть підтримувати державну політику 
та впливати на ініціативи щодо зміни клімату. 

Широкий спектр стандартів ITU, які пов’язують інформаційно-комунікаційні 
технології (ІСТ) із глобальним прагненням до нульових викидів (net-zero 
emissions), містить технічні та політичні рекомендації для міст і країн, які 
впроваджують інновації з використанням цифрових технологій для скорочення 
викидів та прискорення дій з адаптації та стійкості, а також методології 
вимірювання викидів, зростаючий вуглецевий слід сектору ІСТ та перший 
науково обґрунтований шлях у секторі ІСТ відповідно до Паризької угоди. 

Порядок денний ITU Connect 2030 для Глобального розвитку 
телекомунікацій/ІСТ також закликає до 30-відсоткового збільшення чистого 
зменшення викидів парникових газів за допомогою телекомунікацій/ІСТ до 
2023 року порівняно з базовим сценарієм 2015 року, резолюцію, яку прийняли 
193 держави-члени. 



8 
 

IEC, ISO та ITU продовжуватимуть зміцнювати свою спільну роботу щодо 
досягнення нульового рівня викидів, використовуючи спільні платформи, 
зокрема  Спільну цільову групу IEC-ISO-ITU зі стандартів для розумних міст. 

В IEC розробляють новий стандарт для медичних 
цифрових двоенергетичних рентгенівських пристроїв 
 
Приклад пандемії COVID-19 показав, що інновації є дуже важливими для 
створення прогресивних рішень проблем у системі охорони здоров'я. 

 
 

Проте, лише створення технології не вирішує проблему – технологія потребує 
впровадження. Саме для цього розробляють такі стандарти, як, наприклад, IEC 
62220-2, видання 1 «Обладнання медичне електричне. Характеристики 
рентгенівських цифрових пристроїв відтворення зображення. Визначення 
ефективності двоенергетичної субтракції та артефакти руху. Детектори, які 
використовують для двоенергетичного радіографічного відтворення 
зображення». 

Донедавна у технології рентгена було мало інновацій. Сьогодні 
двоенергетичний рентген забезпечує більш глибоку та чітку візуалізацію, ніж 
звичайні рентгенівські апарати. Це дозволяє використовувати його для нових 
цілей, наприклад, для діагностики таких вірусів, як COVID-19. Канадська 
компанія KA Imaging створила портативний двоенергетичний екран, який може 
бути встановлений на звичайні рентгенівські апарати, дозволяючи 
користувачам розрізняти м’які тканини та кістки для кращого розуміння таких 
захворювань, як рак легень, пневмонія та навіть коронавірус. 

Використання інноваційних ідей для вдосконалення таких широко 
застосовуваних медичних технологій, як рентген, може принести величезну 
користь суспільству. Поліпшення даної технології підвищує ефективність 
діагностики для більш швидкого та точного прийняття рішення, надаючи як 
медичним працівникам, так і пацієнтам ширші можливості для лікування на 
ранніх етапах. 
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Визнаючи переваги стандартизації, компанія KA Imaging звернулася за 
підтримкою до Інноваційної ініціативи Ради зі стандартизації Канади (SCC). Це 
дало компанії можливість працювати з комітетом з міжнародних експертів та 
очолити розроблення стандарту IEC 62220-2. Цей міжнародний стандарт 
перебуває на стадії розроблення та дозволяє порівнювати характеристики 
цифрових двоенергетичних рентгенівських детекторів. Стандарт гарантує 
розроблення якіснішої продукції та надасть постачальникам медичних послуг 
та регулювальним органам спосіб оцінювання її якості. 

 

Оголошено переможців NENnovation Awards 2021 

Дослідження та інновації  
CEN 
Стандартизація та інновації пов'язані. Успішні інновації вимагають уваги до 
різних аспектів: що таке нова технологія, що таке економічний аспект, як вона 
допомагає суспільству та що таке стійкість? Стандартизація сприяє збільшенню 
шансів на успіх інноваційних концепцій. 

Для того, щоб визначити та відзначити ці важливі відносини, NEN, 
Нідерландський інститут стандартизації, щороку проводить NENnovation 
Awards. На видання 2021 року було подано багато реєстрацій, і виявилося троє 
переможців! 

Є три категорії для NENnovation Awards: клієнти та члени комітету, стартапи та 
компанії, що розширюються, а також студенти. Церемонія нагородження 
відбулася у четвер, 14 жовтня, з нагоди Всесвітнього дня стандартів – дня, коли 
відзначають важливу роль  стандартизації. 

Нижче подано коротку презентацію переможців: 

Клієнти-переможці та члени комітету 

Harkboot.nl є переможцем у категорії клієнтів та членів комітету зі своєю 
інновацією: harkboot. Harkboot.nl має революційно нову техніку згрібання як 
рішення для боротьби з деякими місцевими небажаними водними рослинами, 
що вкорінюються. Це робить води більш придатними для риболовлі, покращує 
течію на тривалий час і полегшує катання на човнах і плавання. 
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Переможець стартапів і масштабів 

Unibrick — переможець у категорії «початківці».  

Unibrick намагається вирішити дві проблеми: світову потребу в доступному 
житлі та величезну купу  пластикових відходів на цій планеті. Unibrick 
використовує пластикові відходи як сировину для виготовлення будівельних 
блоків, які потім використовують для будівництва недорогих будинків. Таким 
будівельним блоком є Unibrick. 

Студенти-переможці 

BierPort перемагає у студентській категорії завдяки повністю автоматичному й 
автономному встановленню крана. Студенти BierPort навчаються в 
Університеті прикладних наук Фонтіса, Тілбург. Багато заходів вимагоють 
довгого часу очікування в барі, у результатілюди отримують пиво, яке 
простояло там занадто довго. BierPort — це установка з краном 
самообслуговування, яка розливає пиво під час оформлення замовлення. 
 

Новий стандарт сприяє підвищенню ефективності 
дезінфекції медичних інструментів 

 

  
Серія EN ISO 15883, спільно розроблена ISO/TC 198 і CEN/TC 102 відповідно 
до Віденської угоди, описує конструкцію та функціональність мийно-
дезінфекційних пристроїв (WD), які використовують для дезінфекції медичних 
інструментів. Частина 1 цієї серії визначає загальні вимоги до конструкції, 
технологічні специфікації та методи перевірення для всіх видів мийно-
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дезінфекційних пристроїв. Наступні частини зосереджені на проєктуванні 
конкретних пристроїв, обробленні спеціального навантаження, охоплюючи 
конкретні специфікації процесу оброблення, зокрема вимоги до термічного 
оброблення хірургічних інструментів або хіміотермічного оброблення гнучких 
ендоскопів. 
 
Частина 5 цієї серії, яка раніше була опублікована як технічна специфікація, 
спочатку відрізнялася від інших стандартів, оскільки описувала вимоги до 
тестових забруднень і методи перевірення ефективності очищення WD для 
різних типів навантаження. Для того, щоб долучити досвід, отриманий в 
результаті  застосування цієї серії стандартів протягом останніх 15 років, а 
також публікації про методи перевірення WD та медичних пристроїв, ця вже 
застаріла технічна специфікація тепер була повністю оновлена та опублікована 
як EN ISO 15883-5 «Мийно-дезінфекційні машини. Частина 5. Вимоги до 
робочих характеристик та критерії методів випробувань для демонстрації 
ефективності очищення». 
 
Новий стандарт EN ISO 15883-5 містить вимоги щодо ефективності очищення 
та перевірення відповідності, спочатку описані в EN ISO 15883-1 (наразі 
переглядають), але також охоплює значні зміни в міжнародній гармонізації 
критеріїв ефективності очищення для мийно-дезінфекційних машин, щоб стати 
еталонним стандартом для перевірення ефективності очищення. 
  
Додатково до специфікації різних тестових забруднень для різних застосувань 
також вказано та детально описано відповідні методи аналізування. Для 
кожного проаналізованого елемента надано значення рівнів попередження та 
дій щодо оцінювання продуктивності процесу WD, про який йдеться. Якщо 
потрібні специфічні для користувача методи тестування, у спеціальному 
додатку наведено, як новий метод тестування може бути запроваджено та 
підтверджено. Нарешті, стандарт також містить вимоги та методи тестування та 
оцінювання максимальної кількості технологічних залишків на оброблених 
пристроях, для яких процес не призводить до будь-якого пошкодження. 
 
Отже, в EN ISO 15883-5 надано набір інструментів, який можна 
використовувати для тестування та перевірення процесів WD у межах типових 
випробувань та атестації продуктивності, а також для рутинного тестування. 
Завдяки цьому новому стандарту тестування ефективності очищення в різних 
регіонах тепер стає більш уніфікованим, а результати більш порівнянними один 
з одним, завдяки чому процеси та ефективність очищення медичних пристроїв  
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значно покращуються, що забезпечує високий рівень безпеки як для 
користувачів, так і для пацієнтів. 
 
EN ISO 15883-5 був розроблений CEN/TC 102 «Стерилізатори та супутнє 
обладнання для обробки медичних виробів», секретаріат якого веде DIN, 
Німецький національний інститут стандартизації. 

5 етапів збільшеної підтримки ETSI NFV Release для 
розгортання в хмарній інфраструктурі 

 
Група галузевих специфікацій ETSI (ISG) для віртуалізації мережевих функцій 
(NFV) розпочала роботу над своїм наступним випуском специфікації, відомим 
як «Release 5», офіційно розпочавши технічну роботу над новим випуском 
після їхньої вересневої зустрічі. 

Очікують, що робоча програма Release 5 спрямує роботу ETSI NFV у два 
основні напрямки: консолідація структури NFV та розширення його 
застосовності та набору функцій. З одного боку, деякі аспекти концепцій і 
функціональних можливостей NFV, розглянуті у попередніх випусках, але 
потребують додаткової роботи, будуть доопрацьовані у випуску 5. Наприклад, 
на основі досвіду розроблення, розгортання та відгуків, зібраних під час 
тестування,  зокрема «NFV/MEC Plugtests», була визнана необхідною додаткова 
робота з конфігурації VNF. Іншим прикладом є більш детальна робота зі 
специфікації, пов’язана з моделюванням керування несправностями, яка 
спрямована на подальше визначення збоїв та інформації про авапійні сигнали 
для покращення взаємодії під час мережевих операцій, зокрема для 
аналізування основних причин та усунення несправностей у мережевому 
середовищі з кількома постачальниками. 

З іншого боку, Release 5 має на меті розширити роботу ISG у різних вимірах, 
щоб задовольнити потреби галузі, коли йдеться про трансформацію мережі. 
Один із вимірів стосується посилань та розширення,  за потреби, структури 
NFV для все більшого вирішення випадків використання телекомунікацій у 
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домені мережі радіодоступу (RAN), беручи як вихідні дані останні результати 
інших організацій з розроблення стандартів, які займаються саме цією сферою. 
Аспекти енергоефективності NFV також будуть проаналізовані, у такий спосіб  
офіційно розглянутовивчення давньої обіцянки NFV, піднятої операторами 
мережі в основоположному технічному документі, яка стала причиною  
створення ISG. 

Зокрема, список нещодавно затверджених ETSI NFV нових робочих елементів 
Release 5 містить  робочий елемент зі специфікацій моделювання 
несправностей і сигналів, а також набір досліджень на тему «Конфігурація 
VNF, аспекти енергоефективності для NFV, покращена мережа контейнерів, 
гнучке розгортання VNF, підтримка NFV для віртуалізації RAN та оцінка 
надійності для хмарних VNF». 

«З Release 5 ETSI NFV вдосконалює найсучасніші технології NFV та 
Cloudification, щоб збільшити підтримку випадків використання 
телекомунікацій, враховуючи  технологічні досягнення та тенденції, що 
випливають із передових технологій. Цей випуск також застосовує досвід, 
накопичений мережевими операторами та постачальниками у розробленні та 
комерціалізації систем на основі структури NFV», – зазначив  Джоан Тріай, 
технічний менеджер ETSI ISG NFV. 

Передбачають, що дослідження Release 5 будуть розроблені в коротші терміни 
з очікуваним завершенням до літа 2022 року. 

 Додатково до нової оригінальної роботи, задуманої у Release 5, деякі види 
діяльності, які були розпочаті у Release 4, продовжуватимуться з розширеним 
обсягом. Вони, зокрема, стосуються створення мережі для розгортань на основі 
контейнерів та впровадження в структуру NFV загальних функцій керування 
VNF, що має критичне значення для забезпечення посилення підтримки 
розгортань із підтримкою хмари. Крім того, інформаційна робота, розпочата в 
межах Release 4, яка не була завершена вчасно, також буде перенесена до 
Release.  Водночас протоколи та моделі даних, пов’язані з Release 4, також 
перебувають на стадії розроблення з використанням переваг бесперервної 
публікації приблизно двічі на рік нових та/або оновлених специфікацій. 

Про ETSI 
ETSI надає членам відкрите та інклюзивне середовище для підтримки 
розроблення, ратифікації та тестування глобально застосовних стандартів для 
систем і послуг ІСТ у всіх секторах промисловості та суспільства. Ми є 
неприбутковою організацією, яка налічує понад 950 організацій-членів у 
всьому світі з 64 країн і п’яти континентів. Її членами є  різноманітний пул 
великих і малих приватних компаній, дослідницьких установ, наукових, 
урядових та громадських організацій. ETSI офіційно визнаний ЄС як 
Європейська організація зі стандартизації (ESO). Для отримання додаткової 
інформації, будь ласка, відвідайте нас на https://www.etsi.org/. 

https://www.etsi.org/
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Організації Держстандарту провели понад 80 заходів у 
межах Всесвітнього дня якості та Європейського тижня 
якості 
  

 
 

Традиційно у  межах Всесвітнього дня якості та Європейського тижня якості 
організації Держстандарту Республіки Білорусь у всіх регіонах країни провели 
заходи різного формату. Цього року їх було заплановано понад 80. 

Ділові зустрічі, круглі столи, онлайн-зустрічі, семінари, вебінари з питань 
застосування технічних регламентів ЄАЕС (Митного союзу), розроблення 
технічних умов на продукцію, метрологічної діяльності, удосконалення систем 
менеджменту, підвищення компетентности персоналу відбулися в Мінську, 
Бобруйску, Борисові, Барановичах, Бресті, Гомелі, Калинковичах, Ліді, 
Могилеві, Орші, Пінську, Полоцьку, Слуцьку. 

Держстандарт провів стрім-міст «Якість 2021 – 2025» за участю зацікавлених 
республиканських органів держуправління, організацій Держстандарту у 
форматі Zoom-конференції за одночасної трансляції на Facebook 
Держстандарту (facebook.com/gosstandart.official), в межах якого були 
представлені найбільш значущі результати виконання Програми «Якість 2021 – 
2025» у 2021 р. 

БелДІСС засобами стріму у своєму Facebook (facebook.com/belgiss.official) 
розповів, як орієнтуватися в сортах, категоріях, марках харчових продуктів. 

Гродненський ЦСМС організував стрім на Youtube-каналі за темою 
«Маркування як невідємна частина якості та безпеки продукції». 

Отримати відповіді на важливі питання суб’єкти господарювання та 
індивідуальні підприємці мали змогу за допомогою прямих телефонних ліній, 
які пройшли у БелДІМ, БДЦА, у центрах стандартизації, метрології та 
сертифікації (ЦСМС) у Бобруйську, Борисові, Барановичах, Бресті, Вітебську, 
Гомелі, Гродно, Калинковичах, Могилеві, Молодечно, Орші, Пінську, 
Полоцьку, Слуцьку, а також в обласних інспекціях Держстандарту. 

https://www.facebook.com/gosstandart.official/
https://www.facebook.com/belgiss.official
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Дні відкритих дверей для спеціалістів підприємств і бізнесу провели Центр 
випробувань і сертифікації ТООТ, Бобруйський, Могилевський, 
Молодечненський ЦСМС, Могилевська обласна інспекція Держстандарту. В 
БелДІСС відбулося навчання студентів БНТУ з питань міжнародної 
стандартизації, а Гомельський ЦСМС розповів про важливість застосування та 
дотримання стандартів на віробництві для учнів середньої професійної освіти 
Гомельського державного машинобудівного коледжу. 

Дни якості на підприємствах відбулися за участю спеціалістів Барановичського 
ЦСМС, Вітебської обласної інспекції. 

БГЦА провела відеозустріч «Акредитація на підтримку якості» з метою 
підвищення обізнаності про професію «експерт з акредитації» та висвітлення 
ролі акредитації у забезпеченні якості продукції/послуги. 

Всесвітній день якості відзначали 11 листопада. З 8 по 14 листопада пройшов 
Європейський тиждень якості під девізом «З якістю – до підкорення нових 
рубежів!» 

 
Форум провідних світових органів  стандартизації 
 

 
 
28 жовтня КазСтандарт взяв участь у Міжнародному самміті зі стандартів 
«Люди, Планета та Процвітання» (People, Planet, Prosperity), що проходив за 
головування Італії у Великій двадцятці G20, та організованого італійськими 
національними органами зі стандартизації UNI та CEI разом з провідними 
міжнародними організаціями зі стандартизації ISO, IEC та ITU. 

Міжнародні стандарти є основою цифрових технологій, загальною мовою у 
забезпеченні якості та сумісності для усіх користувачів. 
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Генеральний секретар ISO Серхіо Мухіка в своїй промові підкреслив, що наразі 
світ стикається з беспрецедентними проблемами і має потребу в міжнародному 
співробітництві більше, ніж будь-коли. 

Також генеральний секретар IEC Філіп Мецгер додав: «Робота над 
міжнародними стандартами та оцінкою відповідності спрямована на підтримку 
зусиль у побудові більш сталого та інклюзивного світу. Зараз необхідна 
реалізація електричного суспільства з нульовою вуглецевою економікою, яке 
забезпечить глобальне  процвітання за рахунок забезпечення загального 
доступу до доступної энергії, виробленої з відновлюваних та стійких джерел». 

Директор Бюро стандартизації електрозв’язку ITU Чеесуб Лі вчергове 
підкреслив важливість надання кожному права голосу під час прийняття 
рішення про те, як нові технологічні можливості мають впливати на наше 
майбутнє. 

Підсумком форуму став випуск спільної декларації G20, яка закликає країни 
визнати, підтримати і прийняти міжнародні стандарти, щоб зробити 
безпосередній внесок у три основні напрямки італійського головування в G20: 
«Люди, Планета и Процвітання». Члени G20 закликали всі країни до публікації 
міжнародних стандартів на підтримку успішного досягнення Паризької угоди, 
Цілей сталого розвитку ООН та Заклику Організації Об’єднаних Націй до дій 
щодо адаптації та стійкості.  

ISO та IEC розробили «Набір дій у боротьбі зі змінами клімату», інструментів 
для підтримки політиків для скорочення викидів парнікових газів. У пакеті 
наведено приклади того, як стандарти можуть підтримувавати державну 
політику та впливати на ініціативи щодо зміни клімату. 
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