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Идея на проекта

Описание на идеята

Случвало ли ви се е да си ровите в портмонето в продължение на минути докато
намерите нужната ви карта, било то банкова или лична карта за отсъпка или пък
шофьорска книжка? Забравя ли ли сте си кредитната карта в къщи или дори по-лошо в
някой магазин или банкомат? Ние имаме достъпно решение на тези всекиднвени
проблеми!
Винаги за едно разследване е най-хубаво да се види престъплението през очите

на жертвата и извършителя. Изясняването на катастрофи е трудоемка и не винаги
посилна за разследващите работа. Остановяването на вината в такива ситуации е
възпрепяствано от много и различни по аспект пречки. Ние предлагаме решение, което
ще помогне за изясняването на вината и хронологията при инциденти.
Newlook е иновативно устройство, което ни поставя на първото стъпало на
трансхуманизма. Newlook преставлява устройство, което ще събира данните от Вашите
лична и банкова карта, шофьорска книжка, като дава възможност за използването на
тази информация само с едно сканиране на микрочип, който се намира в окото Ви.
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Идея на проекта

Другата основан функция на нашия продукт е записване на видео с идентична
гледна точка на Вашето око, така ще можете да запазвате любимите си моменти, така
както сте ги видяли, но и ще извличате забравена информация при злополуки.
В днешното забързано всекидневие шансът да забравите необходимата карта е
все по-голям и по-пагубен. Също така банковите карти са лесна плячка за джебчий и
банкови измамници.
Искало ли Ви се е някога да се върнето в съзнанието си към определен момент и
да го изживеете отново, точно както сте го видяли някога. С напредването на времето
спомените избледняват, а снимките отсрани не са способни да изразят уникалността на
преживяното.
Идеята е да се премахнат ненуждните пластмасови карти от портмонетата на
хората, като се заменят с нещо универсално, което ще събира информацията от всички
пластики на едно място. Така се постига освен удобство за потребителя, но и улеснение
на работата в терминали, банки и други места, където е възможна измама посредством
фалшификация на лични документи.
Другата функция предлагаща нашето устройство е да записва видео от
перспектива на очите на клиента. Така той ще може да си припомния любими спомени
или пък да възвърне спомен за това, къде е оставил нещо или какво е забравил някъде.
По-важно е да се спомене тук, че този продукт би имал голямо въздействие при
разследване на причините за катастрофи и престъпления.
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Технология

Технология и материал за създаване

Устройството ще преставлява чип с камера свързан с външно записващо
устройство и батерия. Идеята се базира на немски микрочип, който помага на хора с
увредено зрение да виждат отново
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2010/11/01/rspb.2010.1747.figure
s-only

На върха на нашето устройство ще бъде монтирана миниатурна камера, която
ще предава картината на предавател, който ще е закрепен на ушната мида подобно на
слушалка. Микрочипа с камера ще има уникален код, който ще се индентифицира
подобно на баркода на продуктите в обикновен хранителен магазин. Този код ще е
уникален за всеки клиент, като посредством него ще може да се получава лична
информация за притежателя. Ще е възможно извършването на разплащателни услуги и
банкоматни операции само с едно сканиране на ретината на клиента.
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Технология

Чип с подобна технология вече съществува, тя е използвана през 1998 година от
Кевин Уоруик (инжинер в Университета Ковънтри) и благодарение на нея ученът е
успял да контролира осветлителните тела в къщата си; компютъра си; отоплителните
тела и др. Ние ще взаймстваме тази технология и ще добавим информация за
потребителя (http://www.kevinwarwick.com/project-cyborg-1-0).
Записващото устройство ще има прикрепена батерия към него с 20 000 мега
ампер часа и памет 1 TB, с която ще се захранва камерата. То ще пpитежава карта
памет достатъчна да може да записва до 5 дни без спиране, като свалянето на видео
материала може да се направи върху всеки компютър или смартфон, но за период от
един месец /30 дни/, после автоматично създадения запис се самоизтрива, за да
освободи памет за новите записи, преди изтичането на този месец, вие не можете да
изтриете записа. При по продължителна липса на светлина достигаща до камерата, то
ще се самоизключва и така например няма да работи, докато човек спи. Записът на
видеото

ще

се

извърша

в

MPGформат

с

резолюция

500

х

582

рх

(http://www.microscoutcam.com/products-and-technology/3-0mm-microcamera). Размера на
микрочипа с камерата ще бъде приблизително 3.0 мм х 3.1 мм с дебелина 20 µm,
изработено от полиамидно фолио. Материалите за изработка на устройството ще бъдат
хипоалергични и съвместими с вътрешната среда на окото, така че да се избегне
всякакво възможно неблагоприятно действие за индивида.
Достъп до информацията на чипа и картата памет на записващото устройство ще
имат потребителя, фирмата производител и институциите, които имат право да боравят
с личната информация на гражданите. Информацията ще бъде достъпна само при
въвеждането на уникален потребителски код.
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Технико-икономически
анализ

Технико-икономически анализ

Преди 20 години, хората са гледали чипове, който могат да се поставят в окото
на човек, само във филмите, а учените са си мечтали да патентоват такъв продукт. Днес
с напредване на времето и развитието на технолегиите, хората измениха своя начин на
животи мислене. На практика днес мечтите стават реалност.
Каква е ползата за човечеството от продукта?
• Практично е– не трябва да носиш всичките си карти и талони.
• Сигурно е – няма как да изгубиш кредитната си карта или здравния си картон.
• С ограничена достъпност – никой освен органите на реда или медицинските
органи, не може да разполага с твоята лична информация.
• Полза за прокуратурата и следствените служби – по-голямо разкритие на
престъпленията.
• Лична полза – 2D преглед на минали събития.

Ние искаме бъдещето да е по-ясно. За сега има само един микрочип, който успешно
работи и това е bionic-eye /http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2138775/Theeye-borg-First-successful-implant-bionic-eye-restore-sight-blind.html /. Ако успеем да
разработим продукта, ние ще открием нов пазар без конкуренция.
Ние искаме използването на чипа да стане масова практика. Тук става дума за
световния пазар. Хората, които ние се стремим да привлечем са инвеститори, които
вярват в осъществимостта на продукта. Самият продукт ще бъде продаван на:
• Хора, които искат да държат цялата си лична информация на сигурно място.
• Хора, които са криминално проявени и органите за сигурност искат да ги държат
под око.
• Ревниви съпрузи.
• Хора, интересуващи се от технологични новости.

7

Техникоикономически анализ

Камера поставена на чипа

Микрочип

Други принадлежности:
• Предавател
• Зарядно устройство
За направата на един микрочеп с тези характеристики, ще са необходими средства от
1703 $:
1. За чипа –800$
2. За камерата –300 $
3. Карта памет – 400 $
4. За предавателя – 150$
5. За зарядното и батерия- 53$
Обща оценка на очакваните финансови резултати:
След като оценихме стойността на нашия продукт и определихме потенцилните
клиенти. Очаква се бърз растеж на продажбите в този безнес, още през първата година
след стартирането. Продукта ще бъде продаван на цена от 2200$
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Обществени ползи

Обществени ползи от продукта

Престъпността е един от основните проблеми, пред коите е изправено
човечеството на XXI век. Това обаче не е проблем само на настоящето, то е проблем и
на бъдещето. Престъпността напредва заедно с технологиите. Организираната
престъпност,

кражбите

на

самоличност,

източването

на

кредитни

карти,

неупълномощеното боравене с чужда информация са сред най-често срещаните
престъпления. Ние искаме да намалим този процент. Нашият продукт ще спомогне за
това. Цялата лична информация на човек ще бъде постоянно защитена от самия него.
Помислете си колко пъти сте участвали в леки ПТП-та, органите на реда не се
занимават с толкова маловажни случай, да разследват детайлно кой е виновен за
инцидента. А само със свалянето на записа от устройството, вие може да покажете
конкретната ситуация. Помислете си колко време и нерви ще спестите.
С един такъв запис хората, биха могли ясно да представят и застават, зад
конкретни факти. Всичко видяно с очите , няма как да бъде манипулирано или изтрито.
Ако с един обикновен човек, който не е болен от нищо, не носи съответната
гривна със здравните си данни, ако с този човек се случи някакъв инцидент, лекарите
незабавно ще имат пълната информация за него от кръвната му група до здравното му
осигуряване. Само при катастрофи умират 43 хил. годишно, част от тях, не могат да
бъдат спасени поради липса на здравна информация /кръвна груна, алергии,
заболявания и др./
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Бъдещи проекти

Бъдещи проекти

Когато New Look стане търсен и печеливш продукт, пазарът ще бъде готов да
приеме и по-добрите версии на New Look. Ще се направят негови подобрени версии,
които ще имат по-голяма памет, по-добра резолюция, по-добър и практичен външен
вид. Ще се появи и ново устройство, проектирано специално за малки деца, техните
родители ще имат достъп до камера в чипа, двадесет и четири часа в денонощието.
Така родителите ще бъдат спокойни за сигурността на децата, защото ще могат да
следят действията им и местата на които се намират. Също така родителите ще могат да
се сдобият и с чиповете близнаци, чрез които ще могат да осъществяват директен
контакт с децата си. Това ще бъдат чипове, които са сдвоени и само при мисълта за
контакт с другия чип, ще може да се осъществява разговор. Което ще бъде от
изключителна полза за всички в нашето ежедневие. Само при мисълта за любимия
човек, клиентът ни ще има възможност да разговаря с него.
Също така, в по-новите версии, ще бъдат и инсталирани GPS системи, които ще
направят предлагания New Look още по-желан и необходим продукт.
Ще можем да предлагаме и компютър, на който ще може да се прави видео
наблюдението постоянно, и данните от чипа ще бъдат изпращани само към него. Нито
един друг компютър, няма да може да получава видео информацията от чипа. Така
осигуряваме и сигурност за нашите клиенти.
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Заключение

Заключение
21-ви век е века на технологията. Живеем в един изключително бързо развиващ
се свят. Свят, в който ако не можеш да се справяш с бързо развиващата се технология и
неможеш да усвояваш необходимата информацията си загубен. Принудени сме да
можем, да знаем и да се справяме в динамичната заобикаляща ни среда. Именно затова
ние създадохме New Look. Този продукт, ще ни улесни живота. New Look ще помага на
разследващите органи за установяване на виновни при нещастни случай и инциденти.
Ще улеснява използването на информацията съдържаща се в личните ни и банковите
ни карти, шофьорските ни книжки, здравните ни книжки и други. Независимо дали те
са в портфейла ни или сме си забравили в дома си, информацията от тях ще бъде лесно
достъпна. Всеки момент от живота ни ще може да бъде запаметен, и ще можем да му се
наслаждаваме такъв какъвто сме го видели през нашите очи.
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Използвани източници

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2138775/The-eye-borg-First-successfulimplant-bionic-eye-restore-sight-blind.html
http://www.microscoutcam.com/products-and-technology/3-0mm-microcamera
http://www.kevinwarwick.com/project-cyborg-1-0
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