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Lepší život ve městě s využitím dat
Bezpečnostní čipy
Představte si, že jdete po městě, nebo v rušné ulici, kde chodí hodně lidí a jak to v napínavých filmech funguje někdo
proběhne a narazí do Vás a sebere Vám kabelku nebo když jste sami tak k Vám přijde člověk a nastaví nůž a chce
peněženku. Jak se tomu chcete vyhnout? Mým nápadem je, abych věděl, zda daný člověk v místnosti je nebezpečný anebo
ne. Podle mne by se mohlo do kreditních, debetních karet, občanských a řidičských průkazů dávat čipy a v typech
elektronických zařízení., které by měli v sobě záznam o trestných činnostech. Poté dáme skenery těchto typů do budov, kde
jsou citlivá data, peníze apod. Když tato osoba projde v chodem a jeho čip byl načten s trestnou činností, tak v budově
v hlavním počítači, nebo i v restauraci, kde se počítají peníze, objednávky, se tato osoba označí červeně, zatímco normální
lidé budou modře nebo bíle. Pokud daná osoba bude hledaná, počítač upozorní policii. Trestná osoba bude při výstupu znovu
oskenována a jestli jeho obsah bude větší, kromě organických látek jako jídlo, plechovka s limonádou, tak zavolá buď
policii, nebo hlídače, případně vyhlásí poplach. Pokud tohle bude úspěšné, tak se potom může udělat aplikace, která bude
vědět, kdo je v tvé blízkosti (<50-100 cm). Samozřejmě, že bude také problém, který nazývám „elektronická válka“ (Není to
oficiální jméno, jen tento stav tak nazývám), kdy se zločinci a větší skupiny budou snažit obejít tyto čipy, bez upozornění na
jejich trestný záznam a my zase budeme na tyto lidi snažit přijít.

Informační elektronické tabule
Informační tabule budou rozmístěny ve velkoměstě, nebo ve městě s dopravními prostředky, jako vlakové spoje, tramvaj
atd., kde budou oznamovat přes hlavní informační centrum, který vlak jede v tolik a tolik hodin, jak je vlak obsazený, kde
jsou volná místa. Společně s kapitolou Bezpečnostní čipy, lze tyto tabule použít k ukázání osob, které mají v záznamu
trestnou činnost. Jak tyto tabule fungují? Pro ty, kteří používají tlačítkové telefony, které nemají funkce jako chytré mobily,
budou moci tento stroj ovládat hlasem i dotykově. Dále budou označovat trasu vlakového spoje kudy jede.
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