
Deepfakes Anti inbraak hologram 
 
Wat houdt ons idee in? 
Voor de challenge deepfakes hebben wij bedacht om een innovatief anti-inbraak systeem te creëren. 
En hoe willen we dat doen vraagt u zich waarschijnlijk af? Ons idee is om een hologram te creëren en 
die te laten praten doormiddel van deepfakes. We willen dus een pratend en realistisch lijkend figuur 
neer zetten. 
We willen de inbrekers een intimiderend gevoel te geven door een intimiderend personage neer te 
zetten (beveiliger, lang, sterk, gespierd, enzovoort…). Dit heeft een positieve werking want het zal de 
inbrekers afschrikken. 
Een optie die we misschien toe willen voegen zijn extra alarmen, lichten en sirenes om een 
meer afschrikkend effect te krijgen. 
 
Wie heeft allemaal profijt van dit idee? 
Grote bedrijven, banken en andere plaatsen waar 
vaak overvallen plaats vinden. We doelen op een 
plek binnen. De hologram is makkelijker plaatsbaar 
binnen, zo kan hij ook uitgeschakeld worden 
doormiddel van een code door werknemers.   
  
De mensen die naast deze bedrijven er profijt van 
hebben zijn:  

- Monteurs 
- Elektronica specialisten 

- Beveiligers                                                                      Groetjes ons  ☺ 
- Investeerders                          
- Iemand die mee kan kijken hoe de simulatie verloopt tijdens een inbraak.    

 
Wat denken wij dat de werking zal zijn? 
Wij hopen dat doormiddel van onze oplossing dat de inbraken verminderen 

                                                                                                                                             
 
Vervangt ons systeem het originele anti inbraak systeem? 
Ons anti inbraak systeem wordt een aanvulling op het originele inbraak systeem. Als je het systeem 
volledig op deepfake zal baseren zullen inbrekers het na keer door hebben, vandaar dat er een 
aanvulling van beveiligers blijft maar hun werk wel verlicht wordt. 
Wij denken dat dit een effectieve en positieve werking zal hebben en een verbetering op huidige 
systeem dat bestaat uit alarmen en bewakers. 
 
Wat voor soort hologram willen wij toepassen? 
We doelen op een 3d hologram, we weten niet of dit compleet reëel is. Daarom willen we ook 
beginnen met een 2d model en dat later uitbreiden naar een 3d model. 
 
Hoe willen we dit gaan vormgeven?                                                                                               

Met de technologie van nu willen wij een mannelijke en zware 
stem nabootsen zodat inbrekers hun overval zullen staken 
doormiddel van een angstige reactie die gestimuleerd wordt 
door het figuur dat wij nabootsen.                                                                                                                                     


