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Functioneel Ontwerp
Inleiding
Welkom bij het functioneel ontwerp van het product ‘youthey’. In dit functioneel ontwerp zullen we een
duidelijk beeld geven hoe het product functioneert. Allereerst zullen we een korte samenvatting geven van het
conceptueel ontwerp, waarna we deze uit zullen werken en behandelen.
In het conceptueel ontwerp was te lezen dat ons product een voortvloeisel is van huidige ontwikkelingen als
de website youtube.com. Daarop zijn filmpjes te zien van mensen die graag de dingen die zij ondernemen
willen delen met andere mensen. Ook de invloed van windows live messenger, waardoor je tegenwoordig
constant in contact staat met andere mensen overal ter wereld heeft, is terug te zien in het concept. Verder
wordt in het concept gebruik gemaakt van ‘google-earth achtige’ software. Google earth is momenteel ook een
programma wat door veel mensen gebruikt wordt om de hele wereld in beeld te zien.
Over vijf tot tien jaar zou dit idee veel verder doorgevoerd kunnen zijn in de maatschappij met behulp van
ons product ‘youthey’. Het product is in feite een sieraad met een camera en microfoon. Je kan dit sieraad
met behulp van verschillende accessoires aan je lichaam bevestigen. Met de camera kan je dan filmen, en
de microfoon neemt het geluid op. Doormiddel van GPS in ‘youthey’ kan iedereen thuis zien waar jij je op
dat moment bevindt en aan het filmen bent, en doormiddel van een draadloze verbinding wordt de video
gestreamed zodat deze voor personen thuis te bekijken is.
Op de ‘youthey’ zitten twee knopjes; om de camera in- en uit te schakelen, en om de camera voor iedereen
zichtbaar te maken of alleen voor vrienden. Mensen thuis kunnen met behulp van google-earth achtige
software kijken waar zijn/haar vrienden zijn en daarvan de camera bekijken, maar ook kijken naar plekken die ze
interessant vinden en daar bij een onbekende meekijken.
De doelgroep van dit product zijn jongeren tussen de 18 en 30 jaar die internationaal zijn ingesteld. In ieder
geval hebben zij een instelling veel van de wereld te willen zien en dit graag te willen delen met vrienden
en bekenden, of zelfs onbekenden. Ze hebben een goede opleiding genoten, wat de interesse in nieuwe
technieken heeft vergroot.
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Conceptuele beschrijving
Peter van Vliet gaat op vakantie voor enkele maanden. Hierbij laat hij thuis veel vrienden en bekenden achter.
Deze zou hij toch graag mee willen laten genieten van de dingen die hij beleeft tijdens zijn vakantie. Hij zou
graag een camera willen hebben die je niet vast hoeft te houden maar die gewoon op je kleding zit. Doordat
Peter wel vaak verschillende kleding aanheeft moet het op meerdere manieren te bevestigen zijn. Het moet
dus niet te groot worden, want dan kan de camera in de weg zitten. Hij zou graag de camera uit willen zetten
zodat hij toch nog af en toe wat privacy heeft. Ook zou Peter graag willen laten zien dat hij aan het filmen is,
zodat hij geen onbekende mensen die er geen behoefte aan hebben opneemt. De beelden die Peter filmt wil
hij graag naar Nederland verzenden zodat zijn vrienden en bekenden thuis op het beeldscherm zijn gefilmde
beelden kunnen bekijken, en ook op een kaart kunnen zien waar hij zich bevindt. Peter wil dat de camera tegen
een stootje kan, aangezien hij door weer en wind met de camera wil gaan filmen. Ook moet Peter de camera
gemakkelijk op kunnen laden zodat hij nooit opnames vast wil leggen en dat zijn camera het niet doet. Doordat
Peter overal en nergens zal zijn, zal de ‘youthey’ ook een lange accuduur moeten hebben, omdat hij niet
overal in staat zal zijn de ‘youthey’ op te laden. Omdat Peter ook vaak ’s avonds opnames maken wil moet er
verlichting op de voorkant van de ‘youthey’ komen. Wanneer Peter wil dat alleen mensen die hij geaccepteerd
heeft als vriend zijn beelden kunnen zien, moet hij op een knopje kunnen drukken zodat niet iedereen zijn
beelden zien kan. Peter zou ook graag zien wanneer hij geen GPS bereik heeft, geen wifi bereik heeft of
wanneer zijn batterij bijna leeg is.
De thuisgebebruiker die graag de beelden van Peter wil zien, zal Peter eerst als vriend toe moeten kunnen
voegen in de ‘youthey’-software, of hem op moeten zoeken op de wereldbol. Wanneer Peter zijn camera alleen
voor vrienden beschikbaar heeft moet de thuisgebruiker hem toe kunnen voegen als vriend, zodat hij/zij ook
de beelden van Peter zien kan. Ook moet de software niet alleen thuis gebruikt kunnen worden, maar ook
op mobile devices. De thuisgebruiker moet ook locaties toe kunnen voegen in de software, zodat deze later
makkelijk terug te vinden zijn.
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Functionele eisen
- Peter moet een camera met microfoon hebben die hij altijd bij zich dragen kan zodat hij op elk
moment van de dag kan filmen.
- Peter moet de ‘youthey’ op verschillende manieren aan zijn kleding kunnen bevestigen.
- De camera moet een klein formaat hebben zodat Peter geen last heeft van de camera als hij de
camera bij zich heeft.
- Peter moet de opnames die hij maakt kunnen verzenden zodat zijn vrienden en bekenden ze thuis
kunnen bekijken.
- De camera moet door peter in en uitgeschakeld kunnen worden.
- Wanneer Peter de camera ingeschakeld heeft moet het voor andere personen zichtbaar zijn dat hij
opnames aan het maken is.
- De vrienden en bekenden van Peter moeten thuis kunnen zien waar Peter zich bevindt.
- De vrienden van Peter moeten thuis gemakkelijk de camera van Peter kunnen selecteren om te bekijken.
- Peter moet de camera in alle weersomstandigheden kunnen dragen.
- Peter moet de camera gemakkelijk op kunnen laden.
- De ‘youthey’ moet een lange accuduur hebben om lang mee te gaan.
- De opnames die verzonden worden moeten gemakkelijk bekeken kunnen worden door de vrienden
en bekenden van Peter.
- Op de voorkant van de ‘youthey’ moet een lichtsensor komen, die aan neon-LED ring doorgeeft hoe
donker het is. Hoe donkerder, hoe feller de neon-LED’s gaan schijnen.
- Er moet een knopje op de ‘youthey’ komen waarmee Peter aan kan geven of iedereen zijn beelden
zien mag, of alleen de mensen die hij geaccepteerd heeft als vriend.
- Er moet een LED in het product zitten die aangeeft wanneer er geen GPS bereik is.
- Er moet een LED in het product zitten die aangeeft wanneer er geen wifi bereik is.
- Er moet een LED in het product zitten die aangeeft dat de batterij bijna leeg is.
- De mogelijkheid voor de thuisgebruiker om mensen die de ‘youthey’ alleen beschikbaar hebben
voor vrienden toe te voegen als vriend.
- De mogelijkheid voor de thuisgebruiker om locaties op te slaan in de software, zodat deze terug te
vinden zijn.
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Niet-functionele of systeemeisen
-De opnames moeten via een draadloze verbinding verzonden worden.
-De camera moet met behulp van GPS zijn positie door kunnen geven.
-De software voor thuisgebruikers moet een grafische userinterface hebben.
-De opnames moeten thuis getoond kunnen worden op een beeldscherm of onderweg op een mobile device.

6

Functioneel Ontwerp

7

Functioneel Ontwerp

8

Functioneel Ontwerp

9

