نوآورد
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آزاده رحیمیان و پریناز عبدی

دانشجويان كارشناسي طراحي صنعتي دانشگاه هنر

با پیشرف تکنولوژی و گسترش راههای ارتباطی و جمعی ،بشر امروز در مقابل میلیونها خبر قرار دارد که گاه به
خاطر ازدیاد اطالعات با بی توجهی از کنار آنها میگذرد و گاه فرصتی برای برگشت و بازبینی آنها نمییابد .این
بار تالش شده است که از میان هزاران نوآوردی که با لبخند از کنارشان میگذریم لحظه ای تأمل کرده و نیم
نگاهی به پیشرفت دنیای دیزاین بیاندازیم.

شهر هلسينكي  ،2پايتخت جهاني ديزاين

ش��هر هلسینكي فنالند كه به عنوان پايتخت جهاني ديزاين

پروژهي پايتخت جهاني ديزاين ،تعداد زيادي از رويدادهاي

در زندگي ،آغاز خواهد كرد .اين س��مت كه دركنگرهي سال

را به خود اختصاص خواهد داد .ش��هردار هلسينكي خاطر

 2012انتخاب شده است ،فعاليت خود را با موضوع ديزاين
 2009سنگاپور توسط انجمن جهاني طراحي صنعتي 3اعالم
ش��د ،موقعيت ايده آلي براي هلس��ينكي محسوب ميشود.

«دروازههاي هلسينكي براي ورود ديزاين به زندگي گشوده

ش��ده است ».عنوان مطرح ش��ده در آن كنگره در واقع بيان
كنندهي بلند پروازيهاي پايتخت ديزاين در سال  2012است.
در این کنگره 64 ،شهر از  27كشور نامزد اين عنوان بودهاند.

نمايشگاه  17طراح خانم

طراحي را در بر خواهد گرفت و فضاي گس��تردهاي از شهر
نشان كرد كه نگاه ما به ديزاين بايد از چشماندازي گسترده
باشد .وي ميافزايد هدف ما س��اختن شهري بهتر و بهبود

كيفيت زندگي اس��ت .اي��ن همايش كه به صورت دوس��اله
برگزار ميش��ود اولين بار در تورينو ( 4)2008و پس از آن

سئول ( )2010و در سال  2012در هلسينكي برگزار خواهد
شد (.)dexiner, 2009

نمايشگاه آثار  17طراح خانم سوئدي درآمريكا برگزار شد.

اولسان  ،يك خانم فرانسوي مقيم سوئد است كه توانايي زيادي

روش��ن به جايگاه طراحي معاصراشاره دارند .هر كدام از اين

در كتابي به نام  17طراح سوئدي شرح داده است .اين نمايشگاه

در اين نمايش��گاه كارهاي سفال ،مبلمان و منسوجات با بياني
طراحان در دورهاي از كار حرفهاي خود ،نمايشگاهي در گالري

كوچك پاسكال 5اس��تكهلم برگزار كرده بودند .پاسكال كاتارد

6

در كشف طراحان با استعداد دارد .وي فعاليت ده ساله ي خود را

كه بر مبناي همين كتاب برگزار شده ،كارهاي انفرادي طراحان
مختلفي را به نمايش گذاشته است(.)svenskform, 2009
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نمايشگاه طراحي مبلمان سبز

اين نمايش��گاه در موزهي هن��ر ميلواكي 7در آمريكا كه با

ميش��ود .اين نمايشگاه تالش سازندگان مبلمان در قرن 21

به موضوع محدوديتهاي استفاده از مواد و يا سياستهاي

محص��والت چندكاره ،قابل بازيافت و همچنين اس��تفاده از

تمركز روي موضوع طراحي ماندگار برگزار ميش��ود ،تنها

كارخانهه��ا نميپردازد .بلكه ب��ه موضوعهايي از قبيل طول
عمر محص��ول ،انرژي مصرف��ي و بازيافت ني��ز پرداخته

را در تعديل خواس��تههاي ما بررس��ي ميكند كه چگونه با
م��واد جايگزين ،نيازه��اي مرتبط با زيبايي ش��ناختي ما را
پاسخ دادهاند (.)mam, 2009

صندلي نرم ،ساخته شده از كاغذ كرافت و كارتنهاي بازيافتي

صندلي تاشوي قابل تنظيم كه فقط از اليههاي كوچك چوبي بازيافتي و باز
سازي شده ساخته شده است.

مبلماني از يخ و برف -استفاده از منابع بومي ،آب ،برف و هوا .زندگي سبز
با استفاده از منابع طبيعي

سنگ نرم -صندليای كه از گرمكنهاي دست دوم و ديگر مواد بازيافتي ساخته شده است.

16
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صبح بخير!

اگر بعضي روزها ،بلند ش��دن از رختخ��واب مقداري براي

زماني كه دماي داخل ليوان باال ميرود از واژهي « »offبه «»on

كمك كند كه س��ر حال بياييد .هنگاميكه در اين ليوان چاي داغ

يك دقيقه ميتوانند دگرگون شوند .خيلي سريعتر از زماني كه

شما سخت به نظر ميرسد شايد يك ليوانترموكروميك 8رنگي

ميريزيد رنگ س��طح آن از سياه به سفيد و نوشتهي روي آن

تغيير مييابد .رنگ دانههايترمو كروميك در مدت زمان تقريب ًا
ما نياز داريم تا از خواب بيدار شويم (.)form, 2009

ليوان ترموكروميك

چراغ روميزي تاشو

جمله اين وس��ايل تا ش��و هس��تند .اين ايده براي اولين بار

كاتيكنا ورس��ندالي 9از تكنيك پاپ -آپ براي خلق سري
10

وسايل روميزي استفاده كرده است .يكي از ويژگيها ي اين

وسايل ،قابليت تا شدن در زماني ميباشد كه مورد استفاده
ق��رار نميگيرند .چراغ روميزي ،ش��معدان و ظرف ميوه از

توسط هنرمندي به نام اشر 11ارائه شده است .هنرمندی که
استاد تحریف و تغییر واقعیتها بود.

پاپ آپ روش��ي است كه در آن س��طحي تا شده بعد از

باز ش��دن تبديل به حجميس��ه بعدي ميشود (mocoloco,

.)2009
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برندگان جايزهي آلمان 2010

هيئت داوران طراحي جمهوري اتحاديهی آلمان ،برندگان

به نمايش در آمده اس��ت .تأثيرات متقابل اجزاي مكانيكي و

سايت اينترنتي رسميخود اعالم كرد .از بيش از  1200نامزد

ارائ��ه دهد .در اين اثر 714 ،گوي فلزي به ظاهر ش��ناور ،به

نهايي را پس از نشس��ت برگزار شده در آگوست  2009در
دريافت جاي��زه ،هيئت داوران 5 ،برندهي جايزهی طال و 18

برن��دهي جايزهي نقره در ردهي گروه طراحي محصول و5

الكتريكي توانسته است اثر هنري پويايي را در فضاي موزه
وسيله ي سيمهاي استيل بسيار نازك كه هر يك جداگانه به
استپ موتور16هاي كنترل شونده متصل هستند باال و پايين

برندهي طال و  17برندهي نقره در طراحي ارتباطات معرفي

برده ميش��وند .حركت آنها در ابتدا بسيار پر هرج و مرج

دستاوردهاي طراحي به اينگو مورر 12داده شد.

ايدههايي ناب و نامحدود در معرض نمايش قرار ميگيرد.

ِ
هويت كارها و
كردند .عالوه بر اين ،جايزهي ويژهاي برا ي
از جمله برندگان جايزهي طالي اين مسابقه:

جلوه مينمايد و به تدريج از بين توده اي از گويهاي فلزي

 .3آشپزخانهي جمعوجور
 .1آئودي آ 5كوپه

13

طراحي اين مجموعه آشپزخانه به نام «بول تاپ ب 17»2هم

اين آئودي آ ،5س��نت ماشينهاي كوپهي اسپرت را تغيير

از لحاظ فرم ظاهري و هم عملكردي كام ً
ال متناس��ب با عصر

درعين حال تجربهي رانندگي پويا براي سفرهاي طوالني را

تماميوسايل ضروري آش��پزخانه ميباشد ،يكي از جمع و

داده و داراي بيان��ي روش��ن از زيبايي و ظرافت اس��ت كه
عرض��ه ميدارد .نيم رخ اين خودرو آن چنان زيبا و با وقار
است كه احساسات هر بيننده را برميانگيزد.

حاضر اس��ت .اين آشپزخانه كه مجهز به كابينتهايي شامل
جورترين آشپزخانههايي است كه تا كنون طراحي شده است.

در ابتدا تنها كمدهايي بسته ،سرتاسري و بلند در آشپزخانه

نمايان است و پس از گشوده شدن آن شاهد تماميتجهيزات

 .2گويهاي شناور

14

اين گويهاي شناور در موزهی «بي ام و» مونيخ آلمان

15

و امكانات مورد نياز در محيط آش��پزخانه هستي م ( ndesig

.)preis, 2009

آئودي آ  5كوپه

18
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گويهاي شناور در موزهي «بي ام و» مونيخ آلمان

مجموعهي آشپزخانهی «بول تاپ ب »2
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داستانهای صبحانه

ش��رکت آلس��ی 18به همراه طراح میریام می��ری ،19روز

را کش��یده و به تزیین آنها بپردازن��د .نتیجهی این کارگاه،

حدود پنجاه کودک بین  3تا  12ساله برای شرکت در کارگاه

فنجانها در روز جهانی کودک در فروش��گاه آلسی واقع در

جهانی کودک را به ش��یوهای جدید به کودکان تبریک گفت.

دعوت ش��دند تا بر روی فنجان و نعلبکیهای یکدست سفید

_طراحی شده به وس��یلهی میریام میری_ نقاشیهای خود

20
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پنج��اه فنجان و نعلبکی رنگی حاص��ل کار کودکان بود .این
میالن به مدت یک هفته در معرض نمایش قرار داده ش��دند

(.)aleesi, 2009

موس جادويي اپل

20

كمپاني اپل ،موس بي س��يم جديد جادويي خود را معرفي

حركات انگشت به جاي دكمههاي مكانيكي را ميدادند .تمام

مولتي تاچ 21اس��تفاده شده اس��ت .تا پيش از اين پيشگامان

كه اين س��طح در واقع خود تمام كليدهاي موس را تش��كيل

كرد .اين موس اولين موس��ي اس��ت كه در آن از فنآوري
اين ،فنآوري آي فون،22آي پاد 23و پد لمسي 24نوت بوكهاي

اپل بودند كه به مش��تريان خود امكان استفادهي مستقيم از

رويهي موس از س��طح يكپارچهي لمسي تشكيل شده است
داده است .سيستم بلوتوث و ليزر دقيق از ديگر مزاياي اين

موس است (.)apple, 2009
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شكالت

آلتر فورم ،25شركت طراحي نوين برخواسته از گروه فونتانا

26

( گروه آبش��ار) متخصص در س��اخت آلوميني��وم در صنايع

ي با توليد
خودرو ميباشد .اين ش��ركت محصوالت آلومينيوم 
محدود را در معرض نمايش قرار داده كه توانس��تهاند جايزهي

آي دات 27را به خود اختصاص دهند .شكالت ،يكي از انواع اين

محصوالت ،كتابخانهاي مطب��وع ،برگرفته از ذوقي لطيف و به
طرز باور نكردني منحصر به فرد ميباش��د .عزيز س��اريور

28

طراح اين كتابخانه است (.)designophy, alterforme, 2009

کتابخانهی شکالت

مسابقهي جهاني طراحي بسته

پنت اواردز ،29نخستين و تنها مسابقهي جهاني است كه منحصراً

به طراحي بس��تهبندي اختصاص يافته اس��ت .هيئت داوران اين
مسابقه ،برندگان نهايي سال  2009را در  5گروه اصلي نوشيدنيها،
غذا ،محصوالت بهداش��تي ،تجملي و ديگر توليدات معرفي كردند.

جايزهي الماس اين مسابقه به شركت كيمبرلي كالرك آمريكايي

30

برا ي طراحي بس��تهبندي جعبه ي دس��تمال كاغذي تعلق گرفت.

عالوه بر جايزهي الماس 5 ،جايزهي طالي سفيد به  5گروه اصلي

مذكور داده شد كه به شرح زير ميباشند:

جعبههای دستمال کاغذی شرکت کیمبرلی کالرک

22
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 -جاي��زه طالي س��فيد نوش��يدنيها به س��ري  5گانهي

بطريه��اي كوكاكوالي مخصوص تابس��تان  .2009نكتهي

قابل توجه در اين س��ري محصوالت ،استفادهي خالقانه از

لگوي كوكاكوال ميباشد.

سری بطریهای کوکاکوالی تابستانه

 -جايزه طالي سفيد محصوالت غذايي به شركت نوسانير

31

توكيو ژاپن براي بس��تهبندي نوآورانهي يك نوع از نودل .با
توجه به اينكه نودلها از خشك كردن كدو درست ميشوند

و نه از آرد گندم ،طراحي هوشمندانهي روي جلد آنتركيبي

بس��يار زيبا از فرم كدو و نودل را ارائه ميدهد .اين طراحي

توانست سنت بستهبندي نودل در ژاپن را در هم بشكند.

بستهبندي نودل از شركت نوسانير توكيو
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 -جايزه طالي سفيد محصوالت بهداشتي به شركت ولف

الينز 32آمريكايي براي اسپري موي نگهدارنده ي فريز .دلیل

انتخاب ای��ن محصول تفاوت بارز آن ب��ا دیگر محصوالت
مشابه خود میباشد.

اسپری نگهدارندهی موی فریز

 -جايزه طالي س��فيد ديگر محصوالت به ش��ركت موس

گرافيك 33يونان براي بستهبندي كيسههاي سيمان پترکول.34
هدف این ش��رکت خلق طراحی جدیدی برای شرکت پترکول

که بتواند تمام رقبای خود را پش��ت سر گذاشته و حرفهای

بیشتری برای زدن داشته باشد .یکی از دالیل برنده شدن این

طرح ،ریسک در اشتباه کردن و شکست خوردن میباشد.

بستهبندی کیسههای سیمان پترکول

24
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 -جايزه طالي س��فيد محصوالت تجملي به شركت درگن

در اين ميان الرس والنتين ،37يكي از ش��ناخته ش��دهترين

ريژ 35فرانس��وي ب��راي بس��تهبندي بطري كني��اك «لور دِ

متخصص��ان در زمين��هي طراح��ي بس��تهبندي ،درجه ي

و تکنولوژی است .تولید این محصول بسیار محدود بوده و

پنت اوارد ويژه را براي خالقيت خود در طراحي بستهبندي

مارتل» .36طراحی این بطری بسیار مجللترکیبی از خالقیت
هر بطری آن به قیمت  3000یورو فروخته میشود.

افتخاري پنت اوارد را براي حرفهي خود و كريم رش��يد نيز

دريافت نمود (.)pentawards, 2009

بستهبندي بطري كنياك «لور ِد مارتل»

چه كسي جايزهي براون  2009را برد؟

در  17س��پتامر  2009هيئت داوران براون برندهي نهايي

با پروژهي طراحي چراغ روش��نايي خود از بين 1074

نمايندهي بخشهاي طراحي از  18كشور در شعبهي مركزي

عالوه ب��ر دريافت جايزهی نقدي به مبلغ  12000يورو،

جايزهي براون را انتخاب كردند .در اين همايش بالغ بر 160
براون به منظور انتخاب نهايي  4نفر برنده ،گرد هم آمدند.

نفر اول اين مس��ابقه جوهانا اس��كويمكر 38از آلمان

شركت كننده انتخاب شد .وي با كسب اين مقام توانست
 6م��اه در دپارتم��ان طراح��ی براون كارآموز ش��ود
(.)designophy, 2009
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مبلمان از جنس استرچ

اسپازيال 39نام سري مبلمانهايي است انعطافپذير و محكم،

براي كشف اس��تعدادهاي جديد توس��ط كارگاههاي گروهي

آن ،فرم خميدگيه��اي مبلمان را به خود ميگيرد .اين مبلمان

زماني كه از رنگ روكش مبلمان خسته ميشويد ميتوانيد آن

كه به هنگام كشيده شدن پوستهي پارچهي استرچي بر روي

برندهي جايزهي «تايم تو ديزاين» 40ش��ده اس��ت .اين مسابقه

26
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بينالمللي هنر و صنعت برگزار ش��ده اس��ت .در اين طراحي
را تغيير دهيد (.)mocoloco, 2009

هيچ كس!

نوبادي 41نام مادهاي است كه تنها طي يك فرايند توليدي،

هستند و از بطريهاي پت در ساخت آن استفاده شده است.

ميش��ود .فرايند توليد آن نيازي به هیچگونه مادهي الحاقي

كردن حالتي ايس��تا تحت حرارات قرار داده ميشود .فرايند

پ��رس گرماي��ي ،فيبرهایي پليم��ري از نوع پت 42س��اخته

مانند چس��ب ،رزين و يا اتصاالتي همچ��ون پيچ ندارد .اين
ورقهه��اي در هم تنيده ش��ده ،صد در ص��د قابل بازيافت

ديوارهاي بيصدا

اين ماده بر روي فرم مورد نظر كش��يده ش��ده و براي پيدا
توليد آن از جهت س��ادگي و هوشمندانه بودن قابل تحسين

و توجه است (.)materialvision, 2009

ديوارههاي «روس��و اكوس��تيك» جداكنندههاي فضاهاي

میباش��د .يكي از ن��كات جذاب اين ماده طبيعت آن اس��ت كه

ساختاري ،بسيار محكم و س��بك و از لحاظ زيبايي شناختي

ديگر اين ماده توانسته است راه حل قابل تحسين و برجسته را

43

داخلي بي همتايي اس��ت كه به راحتي قابل نصب است .از نظر
مورد توجه اس��ت .اين ديوارهي نيمه شفاف ،عايق صوتي نيز

از آن به عنوان جداكنندهي فضا اس��تفاده ميشود .به عبارت

براي مشكل سروصدا ارائه نمايد (.)materialvision, 2009
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پاهاي ُخنك

جوراب « اكس -س��اكس» ،44جورابي مخصوص دويدن

انتقال حرارت الياف زيتانيت باعث ميش��ود گرمايي كه در

شدهاي است كه باعث خنكي و عدم لغزش آن ميشودُ .خنك

گرمايي كه از آس��فالت و همچنين خورشيد به پا ميرسد را

اس��ت كهتركيبي از مادهي زيتانيت 45و مواد به هم فش��رده
شدن جوراب در حين دويدن كام ً
ال محسوس است .خاصيت

چتر تجزيهپذير

پا ايجاد شده به بيرون جوراب هدايت شود .در همين زمان

به بيرون بازتاب ميكند (.)materialvision, 2009

چتر برلي 46اولين چتر تجزيهپذير دنياست .الياف اين چتر از يك

خود گروهي از محصوالت مش��ابه را داشته باشد.تركيب مواد

چوب بامبو ساخته شده است .طراحي ماندگار و دوستدار طبيعت

جذابي ش��ده اس��ت كه با نگاهي به زيباييها ي س��نتي توانسته

نوع پالستيك طبيعي تجزيهپذير و همچنين شاسي و ميلهي آن از
بودن از ويژگيهاي برجس��تهي اين طرح است و ميتواند در پي
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جديد با مهارتهاي سنتي ساخت باعث به وجود آمدن محصول
محصولي امروزي را عرضه كند (.)materialvision ,2009

دفترچه راهنماي مواد

دفترچ��ه ي راهنماي م��واد خدمات جديدي اس��ت كه براي

وي ميافزاي��د« :ما در هر دفترچ��ه پنج ايده از مواد جديد را به

تولي��دات خود را با اس��تفاده از مواد جديد بهبود بخش��ند .به

رقاب��ت و مان��دگار را ارائه ده��د ».از مس��ئولين اين طرح يك

كارخانهها ارائه ميش��ود و طراحان به وس��يله آن ميتوانند
گفته ي يكي از مس��ئولين اين طرح خيلي از مواد جديد به دليل
ناش��ناخته بودن ،در محصوالت جديد به كار گرفته نميشوند.

تصوير ميكش��يم تا كاربر بتواند محصولي ن��و آورانه ،قابل
متخصص مواد و يك طراح ميباش��ند ك��ه درهامبورگ آلمان

فعاليت ميكنند (.)dexigner, material-short-stories, 2009

دفترچهي كوچك ديزاين با ايدههاي بزرگ مواد
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فرمهايي تزييني با پالستيكهاي تزريقي

47

در ميانهي دههي هشتاد ،محصوالت پالستيكي با ظاهري

جديد ،توانس��تند تغيي��رات اساس��ي را در قابليت قالبگيري
پالس��تيكي روي ورقهه��اي فلزي ايجاد كنن��د .این ورقهها
میتوانن��د ورقههای آلومینیومیو یا دیگر فلزات باش��ند که
از ای��ن طری��ق میتوان ظاه��ری فلزی را ایج��اد کرد که با

30
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پالستیکهای تزریقی ساخته شدهاند و همان حس سردی فلز
را نیز انتقال میدهند .امروزه با اس��تفاده از روش اينمولد

48

ميتوانتركيبهاي پالستيكي را به همراه چوب و فلز ايجاد

كرد .اين روش در زمينهي مهندسي خودرو ،وسايل برقي و
فرمهاي تزييني بسيار مفيد واقع شده است(.)form, 2009

طراحان بعد از زلزله چه ميكنند؟

پيرو فاجعه ی ش��هرهايتی 49در آمري��كاي جنوبی ،در

يك فراخوان جهانی ،انجمن بينالمللی طراحی صنعتی 50از
طراحان در سرتاسر دنيا خواس��ته است كه در گفتگويی

با س��ازمانهای برجستهی جهانی مانند س��ازمان ملل

51

ش��ركت نمايند تا بتوانند پتانسيلهای طراحی در زمينهی

پروژههای نوسازی و چگونگی كمك به مردم اين شهر را

شناسايی كنند.

مدي��ر انجم��ن بينالمللی طراح��ی صنعت��ی ،دكتر مارك

بريتنبرگ 52در اين زمينه میگويد:

«هدف ما شركت دادن طراحان در مبادلهی اطالعات است

تا از اين طريق بتوانند قابليتهای طراحی و مهارتهای حل

مشكل خود را در آنجا اعمال كنند (».)dexigner, 2010
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لگوی دلخواه من

53

نرمافزار «لگو دیجیتال دیزاینر» یا «ال دی دی» 54نرم افزار

مورد اس��تفاده در طرح به همراه کاتالوگ نقشهی ساخت را

هر طرح دلخواهی را مدلس��ازی کرد .اما نکتهی قابل توجه

قابل طراحی میباشد .این نرمافزار که برای هر دو کاربران

طراحی ش��دهی شرکت لگو میباشد که به کمک آن میتوان
این است که طرح مورد نظر را پس از مدلسازی میتوان به

کمپانی مذکور سفارش داده و بستهای حاوی تعداد قطعات

قالب  -حلقهی فلزی

دریافت نمود .طرح روی جلد بس��ته نیز توسط خود شخص
ویندوز و مک طراحی ش��ده اس��ت ،به صورت رایگان قابل

دانلود از سایت لگو میباشد (.)designbyme.lego, 2010

بيش از  60سال پيش يك مهندس و مخترع سوئيسی به نام

ندارد .اي��ن اتصال قالب _ حلقهی ف��والدی كه حالت فنري

ب��ود ،اتصال قالب _ حلقه را اختراع كرد و نام آن را ولكرو

در برابر عوامل شيميايی مقاوم است و ميتواند بار كششی

جورج د مسترال 55با توجه به مدلی كه از طبيعت الهام گرفته
ناميد .امروزه اتصال قالب _ حلقه يا همان ولكرو 56يك طرح

آشنا در صنعت و محصوالت خانگی محسوب ميشود .البته

اين اتصال در بس��ياری از موارد ضعي��ف عمل میكند .به
طور مثال در برابر گرما و فعل و انفعاالت شيميايی مقاومت
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دارد در ضخامت  0/2ميليمتر ساخته ميشود .ولكرو فلزی

ب��االی  35تن در هر متر مربع در دم��اي باالي  800درجه

سانتي گراد را نيز تحمل كند .همچنين در زمينههای مختلفی

مانند سيستمهای تهويه ساختمانها و ساخت وسايل نقليه
مورد استفاده قرار میگيرد (.)designboom, 2010

نت نویسی

ترکیبی از حواس بینایی (نتهای فیزیکی به صورت نش��انه) و

 یک وس��یلهی موزیکال تعاملی است که نتهای57»«نُت پوت

.نت نویس��ی به شیوهای جالب توجه و خالقانه را به دنبال دارد

 بدینگونه که پس از قرار دادن.میشوند به صوت تبدیل میکند

شنوایی و المسه را در بر گرفته که به کمک این حواس یادگیری
در این سیستم کاربر پس از قرار دادن نتهای دلخواه بر روی

 میتواند با فش��ار دادن کلید پخش به دفعات به،خط��وط حامل
موسیقی ساخته شده ی خود گوش فرا دهد و در هر جا که الزم

.)Designboom, 2010( است نتهای خود را جابه جا نماید

فیزیکی موس��یقی را که بر روی صفحهی نمایش��ی قرار داده

ه��ر نت دلخواه بر روی هر یک از فواصل خطوط حامل صدای
آن نت شنیده شده و پس از جاگذاری در صفحه بر زیر آن نام

،» که همان معادل «دوA, B, C, D, E, F, G« نت با اصطالحات

 این سیست م. سی» است نمایش داده میشود، ال، س��ل، فا، می،ر
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 نوآورد نامیاس��ت که ب��رای بخش تازهها و.1
اخبار روز دنی��ای طراحی صنعتی به نحوی که
گویای صریح این قسمت و همچنین متناسب با
ً نام عنوان مجله ی دستاورد و البته کام
،ال فارسی
 این واژه در فرهنگ لغات به.انتخاب ش��ده است
 هر چیزی، هر چیز تازه و نو، تازه،معنای «بدیع
.که به تازگی اشتهار یافته باشد» میباشد
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10. Pop-Up
11. Escher
12. Ingo maurer
13. Audi A5 coupe
14. Kinetic sculpture
15. BMW Museum, Munich
16. Step Motor
17. Bulthaup b2 Kitchen Workshop
18. Alessi
19. Miriam Mirri
20. Apple
21. Multitouch
22. iphone
23. ipod
24. Trackpad

