ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ Good Design
آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۹ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۳
 Good Designﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در آن ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮاﻓﯿﮏ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و … اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺖ آن ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۵۰ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺘﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﺎن ،داوری ﻣﯽ
ﺷﻮد و در آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﻮزه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻣﺴﺎل Good
 Designدر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.
BACtrack Mobile Breathalyzer

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﻣﯿﺪن ﻧﻔﺲ در آن ،ﻣﯿﺰان اﻟﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن
ﺧﻮد را اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آورد.
GRIPster Wrap for ipad case

اﯾﻦ ﮐﯿﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺮای آﯾﭙﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ
دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺖ آﯾﭙﺪ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن ﺑﭙﺮدازد.
Outdoor Technology Buckshot

اﯾﻦ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ۹
ﻣﺘﺮی ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ Buckshot .در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ،ﺿﺮﺑﻪ و آب ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ

ﮔﯿﺮه ای ﮐﻪ دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﺳﺘﻪ دوﭼﺮﺧﻪ ،ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد.
Blackmagic Pocket Cinema Camera

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺟﻬﺎن اﺳﺖ Blackmagic .در ﺳﺎل ۲۰۱۳
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻮاﯾﺰ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اول ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزان و ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزان
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی در ﺣﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ را در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی دﺷﻮار و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ Blackmagic

ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر رﻗﺎﺑﺘﯽ دارد و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱.۰۰۰دﻻر ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
Backbone

اﯾﻦ ﮐﯿﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮد روش ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ آورد Backbone .در ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺎرژ واﯾﺮﻟﺲ  Qiرا دارا اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ

آن از ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
Dropcam Pro

اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ  WiFiﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ارﺳﺎل
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ  Dropcamﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﺮ روی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و از ﺗﺼﺎوﯾﺮ آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.
Jump Charging Cable

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ  Kickstarterآﻏﺎز ﮐﺮد ،اﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰه  Good Designرا ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت آن در زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎرژ ﻣﯽ
ﺷﻮد؛ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم  Jumpﺑﺮق را دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ارﺳﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻋﻮض ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﮐﺮدن

ﺑﺎﺗﺮی ذﺧﯿﺮه ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮق دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد،
ﺟﻬﺖ ﺷﺎرژ ﮐﺮدن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
RODE’s iXY

ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮب و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺬاب ﺑﺮای اﻓﺮاد اﻫﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ RODE’s iXY .ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ را ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

