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WYKORZYSTANIE SYSTEMU FLASH MX DO WIZUALIZACJI
CECH PRODUKTU NA PRZYK£ADZIE DOBORU KOLORYSTYKI
I GEOMETRII KÓ£ SAMOCHODU
Streszczenie. Przedstawiono sposoby wykorzystania systemu Flash MX do tworzenia wizualizacji z³o¿onych zadañ technicznych. Mo¿liwoci programu pokazano na przyk³adzie
wirtualnej oferty dotycz¹cej zmiany cech produktu  doboru koloru, stylizacji oraz elementów dodatkowych. Wizualizacja u³atwia szybsze podejmowanie decyzji zwi¹zanej z wyborem konkretnego wariantu wyrobu.

1. WSTÊP
Jednym z podstawowych problemów w procesach wytwarzania wyrobów na
rynek jest ich odpowiednie zaprezentowanie potencjalnym klientom. Mo¿e to dotyczyæ ró¿nych cech danego produktu. Przyk³adowo, kolorystyki, kszta³tu doboru ró¿nych elementów sk³adowych produktu.. Np. w motoryzacji kolorystyki poszczególnych elementów czy te¿ kszta³tu i geometrii felg. By móc wstêpnie zobrazowaæ klientowi poszczególne mo¿liwoci cech produktu konieczne jest przeprowadzenie analizy wstêpnej. Przedstawienie ró¿nych po³¹czeñ komponentów w produkcie u³atwia
klientom wybór przy zakupie auta jak równie¿ daje mo¿liwoæ wirtualnego zaprezentowania produktów sprzedawcom. Narzêdziem, które doskonale nadaje siê do rozwi¹zywania tego typu problemów jest Flash Mx [1, 2, 3]. Zaistnia³¹ problematykê
mo¿na omówiæ na przyk³adzie doboru felg do samochodu. Warunkiem szybkiego
i przejrzystego rozwi¹zania problemu w warunkach wirtualnych jest mo¿liwoæ roz³o¿enia projektu na warstwy. Mo¿liwe jest wówczas rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych o zmiennych cechach na ró¿nych poziomach warstw programu.

2. OKRELENIE STRUKTURY PROGRAMU
Projektowanie formatki programu w du¿ej mierze zale¿y od mo¿liwoci oprogramowania wykorzystanego do jego budowy. Aplikacja Flash posiada bardzo wygodn¹
mo¿liwoæ roz³o¿enia projektu na warstwy i umieszczania poszczególnych jego elementów na ró¿nych poziomach. Korzyci p³yn¹ce z wykorzystania warstw nie tylko
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przyspieszaj¹ ale tak¿e u³atwiaj¹ pracê. Sposób rozmieszczenia trzech warstw zosta³
pokazany na rysunku 1.
Prawid³owo i precyzyjnie skonstruowana aplikacja jest efektywnym narzêdziem
strategicznym promowania produktów. Dlatego te¿ stworzony projekt musi charakteryzowaæ siê spójnoci¹ cech wizualnych.

Rys. 1. Rozmieszczenie warstw dla aplikacji

3. TWORZENIE PROGRAMU DLA OFERTY OKRELONEGO WYROBU
Prostym przyk³adem odzwierciedlenia problematyki mo¿e byæ wykorzystanie
zagadnieñ designu samochodowego. Opracowana wizualizacja samochodu powinna
odzwierciedlaæ ró¿norodne mo¿liwoci produkcyjne firmy oraz powinna stanowiæ
integraln¹ czêæ oferty. Funkcjonalnoæ przyk³adowo tworzonej oferty reklamowej
w formie programu umo¿liwia efektywny i szeroko rozumiany dialog miêdzy oferentem a nabywc¹. Znaczenie poszczególnych czêci sk³adowych oferowanego produktu jest zró¿nicowane, dlatego trzeba po³o¿yæ nacisk na ró¿norodnoæ jego cech np.
kolorystyki lub te¿ wyposa¿enia dodatkowego auta.
Opracowany projekt materia³u reklamowego zanim trafi do klienta musi zostaæ
poddany szczegó³owym analizom odbioru. Poszczególne uwarunkowania obiektu
musz¹ zostaæ zbadane pod wzglêdem odbioru komunikatu i rodzaju skojarzeñ jakie
zostan¹ odebrane przez odbiorcê.
Jednym z wa¿niejszych bodców odbieranych przez psychikê cz³owieka s¹ kolory. W podanym przyk³adzie uk³ad kolorystyczny t³a zosta³ tak stworzony by graficz-
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na winieta nakierowywa³a wzrok odbiorcy na element docelowy. W³aciwie u¿yty
kolor mo¿e wzmocniæ komunikat natomiast jego z³e u¿ycie mo¿e spowodowaæ utratê
zainteresowanie ofert¹. Oprócz wykorzystania palety barwnej wa¿ne s¹ równie¿ komponenty dodatkowe i przejrzysty ich uk³ad.
Przy wyborze produktu i jego komponentów istnieje psychologia kszta³tów i barw
oparta na abstrakcyjnym i emocjonalnym wyborze tych cech, które podobaj¹ siê
klientowi. Istniej¹ pewne zasady specyficznego postrzegania optycznych kszta³tów
i kolorystyki, które zapadaj¹ w wiadomoci cz³owieka. W g³ównej mierze dzieje siê
to dziêki odmiennoci produktu lub zespo³owi cech które przeistaczaj¹ zwyk³y obiekt
w obiekt unikatowy i odmienny wzglêdem oferty konkurencji. Odbiór dobranych
komponentów auta np. felg i kolorystyki jest ró¿ny w zale¿noci od upodobañ nabywców dlatego te¿ koniecznoci¹ jest budowanie szerokiego asortymentu mo¿liwoci sprzeda¿y.
Ci¹g³oæ komunikatów wizualnych przedstawianych klientowi bêdzie pracowa³o
na korzyæ oferty produktu. Oddanie charakteru produktu nie jest ³atwe, dlatego te¿
konieczne jest prezentowanie szerokiej gamy oferty by oferowany przedmiot zosta³
wybrany przez klienta z poród wielu podobnych znajduj¹cych siê na rynku. Ró¿norodnoæ cech produktu oraz przedstawienie go w wietle wielu rozwi¹zañ musi zostaæ powi¹zana ze strategi¹ rynkow¹. Przyk³ad wirtualnej oferty dotycz¹cy zmiany
cech produktu zosta³ pokazany na rysunku 2.

Rys. 2. Aplikacja uwzglêdniaj¹ca ró¿norodnoæ cech produktu
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Przygotowanie oferty spe³niaj¹cej tego typu wymagania wi¹¿e siê z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania. Wykorzystanie oprogramowania Flash daje
mo¿liwoæ ³¹czenia elementów grafiki oraz nadania im funkcji interaktywnoci. Modu³
komponentu leadera wsparty kodem Action Script pozwala wczytywaæ poszczególne
pliki graficzne w zale¿noci od wyboru dokonanego przez u¿ytkownika.
Stworzona aplikacja mo¿e byæ kompilowana na ró¿ne formaty tj.: *.swf, *.html,
*.exe, *.mov i inne. Dziêki temu mo¿e byæ wykorzystywana jako autonomiczny
program, element stron internetowych lub te¿ jako film. Mo¿liwoci zastosowania
programu Fash Mx jest wiele i zale¿¹ one w g³ównej mierze od wyobrani i potrzeb
twórców projektów. W dobie nieograniczonego dostêpu do Internetu oferenci nie
mog¹ sobie pozwoliæ na niewykorzystywanie tak efektywnego sposobu komunikacji
z odbiorcami.

4. PODSUMOWANIE
Wyeksponowanie poszczególnych cech produktu mo¿e mieæ kluczowe znaczenie podczas sprzeda¿y i negocjacji cenowych. Konieczne jest wówczas zastosowanie
specjalistycznego oprogramowania. Dla celów stworzenia ró¿norodnych wizualizacji
wybrano Flash MX, który doskonale spe³ni³ swoje zadanie. Mo¿liwe jest okrelenie
wygl¹du produktu oraz mo¿liwoci oferowanych przedmiotów, co jest odpowiedzi¹
na przedstawiony w pracy problem. Wa¿na jest realizacja poszczególnych kroków
opisanych w powy¿szej pracy, dziêki czemu wyselekcjonowana grupa docelowa mo¿e
okreliæ czy badany przedmiot spe³nia ich wymagania. Mo¿liwoci wykorzystania
programu daj¹ mo¿liwoæ zmian koloru lakieru, stylizacji sylwetki oraz komponentów dodatkowych np. felg ma pozwoliæ potencjalnym klientom szybciej podj¹æ decyzjê dotycz¹c¹ wyboru wyrobu.
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Using Flash MX for visualization of product mark on example car wheels
colour and geometry assortment
Summary
There were proposed the way of use Flash MX system for visualization complicated technical tasks. The possibilities of program were shown on example of virtual offer of alternation product assortment  colour, style and equipment. Decision to choose a proper variant
of product made more faster and easier by visualization.
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