التوهجات التصمميية للمنتج املقدل ومنافسة ا ألصيل
عبد اخلالق مسني فتاح
ملخص البحث
تمتثل مشلكة البحث مبعرفة التوهجات والاساليب التصمميية اليت تنهتجها املنتجات املقدلة لتس تطيع منافسة املنتجات
الاصيةل الاخرى.
واكن هدف البحث هو مقارنة التوهجات التصمميية ل ألداء الوظيفي والاس تخدايم للمنتجات املقدلة والاصيةل  ،اما حدود
البحث فاش متلت عىل دراسة مناذج من املنتجات من الاهجزة الكهرابئية املطبخية واملتوافرة يف الاسواق احمللية ملدينة
بغداد للمدة من (. )2013 - 2000
وبعد اس تعراض منت البحث للمفاهمي الاساس ية للموضوع وحتليل عينة البحث مت التوصل اىل مجموعة نتاجئ واس تنتاجات
ابرزها:
 .1التوظيف املناسب للك من مادة الدلائن ،ومادة الس تانلس ستيل (ملا لها من صفات عديدة متزيها عن بقية املواد
واخلامات الاخرى من النوايح الصحية والاس تخدامية )  ،مت بكفاءة يف الامنذج الاصيةل  ،فامي اكن تأأثريه ضعيف ًا يف الامنذج
املقدلة .
 .2التباين اللوين وامللميس لتصاممي وحدات هيأأة املنتجات الصناعية تضفي حاةل من اجلذب وشد انتباه املتلقي أألهيا ،
وقد تتفوق أأحيا ًان املنتجات املقدلة عىل املنتجات الاصيةل بأأشاكلها و أألواهنا اجلذابة .
الفصل ا ألول
مشلكة البحث و أأمهيته:
تمتثل مشلكة البحث من الاجابة عن التساؤل الايت  :ما التوهجات والاساليب التصمميية اليت تنهتجها املنتجات املقدلة
لتس تطيع منافسة املنتجات الاصيةل الاخرى ؟
ويعد البحث همامً وذكل لتوعية املس هتكل بنوعية السلع اليت يقتنهيا  ،فض ًال عن تقدميها رؤاي تصمميية للرشاكت املنتجة
لتكون رؤاي مس تقبلية لنوعية انتاهجم من السلع .
* هدف البحث  :هيدف البحث اىل مقارنة التوهجات التصمميية ل ألداء الوظيفي واملظهري للمنتجات املقدلة والاصيةل .
* حدود البحث :تشمل حدود البحث دراسة املنتجات الكهرابئية املطبخية الاصيةل مهنا واملقدلة واملتوافرة يف الاسواق
احمللية ملدينة بغداد للمدة من (.)2013 -2000
* حتديد املصطلحات
 -1التوهجات التصمميية  :يه املساكل او الاساليب املتنوعة واليت يمت من خاللها حتديد املسارات اليت س تنهتجها العمليات
التصمميية اخملتلفة وصو ًال لتحقيق هدف معني .
 -2املنتج الصناعي  :هو لك الاشاكل املصنعة اليت تريض حاجات املس تخدم ( محمد دايب ص. )1
 -3املنتج املقدل  :هو يشء ميكن تقدميه للسوق لغرض الاس هتالك  ،او الاس تخدام  ،او احليازة وحماوةل مجعه لبعض
خصائص وصفات املنتجات الاصلية الاخرى املعروفة عاملي ًا ومنافس ته لها  ،ولكن بكفاءة أأقل .
 -4املنتج الاصيل  :هو يشء مطروح يف السوق  ،ميكن اس تخدامه الإش باع حاجات انسانية او خدمية  ،وهو خاضع
ملقاييس اجلودة واملتانة  ،ومصنع من قبل رشاكت لها امس جتاري معمتد خاص هبا  ،ومعرتف هبا عاملي ًا .
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الفصل الثاين
املبحث الاول :التسويق والرتوجي والاس هتالك
ان التسويق هو اش باع الحتياجات العميل ،كام ان التسويق ال جيوز قرصه عىل املنتجات عىل السلع واخلدمات،
وان املنتج موضوع التسويق هو أأي يشء ميكن ان يش بع حاجة دلى املشرتي او املتلقي  ،ذلكل فان التسويق خيص لك
ابتداء من السلع واخلدمات املادية وحىت الافاكر والافراد واملنظامت (الازهري  ،ص.)16
يشء ً
وهناك عوامل جيب اخذها بنظر الاعتبار عند اعداد اسرتاتيجية املنتج  ،ومهنا :
الاثر عىل املنتج احلايل ( الرشكة املنتجة عندما تطرح منتج ًا جديد ًا فالبد ان يكون لهذا املنتج اثر عىل املبيعات
والارابح )  ،وكذكل التقلبات ادلورية ( اذا اكن الطلب عىل املنتجات يتسم بعدم الثبات أأي التقلب وفق ًا للمومس
والفصول فعىل الرشكة ان تنتج انواع اخرى مس تغةل الطاقة الانتاجية املتاحة )  .وعدم الاعامتد عند وضع اسرتاتيجية
الرشكة عىل مواد اولية معرضة ملشالك عديدة  ،فض ًال عن البحث والتطوير ( ابإماكن الرشكة اس تخدام نفس اطر البحث
اخلاصة ابلبحوث القدمية يف تقدمي منتجاهتا نظر ًا لكون معلية البحث تلكف اموا ًال ويه صعبة ) ولقنوات التوزيع دور ًا
كبري ًا يف اعداد اسرتاتيجية املنتج ( من املهم للرشكة ان تقوم بتوزيع منتجات جديدة عرب قنوات التوزيع احلالية املعمتدة ) ،
كام ان التسهيالت الانتاجية من أالت وخربات ومواد اولية تعدُ جزء ًا همامً يف تشجيع الرشاكت عىل تقدمي منتجات جديدة
( جعالين ص. )12-11
ان التغري يف العملية الانتاجية اذلي تصاعد يف مثانينات وتسعينات القرن املايض هو اذلي ادى اىل غلبة املنظور
التسويقي ،وحول الانتاج اىل وظيفة يف العملية التسويقية ( الس يد حتليل ثقايف  ،ص. ) 56
تصنيف املنتجات املصنعة
ميكن حرص املنتجات اليت تقوم معظم الرشاكت واملؤسسات الانتاجية املتخصصة بطرهحا ل ألسواق لغرض
الاس تخدام وفق حمورين اساس يني هام:
او ًال :حسب فرتة الاس تخدام ،وفهيا تقسم املنتجات املصنعة اىل نوعني هام :املنتجات غري املعمرة (منتجات يقتنهيا املس هتكل
لغرض اس تخداهما لفرتة حمددة)  ،فض ًال عن املنتجات املعمرة (منتجات يقتنهيا املس هتكل الس هتلكها عرب فرتات زمنية طويةل)
.
اثني ًا :حسب اجلهد املبذول يف معلية الرشاء ،ووفق لهذا احملور ميكن تقس مي املنتجات اىل عدة انواع وتمتثل ابملنتجات
امليرسة (منتجات اليت تشرتى عىل فرتات دورية متقاربة دون احلاجة اإىل اإجراء مقارانت بني ا ألسامء التجارية املعروضة أأو
تقيمي للفروق بيهنا)  ،وهناك منتجات التسوق (يمت رشاء هذه املنتجات بعدما يقوم املس هتكل بدراسة وحبث ومقارنة
املنتجات املعروضة من حيث مناسبهتا وجودهتا وتصماميهتا وسعرها)  ،فض ًال عن املنتجات اخلاصة (تتضمن منتجات ذات
اخلصائص املمتزية  ،وذات امس جتاري معروف  .مما جيعل املشرتي يرص عىل امس جتاري معني ومس تعدا لبذل اجلهد يف
سبيل احلصول علهيا و الانتظار لفرتة معينة  ،حلني توافرها اإذا مل تكون موجودة يف ا ألسواق) .
)(www. wikipedia , product classification .com
تروجي املنتجات
يعرف الرتوجي كعملية ابنه :اتصال الإقامة واحلفاظ عىل عالقات من خالل اعطاء معلومات واقناع مجهور او اكرث
من مجهور .
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هيدف الرتوجي اىل التعزيز (التدعمي) والتذكري ويقصد ابلتعزيز التأأكيد عىل ان القرار اذلي اختذه املس هتكل
(العميل) أأ ًاي اكن نوع القرار  ،مثل اختيار منتج معني  ،او التحول اىل منتج معني اكن قرارا حصيح ًا  ،وابلتايل حتاول
الرشكة املروجة ان تتجنب ظهور شعور دلى العميل ابلندم او الاسف الختاذه مثل هذا القرار من انحية  ،واقناعه ابختاذ
نفس القرار اذا ما تعرض ملوقف مشابه اخر يف وقت الحق من انحية اخرى  ،الامر اذلي يؤثر اجيابي ًا عىل الاداء
التسويقي للرشكة  ،بل عىل أأداهئا بشلك عام .
) ( www.wikipedia , products spreading . com
وللرتوجي عنارص خاصة تمتثل ابالإعالن  ،واتصال البيع الشخيص  ،وتنش يط املبيعات والنرش (الاشهار)
واذلي قد يندرج حتت نشاط العالقات العامة من وهجة نظر بعض الااكدمييني يف جمال التسويق (. )Jones , P. 219
ويقصد ابالإعالن  ،االتصال غري الشخيص بوسائل االتصال امجلاهريي (واسعة الانتشار) Mass Media
بواسطة منظامت متخصصة  ،فضال عن الافراد اذلين يظهرون يف الاعالن بشلك او ابخر  ،لغرض اعطاء معلومات او
اقناع مجهور معني  ،سواء اكن املنتج موضوع الاعالن ملموسا سلع (منتجات) ،ام غري ملموس (خدمات) .
ويف الفرتة الاخرية حتولت اساليب ادلعاية والاعالن من الطباعة التقليدية والنرش الوريق ( وما يتطلبه من ذكل
من هجود اضافية للنقل والتوزيع ) اىل ادلعاية االإلكرتونية امليرسة والاوتوماتيكية عرب املواقع مما سامه بشلك كبري يف زايدة
املبيعات وختفيض تاكليف الصفقات  ،وخري دليل عىل جناح هذا الاسلوب هو العدد الهائل من املواقع التجارية عرب
الانرتنيت هبدف الاعالن والرتوجي ( روب  ،ص. ) 32-31
ان عنارص الرتوجي سابقة اذلكر عادة ما تكون موجودة يف اي معلية تروجي ولكن يتطلب الامر مزهجا او خلطها
بنسب متفاوتة من موقف لخر  ،وابلرشكة اليت تقوم ابلرتوجي من انحية اخرى .
وقد اكن – وال زال – الرتوجي بعنارصه اخملتلفة وبصفة خاصة عنرص (الاعالن) ميثل جماال خصبا لالبتاكر ،
ورمبا ييل عنرص املنتج من حيث ش يوع تبين وتطبيق التسويق الابتاكري فيه  ،والابتاكر يف جمال الرتوجي – مثهل يف
ذكل مثل اي جمال اخر – ميكن ان يكون انحجا وميكن ان ال يكون كذكل .
) ( www.wikipedia , products spreading . com
املواصفة واجلودة للمنتجات الصناعية
تُعد املواصفة ( ) Specificationالعنرص الرئييس مضن الانشطة املتعلقة ببناء اجلودة واملسامة اليوم ( MSTQ
) أأي املرتولوجيا واملواصفة والاختبار واجلودة .
ان سبب وجود املواصفة هو احلاجة لالهامتم بصحة املواطن وسالمته  .ونظر ًا دلخول املؤسسات مرحةل الانتاج
الصناعي المكي من اجل التصدير  ،فقد ابتت احلاجة ماسة اىل وجود مواصفات للمنتجات املصنعة  .هذه املواصفات ال
ميكن ان تتحقق من قبل هذه املؤسسات الا ابس تخدام العمليات الانتاجية املناس بة اليت اصبحت اكرث تقدم ًا وصعوبة
من السابق واختيار التجهزيات املناس بة لها  ،وتأأمني املهارات العالية لتشغيلها ( احلسيين  ،ج ، 2ص. ) 179
املواصفة لها عالقة مبارشة ابجلودة اليت ينبغي ان حيققها املنتج  ،سواء اكن من قبل املصمم  ،او الصناعي  ،او
املنتج  .وابلتايل فأأن أأفضل التصاممي من املمكن ان تفشل يف العملية الانتاجية اذا مل يمت حتقيق املواصفات املطلوبة مهنا
واليت وضعها املصمم  ،واصبح تطبيق املواصفة اداة فاعةل لنقل التكنولوجيا وتطوير جودة املنتج وتعزيز القدرة التنافس ية
للمنتجني احملليني دلخول الاسواق اخلارجية وللحفاظ عىل مواقعهم يف السوق ادلاخلية (جريوم  ،ص. )269
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وتلعب جودة املنتج ومطابقته للمواصفات البيئية دور ًا هام ًا يف حتقيق افضل فرص املنافسة عىل الصعيد
التسويقي.
ومفهوم اجلودة يف الصناعة يعين انتاج املنتج بصورة حمققة للمواصفات اليت مت اعدادها بناء عىل دراسات مس بقة
الحتياجات املس هتلكني ولتحقيق هذا جيب ان يكون هناك نظام ًا للجودة حتدد فيه الرتتيبات اليت يضعها املصنع طبق ًا
ملواصفات قياس ية معينة لضامن حتقيق اجلودة املطلوبة (امحد  ،ص.)134-133
دور الاس هتالك يف املنتج الصناعي
ان للسلوك الاس هتاليك ل إالنسان وتوهجاته الفكرية والنفس ية انعاكس بصورة مبارشة عىل التصاممي املعارصة
للمنتجات الصناعية .
سابق ًا اكنت الاسرتاتيجية اليت اكن يتبعها املصمم يه تقدمي منتج صناعي ميكن اس تخدامه لفرتة طويةل يمل بلك
عنارص اجلودة واملتانة  .اما اليوم ومن خالل الاجتاهات املعارصة للسوق وما تتطلبه من تقدمي منتجات بأأعداد هائةل بأأسعار
خبسة مقارنة ابملنتجات الاصيةل السابقة وافتقادها للمتانة واجلودة  ،وهذا ما أأفرزته اسرتاتيجية العوملة اجلديدة  .فعاملنا
املعارص تسوده رغبة شديدة لالس هتالك نتيج ًة ملس تجدات العرص احلايل ومتغرياته املتحمكة واملؤثرة عىل احلياة الانسانية
 ،والرغبة يف مواكبة لك ما هو جديد ( محمد دايب  ،ص. ) 32
واصبح الاجتاه العام لثقافة الاس هتالك مسري ًا حنو الاهامتم املبالغ فيه ابس هتالك املنتجات اخملتلفة ذات املاراكت
املتنوعة املعمرة وغري املعمرة  ،الرضورية وغري الرضورية  ،الكاملية مهنا والرتفهيية وعىل مجيع املس توايت  ،مث توس يع سوق
الاس هتالك مبا ال هناية هل من منتجات قد ختتلف يف اشاكلها وماراكهتا ( سامح سعيد  ،ص. ) 34
اصبح الاس هتالك مسة يسعى الانسان من خاللها اىل بيان اظهار متزيه ووجاهته وماكنته الاجامتعية ومتزيها عن
الاخرين من خالل اقتناءه ملنتجات معينة اخذت بعض الرشاكت يف اسرتاتيجياهتا الانتاجية والتسويقية بطرح منتجات
متنوعة بس يطة يف تصامميها لتطابق متطلبات العرص وبتصاممي متغرية وجديدة  ،وهذا ما اثر بصورة فاعةل وكبرية عىل
الرشاكت املنتجة الاصيةل  ،وما نتج عنه ابلتايل من عزوف عدد كبري من املس هتلكني عن رشاء أأنتاهجم ( وميض  ،ص51
).
املبحث الثاين  :الاصاةل والتقليد
* الاصاةل  : Originalityيعمد الباحثون يف مفهوم الاصاةل اىل تعريفها ش ىت التعريفات اليت تراوح بني الاصطاليح
( اصاةل ) ميكن ان تكون صفة تطلق عىل
مهنا وما بني الايديولويج  ،مفن مجمل التعريفات يبدو ان لفظة
اي معل يربز فيه نوع من انواع الابداع  ،اذ يشري البعض اىل ان هذه الاصاةل ميكن ان تدل عىل معنيني  ،احدهام زمين
والاخر مهنجي  ،او الكهام مع ًا  ،وان التعريف اذلي يتفق مع هذا املفهوم جند انه ميزي بني هذين املعنيني ويستبعد
الاشارة اىل الزمن  ،عىل اساس ان الاصيل يتجاوز مفهوم الزمن .
وعىل العموم فأأن الاصاةل حتوي صفة الابداع  ،وان اكن الابداع خيتلف بني امة واخرى  ،مما يعين ان الاصاةل
مرتبطة خصوصي ًا ابلثقافة  ،اذ تس متد قميها ادلاخلية من القمي اليت تفرزها الثقافة الواحدة  ،اثنهيا ان الاصاةل حتوي مضن
تركيهبا ادلاخيل (حركة)  ،مبعىن قابل التطور والتجديد  ،ابعتبار ان الاصاةل تتجاوز مفهوم الزمن  ،اي اهنا حلظة ابداع ال
زمنية ويف نفس الوقت حتوي مضن طياهتا بذور التجديد والاس مترار ال الانغالق  ،مفا هو اصيل يرى كذكل ال يف زمانه
فقط  ،وامنا يبقى كذكل ألجيال تلهيا .
)(www.wikipedia , originality basics . com
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* التقليد  : Imitationهو الاقتداء اب ألمناط الفكرية والسلوكية اجلاهزة سواء اكنت متوارثة أأم دخيةل  .والتقليد نوعان
اجيايب وسليب  ،الاجيايب هو تقليد ألمناط فكرية وسلوكية اجيابية مثل التعلمي  ،اما السليب فيمتثل ابلتقليد الامعى ألمناط
سلوكية دخيةل ال تتفق مع ثقافتنا واعرافنا الاجامتعية .
يف بعض اجملاالت الصناعية فأأن التقليد يعرب عن حاالت يمت تبين افاكرها وجتس يدها عىل ما هو عليه من دون
تغيري شلك متعمد  ،او غري متعمد  ،بقصد  ،او غري قصد  ،مث صارت تعين صنع اش ياء جديدة عن مثال  ،او حمااكة
ألش ياء موجودة  ،بعد ذكل اصبحت تدل عىل الاعادة والاس مترار يف اس تخراج نسخ طبق الاصل  ،أأي مبعىن مواصةل
الانتاج بصورة متشاهبة .
هناك بعض الرشاكت او اجلهات املنفذة ال تلكف نفسها عناء تقدمي منتجات بتصاممي واشاكل جديدة ملنتجاهتا
ملا حتتاجه هذه العملية من اموال ترصف  ،ووقت وهجد يبذل  ،بل تعمتد يف ذكل عىل تصاممي املنتجات اليت قدمهتا
الرشاكت العاملية الاخرى  ،لطرح منتجات مماثةل للمنتجات الاصلية من نواحهيا الشلكية والوظيفية  ،وابلتايل فقد س يطرت
املنتجات املقدلة ابختالف انواعها عىل الساحة الاقتصادية  ،وال ياكد خيلو سوق او مجمع من هذه املنتجات وسط هتافت
املس هتلكني علهيا  ،ال ليشء فقط ألهنا رخيصة المثن  ،مع اعرتاف امجليع ان تكل املنتجات ليست جبودة ومتانة الاصلية .
) ( www. Wikipedia , products imitationality . com
عند الرغبة ابقتناء اهجزة كهرابئية يتبادر اىل اذهاننا ان تكل السلعة مقدلة وهذا ما يدفعنا يف الهناية اىل الغاء
فكرة الاقتناء من اساسها يف بعض الاحيان او الرضوخ اىل اإغراء السعر املناسب يف احيان اخرى  ،وهبذا اصبحت
اسواقنا احمللية واحدة من اكرث الاسواق احتضا ًان لبضائع جمهوةل املصدر وصارت ماك ًان أأمن ًا ملرويج تكل البضائع .
فالتصاممي الناحجة من النوايح الفنية والوظيفية واملادية يسعى العديد اىل تقليدها  ،او الاقتباس مهنا  ،وهناك
العديد من املؤسسات وادلول ذات الباع الطويل يف تصممي املنتجات الكهرابئية املزنلية تبتكر موديالت دامئ ًا  ،ودول
اخرى ال تصمم ليشء جديد  ،وامنا تطور تكل املوديالت الاصلية وتغري بعض ًا من مالحمها لتصنع علهيا عالمة جتارية ملوديل
جديد .
ولقد حتول عامل االتقان يف تصممي وتصنيع املنتج املقدل احد الاس باب اليت يأأخذها املس هتكل او املتلقي يف
التعامل مع التصممي  ،ويف ضوء ذكل متتعت بعض املنتجات بأأفضلية واحضة عن البعض الاخر نتيجة الفكرة التصمميية
الناحجة للمصمم او ًال  ،ونتيجة الإتقان صناعهتا اثني ًا .
وليس من الرضوري ان يكون املتلقي حام ًال نفس القدرات الفكرية او الفنية للمصمم من اجل الانتفاع بتصمميه
وهبذا الصدد يقول (دواكس)  " :ان املتلقي غري ملزم عىل أأي حنو لتشكيل جتربة عىل منط جتربة الفنان " (p.212
. ) Duferene ,
اخلداع والزتوير يف تنفيذ التصاممي
يف العديد من السلع الاس هتالكية (ومهنا الاهجزة الكهرابئية) يوجد تقليد لتصاممي اصيةل اعتاد الناس اقتناهئا بعد
الثقة الكبرية اليت اكتسبهتا من خالل جودهتا وكفاءهتا  ،فيسعى العديد من املنتجني اىل تزوير انتاهجم لالقتداء بنفس
الشلك اخلاريج للامنذج الاصيةل  ،بل واحيا ًان بتسمية قريبة من التسمية القدمية ورمبا يؤدي اىل اخفاء احلقيقة عىل
الناس يف تروجي مس توى نفعي رديء من خالل تسويقها وما يرتتب علهيا من جدوى اقتصادية (احلسيين  ،ج ،2ص)44
ان الغش الصناعي والتجاري للمنتجات املقدلة الرديئة يشمل العديد من الاهجزة املزنلية اخملتلفة  ،فهناك منافذ
جتارية ليست ابلقليةل تبيع سلع ًا كهرابئية ومزنلية مقدلة ومغشوشة  ،مل ختضع يف تصنيعها للمعايري املعمتدة دولي ًا  ،وياكد
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يكون منشأأها غري معلوم  .وسعي ًا وراء تنفيذ تصاممي جيدة بلكف قليةل يعمد الكثري من املنتجني اىل الاس تعاضة عن املواد
الاصيةل ببدائل اقل لكفة وجودة ومتانة  ،كام يف املعادن والدلائن والعديد من املواد الاخرى وعند ذكل يبد أأ الاهامتم
ابلشلك بصورة أأكرب من اجل بقاء مظهر التصممي ابملس توى املقبول .
فاملواد البالستيكية الرخيصة ميكن اإكساهبا مظهر ًا لنفس املعادن من خالل طالهئا ابلوان املعادن املطلوبة ...
وهكذا  ،وهبذا فان اللكف املرتتبة عىل الانتاج تقل اىل حد كبري ألجل حتقيق اعىل الارايح  ،كام تعوض هذه الطريقة
نقص مواد اخلام  ،وارتفاع اسعارها  ،او تساعد اجلهة املنتجة عىل تنفيذ تصاممي يصعب تصمميها  ،او تنفيذها ابملواد الاصيةل
(. )Levi ,P.232
وتعمتد الرشاكت املصنعة طرائق خمتلفة لمترير بضائعها املقدلة  ،الاوىل عن طريق التقليد الاكمل للمنتج حىت يف
مغلفه وامس عالمته التجارية وتدوين بدل املنشأأ لتبدو كأهنا اصيةل تباع بنفس اسعارها  ،اما الطريقة الثانية فهيي تصنيع منتج
مشابه ل ألصيل من دون ذكر امس الرشكة املنتجة او منش هئا  ،وطريقة اخرى تمتثل يف تغيري او تبديل حرف واحد من
امس العالمة التجارية الاصيةل كنوع من انواع اخلداع التجاري  ،وهناك طرائق اخرى غريها  .واحياان بسبب دقة الغش
ابت املس هتكل ال يعرف حقيقة املادة اليت يقتنهيا .
من الاس باب الرئيس ية اليت تدفع بعض رشاحئ اجملمتع (الس امي حمدودة ادلخل) القتناء البضائع املقدلة  ،شعور
نفيس يطلق عليه اقتصاد ًاي مصطلح ( التقليد واحملااكة ) أأي حماوةل بعض الناس مواكبة اخر املوضات والرصعات التجارية
 ،من خالل رشاء مثيالهتا املقدلة واس تفزت الازمة الاقتصادية الاخرية وتردي الاوضاع املعيش ية لكثري من رشاحئ اجملمتع
العاملي يف ظل ذكل  ،واندفعت بعض الرشاكت املتخصصة بصناعة السلع املقدلة  ،الس امي يف دول الرشق الاقىص وغريها
من ادلول الاخرى يف العامل اىل خض املزيد من سلعها وبضائعها املقدلة اىل الاسواق العاملية  ،الإش باع وسد تكل الرغبات.
عندما هيمت املس هتكل ابقتناء منتج أأصيل  ،فهو ال يقتنيه خلصائصه املادية حفسب  ،بل يقتين انطباعه عن املنتج
أأيض ًا  ،واذلي يتجسد يف الصورة اليت يتخيلها عنه جراء مشاهدته هل أأو سامعه عنه اكالمس التجاري املمزي  ،أأو الشهرة
أأو خدمات ما بعد البيع .
الفصل الثالث  :اجراءات البحث
* مهنجية البحث  :اعمتد الباحث املهنج الوصفي يف حتليهل عينة البحث .
* جممتع البحث وعينته  :اش متل جممتع البحث عىل مناذج من الاهجزة الكهرابئية املطبخية واملعروضة يف احملالت املتخصصة
ببيع الاهجزة الكهرابئية  .واختري أأمنوذجني من ماكنة هرس الطعام بشلك قصدي أأحدهام أأصيل والاخر مقدل الإجراء مقارنة
بيهنام .
* اداة البحث  :بناء اس امترة حتديد حماور التحليل اخلاصة بتحليل مناذج العينة  ،وفق ًا ملا ورد يف الاطار النظري ،
واملعلومات املس تخلصة من خالل املسح امليداين .
الفصل الرابع  :وصف وحتليل الامنذج
وصف وحتليل الامنوذج رمق ( ) 1
الوصف العام :
* نوع اجلهاز  :ماكنة هرس الطعام  ،شلك رمق (. )1
* العالمة التجارية  :مارشال MARSHAL
شكل رقم ()1
* املنشأأ  :مجهورية الصني ادلميقراطية الشعبية .
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* الفئة  :منتج مقدل*
* اللون  :رمادي  ،اسود .
* اخلامة املس تخدمة يف التصنيع  :املطاط  ،الدلائن  ،احلديد  ،الس تانلس ستيل .
 -1اخلصائص الشلكية ودورها يف تعزيز جاملية املنتج .
الهيأأة العامة ل ألمنوذج مكونة من قطعتني  ،للك واحدة مهنا شلكها ووظيفهتا احملددة اخلاصة هبا  .ادخل املصمم
بعض اخلطوط عىل حميط اجلزء العلوي من الامنوذج بشلك خدوش طولية ومبسافات بينية متساوية الإضافة نوع من احلركة
عىل التصممي العام  ،شلك رمق (. )2

شكل رقم ()2

ادى تداخل مجموعة الهرس (اجلزء الاسفل من الامنوذج ) وفق تكوين متداخل مع تركيب دلائين بشلك انس يايب
اىل الاعىل لتكوين احلدود اخلارجية ل ألمنوذج .
حقق التباين اللوين وامللميس للامدة الدلائنية من هجة  ،ومادة (الس تانلس ستيل ) من هجة اثنية لهيأأة الامنوذج
الانسجام الشلكي والتوافق اللوين وامللميس مما زاد الاحساس جباملية هذه التكوينات من قبل املتلقي  ،عىل الرمغ من
تباين املواد ادلاخةل بتكوين هيأأته العامة
 -2الابعاد الوظيفية وعالقهتا ابإخراج املنتج.
الهيأأة العامة ل ألمنوذج عربت بشلك واحض عن مفهوهما الوظيفي والادايئ ،وعززت اجتاهات خطوط التصممي
بتقدمي دالالت واحضة عن ماهية اس تخدام الامنوذج (واملقصود هبا هنا معلية هرس الطعام)  ،من خالل دوران شفرات
اسفل تكوين الامنوذج واليت تأأخذ حركهتا ادلورانية من احملرك املوجود اعىل التكوين  ،ومن خالل دوران هذه الشفرات
يمت حرص الطعام يف حزي حمدد ويف الفضاء اخلاص هبذه الشفرات لتقوم بتفتيته اىل قطع صغرية  ،شلك رمق ( ، )3شلك
رمق (. )4

شكل رقم ()4

شكل رقم ()3

* مت تصنيف هذا الامنوذج مضن فئة املنتجات املقدلة  ،لكونه مقدل لمنوذج اخر اصيل مطروح سابق ًا يف الاسواق احمللية من قبل رشكة براون ( ) BRAUN
الاملانية  ،وهو حيمل هيأأة وشلك مشاهبان اىل حد ما هيأأة وشلك املنتج الاصيل  ،فض ًال عن تقدميه نفس الاداء الوظيفي ولكن جبودة خمتلفة .
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ولكن املالحظ يف هذا الامنوذج ان الشفرات غري قادرة عىل اداء معلها بدقة بسبب تعرضها لالحنراف وابس مترار
عن مركزها وما يرتتب عليه من عدم اماكنيهتا امتام معلية هرس الطعام بشلك دقيق .
ان اس تخدام مادة (الس تانلس ستيل ) وتوظيفها يف بعض تكوينات الامنوذج يعترب ظاهرة حصية  ،ملا لهذه
املادة من مزااي تؤهلها لتكون يف صدارة املواد املصنعة واليت لها مساس مبارش بطعام الفرد .
اخلطوط احملفورة عىل حميط اجلزء العلوي ل ألمنوذج لها دور ممزي كوهنا حزوز متنع انزالق يد املس تخدم عند
اش تغاهل ابجلهاز  ،فض ًال عن جاملية تشكيلها .
زر التشغيل وزر رسعة الرتبو مصممني ليكوان قريبني من اهبام املشغل وفق تصممي مناسب .هيأأة الامنوذج
الانس يابية واليت خضعت ملعاجلات تصمميية خمتلفة خالية من أأية عيوب او أأعراض قد تعيق اداهئا الوظيفي  ،شلك رمق
( . )5لك هذه الامور جعلت الامنوذج مقبو ًال اىل حد ما لالس تخدام املزنيل  ،مع الاخذ بنظر الاعتبار وزنه واماكنية
محهل دون عناء اثناء الاس تخدام .
شكل رقم () 5

 -3اجلودة واملتانة يف تصنيع املنتج
ان ما قام به املصمم من اختيار نوعية رديئة من املادة الدلائنية يف صناعة بعض وحدات هيأأة الامنوذج اكن سبب ًا
همم ًال يف ضعف الانسجام وضعف توازنه اللوين املوظف لشلك الامنوذج وادى اىل ضعف الاحساس جباملية تكويناته
بسبب تأأثر طبقة الطالء املغلفة ملاده الدلائن بظروف الاس تخدام والبيئة احمليطة وعىل الرمغ من اختيار املصمم ملادة
(الس تانلس ستيل ) ليمتكن من خاللها من تصنيع بعض الوحدات التصمميية ل ألمنوذج ملا حتمهل هذه املادة من خصائص
وصفات متزيها عن بقية املواد املس تخدمة يف اجملاالت الغذائية الا انه فشل يف نوايح عدة مهنا اختياره اليسء لسمك هذه
املادة واليت دخلت يف تصنيع معظم اجلزء السفيل من الامنوذج  ،فاكن السمك دون احلد املناسب وما سببه ذكل من
ضعف متانة الامنوذج  .ومن الاس باب الاخرى اليت ادت اىل تردي جودة الامنوذج قيام املصمم بوضع صفيحة دلائنية
دائريـة أأعىل شـفرات القطع والهـرس واملـصنوعة من مـادة الس تانلس ستيل ومت تثبيت هذه الصفيحة بثالث مسامري
حمورية  ،شلك رمق ()6
شكل رقم () 6

فعند معل اجلهاز فأأن املواد الغذائية سوف حتتك هبذه املسامري ويه معلية مرفوضة حصي ًا الإماكنية بقاء بعض
املواد الغذائية فوق املسامري احملورية حىت وان مت تنظيفها بعد انهتاء العمل هبا  .اما جودة الامنوذج فمل تكن ابملس توى
املطلوب فاحنراف شفرات القطع عن مركزها ابس مترار  ،فض ًال عن سوء معلها بسبب قرص اذرع الشفرات وعدم حساب
زوااي ميلها القاطعة بصورة علمية حصيحة لك ذكل ادى ابلتايل اىل اهزتاز شفرات القطع اثناء العمل  ،مما ينتج عنه انتقال
هذا الاهزتاز (واذلي سيتضاعف بدوره عند اختيار العمل ابلرسعة العالية) وهكذا س ينتقل هذا الاهزتاز اىل يد
املس تخدم فيكون عائق ًا امامه الإجناز العمل  ،انهيك عن الرضر النفيس اليسء اذلي س يلحق به .
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السكل الكهرابيئ اذلي يوصل القوة الكهرابئية من مصدر الطاقة اىل الامنوذج لتشغيهل اكن دون املس توى
املطلوب ومصنوع من نوعية رديئة وال يتحمل التشغيل لفرتة طويةل فهو يسخن ابس مترار  ،مما يعرض ماشة التثبيت اليت
تدخل ابلقابس الكهرابيئ أأو مصدر الطاقة لالحرتاق والتلف  ،شلك رمق (. )7
شكل رقم () 7

متانة ربط اجلزء العلوي لالمنوذج ( اذلي حيوي احملرك الكهرابيئ داخهل ) مع اجلزء
السفيل ( اذلي حيوي بدوره الهيلك املعدين وشفرات القطع ) مل يكن ابملس توى املطلوب فتثبيهتام يمت من خالل تداخل
سن ملولب دلائين يف اجلزء العلوي من الامنوذج  ،شلك رمق ( ، )8داخل جتويف مسنن مقابل هل يف اجلزء السفيل من
الامنوذج  ،شلك رمق (. )9

شكل رقم () 9

وهذا الربط وان اكن اثبت ًا ومس تقر ًا ظاهر ًاي  ،الا انه يكون معرض ًا للرخاوة والفتح اثناء الاس تخدام دون عمل
ابجلهاز واملس تخدم عىل حد سواء وهذه من الاولوايت املهمة اليت اكن عىل
املس تخدم  ،مما يتسبب بأأرضار قدشكلتلحق
رقم () 8
املصمم الصناعي الوقوف عندها والتفكري هبا ابإمعان لضامن تقدمي أأمنوذج جبودة و أأمان كبريين .
وصف وحتليل الامنوذج رمق ( ) 2
الوصف العام :
* نوع اجلهاز  :ماكنة هرس الطعام  ،شلك رمق (. )10
* العالمة التجارية  :براون BRAUN
* املنشأأ :مجهورية املانيا
شكل رقم () 10
* الفئة  :منتج اصيل*
* اللون :ابيض  ،رمادي غامق
* اخلامة املس تخدمة يف التصنيع  :املطاط  ،الدلائن  ،الس تانلس ستيل
 -1اخلصائص الشلكية ودورها يف تعزيز جاملية املنتج
جنح املصمم يف اختياره ملادة الدلائن بلوهنا الابيض الناصع وملمسها الصقيل ملعظم التكوين العام للهيأأة  ،شلك
رمق ( ، )11فامي ادخل ماده الدلائن بلوهنا الرمادي الغامق ومبلمس خشن لبقية الاجزاء  ،شلك رمق (. )12

* مت تصنيف هذا الامنوذج مضن فئة املنتجات الاصيةل  ،كونه منتج من قبل رشكة براون (  ) BRAUNالاملانية املعمتدة عاملي ًا .

189

التوهجات التصمميية للمنتج املقدل ومنافسة ا ألصيل  .............................................................................................................عبد اخلالق مسني فتاح

شكل رقم ()12

شكل رقم ()11

و أأضفى هذا التباين اللوين وامللميس حاةل من التوافق والاهبار اذلويق واحليس دلى املتلقي  ،نتيجة تأأثريات
الانعاكسات الضوئية وقميها عىل سطوعها  ،فتارة تنعكس من عىل السطوح الصقيةل الل ّماعة  ،واترة اخرى تتشتت وختبو
بني طيات السطوح اخلش نة غري اللامعة فض ًال عن التباين اللوين الرصحي ألشاكل هذه الوحدات نفسها .
جنح املصمم الصناعي من جديد يف اختياره ملادة ( الس تانلس ستيل ) خبصائصها الفريدة وبتشكيالهتا املتنوعة يف
تكوين ابيق وحدات الهيأأة التصمميية ل ألمنوذج  ،فالتكوين النجمي املعدين املقلوب  ،شلك رمق ( ، )13واذلي حيوي داخهل
شفرات القطع  ،شلك رمق (. )14

شكل رقم () 14
شكل رقم () 13

وجاء تصمميه بشلك منسجم مع التكوين الدلائين اعاله واذلي حيوي داخهل حمرك التدوير  ،فاالثنان منسجامن
ومتداخالن بتوازن واحض يهبر املتلقي ويعود ابلنتيجة اىل رشاقة وجامل التصممي  ،فض ًال عن ما حتمهل مادة ( الس تانلس
ستيل ) من خصائص تعبريية خلامة أأصيةل  ،وما حتمهل من خصائص اإهياميه لتغيريها النعاكسات حركة الاش ياء والشخوص
القريبة مهنا وحولها  ،فهيي بتغري دامئ ويه تعكس بدورها حركة دينامية متحررة أأضفت عىل نفسها صفة التجدد املتواصل.
 -2الابعاد الوظيفية وعالقهتا ابإخراج املنتج .
هيأأة الامنوذج ابإشاكلها املتنوعة وتصمميها الرش يق تويح بشدة ودالةل واحضة اىل ماهية وظيفة الامنوذج ،
اس تطاع املصمم ان يوفق بني وظيفة الامنوذج وإادائيته بعملية اخراج رائعة متكن من خاللها من اإغناء البعد الوظيفي
ابلعنارص املناس بة واخملتارة بدقة الإضفاء صفة المتزي والقابلية عىل الاس مترار الزمين .
ابتعد املصمم عن اس تخدام اي نوع من الطالء الكساء الوحدات الدلائنية ل ألمنوذج وهبذا اس تطاع الابتعاد
عن احدى العيوب اليت قد تظهر نتيجة الاس تخدام واليت تؤثر بدورها عىل شلك الامنوذج العام  ،فض ًال عن تأأثرياهتا
احلس ية الاخرى .
املادة الدلائنية املوظفة يف تصنيع الامنوذج محلت اعىل درجات الكفاءة لضامن تقدمي وظيفة بأأفضل صورة ممكنة
 ،فسمك املادة ونوعيهتا اجليدة اس تطاع املصمم اس تغاللها لتقدمي أأمنوذج ممتزي  ،فض ًال عن توظيف املصمم للملمس اخلشن
للامدة الدلائنية يف اعىل الامنوذج ملنع انزالق يد املس تخدم عند ادائه العمل.
وكام هو واحض من التصممي فأأن الامنوذج ميكن تشغيهل بيد واحدة فقط  ،حفمهل وتشغيهل وتبديل رسع دوران
حمركه يمت بسهوةل وبيد واحدة  ،وهذا مقة الابداع يف العمل املصمم  ،مفسكة او قبضة الامنوذج واقعة يف جزئه العلوي
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وهو حيوي ازرار التشغيل  ،شلك رمق ( ، )15وعتةل تبديل الرسع  ،شلك رمق ( ، )16وبداخلها يمكن حمرك ادلوران
الكهرابيئ وهو خمفي متام ًا عن الانظار ومؤمن من أأي رضر خاريج قد يصيبه  ،ومنه تنتقل احلركة ادلورانية اىل شفرات
القطع اسفل تكوين الامنوذج من خالل قضيب من مادة ( الس تانلس ستيل )

شكل رقم () 15

شكل رقم () 16

مت تصممي شفرات القطع بشلك خاص وبزوااي حادة  ،فعند دوراهنا ميكهنا حتويل قطع الطعام اىل قطع صغرية
جد ًا  ،واليت ميكن حتويلها فامي بعد اىل سائل كثيف عند اس مترار العمل بعملية ادلوران .
ان معلية اخراج املنتج ودراس هتا بدقة وتوافقها ابنسجام مع احملددات الوظيفية اليت حتمكها تُعد من الاس باب
الفاعةل لنجاحه  ،وهذا هو ابلضبط ما قام به املصمم الصناعي بتقدميه لهذا الامنوذج  ،وليضفي عليه قمية اعتبارية وجاملية
وليكون نقطة جذب وانتباه للمتلقي واملس تخدم عىل حد سواء .
 -3اجلودة واملتانة يف تصنيع املنتج .
ان انتقاء املادة املناس بة يف تصنيع هيأأة الامنوذج وجودهتا من أأوىل املهام اليت يضعها املصمم نصب عينيه ليمتكن
ابلتايل من توظيفها لتصنيع الوحدات التصمميية ابختالف اشاكلها وانواعها ووظائفها  ،ويف هذا اجلانب فأأن مادة الدلائن
املوظفة يف تصنيع الامنوذج عىل قدر كبري من اجلودة واملتانة بدء ًا من امللمس غري الصقيل املطلوب الإجناز العمل الوظيفي
انهتاء ابمللمس الصقيل لبقية اجزاء الهيأأة واملطلوب ألغراض الادامة وسهوةل
( موضع التشغيل وتغيري رسع ادلوران ) و ً
التنظيف  ،فض ًال عن خصائصه الاخرى ومهنا قابليته لالنعاكس الضويئ ولكونه نقطة جذب وانتباه للمتلقي .
الغطاء املطاطي املغلف ألزرار التشغيل هل وظيفتان اساسيتان  :الاوىل جاملية لكون لونه رمادي يتباين مع
اللون الابيض للغالف اخلاريج للمحرك الكهرابيئ  ،اما وظيفته الثانية فهيي حاميته القصوى ملنع أأي شائبه تصل اىل ازرار
التشغيل الكهرابئية  ،وهو من احد الرشوط الواجب توفرها لتعزيز جودة املنتج من نوايح السالمة والامان .
مادة (الس تانلس ستيل ) لها حضور كبري يف تصممي هذا الامنوذج  ،ومن رشوطها الاساس ية أأن تكون صقيةل
اىل درجة كبرية يسهل عندئ ٍذ اس تخداهما بأأواين الطعام دون التصاق أأي مادة غذائية هبا  ،ولسهوةل تنظيفها وادامهتا عند
الانهتاء من العمل .
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شكل رقم ()18

شكل رقم ()17

السكل الكهرابيئ وماشة التثبيت الذلان جيهزان الامنوذج ابلطاقة مصنعان من نوعية متتاز ابجلودة واملتانة العالية
 ،وهام بذات الوقت يتحمالن فرتات التشغيل الطويةل دون أأن يسخنا  ،شلك رمق ( ، )17وهذا مينع تعرض بقية الاجزاء
املربوطة معهام ألي رضر اكن شلك رمق (. )18
اما عن طرائق ربط وحدات الامنوذج ونوعيهتا فمل يمت اس تخدام أأي نوع من املسامري احملورية للربط  ،بل مت
جتميع الوحدات وربطها من خالل معلية تعش يق وانطباق بروزات متقابةل من داخل لك جانب مطلوب ربطه أأو تثبيته ،
وهذه الطريقة تعطي ثبا ًات واس تقرار ًا كبري ًا للوحدات املربوطة مع بعض  ،وضام ًان لعدم رخاوهتا عند الاس تخدام لفرتات طويةل
 ،فض ًال عن اضافة جاملية أأخرى لهيأأة الامنوذج من خالل إانس يابيهتا دون تشويه من اي عائق  ،او نقطة تثبيت ابملسامري
احملورية أأو غريها .
اما عن طريقة ربط اجلزء العلوي ل ألمنوذج اذلي حيوي حمرك التدوير الكهرابيئ شلك رمق ( ، )19ابجلزء
الاسفل اذلي حيوي الهيلك املعدين وشفرات القطع  ،شلك رمق ()20

شكل رقم () 20

شكل رقم () 19

فيمت ذكل من خالل بروزات دلائنية موجودة يف اجلزء العلوي ل ألمنوذج  ،وعند التثبيت تنطبق هذه الربوزات يف جتاويف
حمددة ومعدة لها يف اجلزء السفيل من الامنوذج  ،وميكن فصل اجلز أأين بسهوةل ورسعة كبرية من خالل الضغط عىل زرين
صغريين يف جانيب اجلزء العلوي ل ألمنوذج .
الفصل اخلامس  :النتاجئ والاس تنتاجات
النتاجئ
 .1اشرتك ا ألمنوذجني من خالل توظيف التباين اللوين وامللميس ألشاكل هيأأهتام مما أأضفى علهيام حاةل من اجلذب واسهمت
ابإاثرة انتباه املتلقي .
 .2إارشاك مادة (الس تانلس ستيل) لهيأأة الامنوذج الاصيل بصفاهتا امللمس ية واملظهرية ومقاومهتا للظروف البيئية
واس تخداماهتا الصحية عزز من نواحيه امجلالية والتعبريية  ،فامي اكن متثيهل ضعيف ًا للظروف البيئية والاس تخدامية
ل ألمنوذج املقدل بسبب اس تخدامه كطالء من خالل معلية الطالء الكهرابيئ لبعض اجزاءه .
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 .3املعاجلة ادلقيقة والاهناء السطحي لهيأأة ا ألمنوذجني  ،ابلطرائق والاساليب الفنية عززت من نوايح السالمة والامان
 ،فض ًال عن اعتبارها مؤرشات الس تجاابت جاملية مؤثرة يف نفس املتلقي .
 .4الاس تخدام ادلامئ للمنتج الصناعي واذلي مت توظيف خامات بنوعية رديئة (دلائنية  ،معدنية) لتصنيع وحداته املصممة
فأأهنا تكس به ش ً
الك مشوه ًا وتضعف متانته  ،فض ًال عن تقليل معره الافرتايض ونفور املس تخدم عنه  ،كام يف الامنوذج
املقدل  ،فامي مت توظيف نوعية جيدة من مادة الدلائن يف بقية اجزاء الامنوذج الاصيل .
 .5مت تطبيق عوامل اجلودة واملتانة بصورة جيدة يف الامنوذج الاصيل فامي اكنت تطبيقاهتام ضعيفة يف الامنوذج املقدل .
 .6حقق تصممي هيأأة الامنوذج الاصيل الاداء الوظيفي والاس تخدايم بصورة جيدة  ،فامي اكن الاداء ضعيف ًا ل ألمنوذج
املقدل .
الاس تنتاجات
 .1التوظيف املناسب للك من مادة الدلائن  ،ومادة الس تانلس ستيل ( ملا لها من صفات عديدة متزيها عن بقية املواد
واخلامات الاخرى من النوايح الصحية والاس تخدامية )  ،مت بكفاءة يف الامنوذج الاصيل  ،فامي اكن تأأثريه ضعيف ًا
يف الامنوذج املقدل .
 .2ال يتحقق الاداء الوظيفي والاس تخدايم للمنتج الصناعي بدقة وكفاءة دون حتقيق أأعىل درجات اجلودة واملتانة يف
تصمميه  ،وهذا ما يفتقد أأليه املنتج املقدل .
 .3التباين اللوين وامللميس لتصاممي وحدات هيأأة املنتجات الصناعية تضفي حاةل من اجلذب وشد انتباه املتلقي أألهيا ،
ويف هذا اجلانب قد تتفوق أأحيا ًان املنتجات املقدلة عىل الاصيةل بأأشاكلها و أألواهنا اجلذابة  ،الن اوىل اسرتاتيجياهتا هو
غزو الاسواق مبنتجات تغري املس هتكل ابقتناهئا .
 .4طالء املنتج الصناعي كهرابئي ًا ( اب ألصباغ  ،أأو ابملعادن ) ويف غري غايته النبيةل مضن مراحل اإنتاجه يعزز من مظهريته
ويكس به ش ً
الك يشد انتباه املتلقي أأليه  ،وهو بذات الوقت عنرص غش واحتيال رسعان ما ينكشف عند اس تخدام
املنتج ( ويقصد به املنتج املقدل ) بعد فرتة من الزمن .
 .5اللكفة الواطئة نسبي ًا للمنتجات املقدلة  ،يسهم برتوجيها عىل حنو واسع لتكون معلية تغيريها ابلتايل من قبل املس هتكل
يف حاةل عطلها واردة ومقبوةل .
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Summary of the research
The problem of the research represented by knowing the approaches which
presented by knowing the design guides and the design styles which the imitation products
enter upon it to be able to competitor the other original products .
The research aim was to comparison the design approaches of the functional
performance and the utilizations for the imitation and the original products , however the
research limits contained study products samples of the kitchen electric equipments which
available in local markets of Baghdad city for the period (2000 – 2013) .
After the view of research back for the subject fundamental basics and
investigating research sample to be complete to a group of results and conclusions and the
most marked of her were :
1. The suitable employment for both of the plastic and stainless steel materials (which
they had many specifications distinguishing it from other materials from the healthy
and the employment matters) swan efficiently in original samples , and its effect was
not weak in imitation samples .
2. The chromatic difference and touches for determinations of industrial product units
warps with a solver from the attraction and making attention of the receiver firm , and
may be the imitation products will surpass sometime the original by her shapes and
its attractive colors .
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