
ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2015. № 1 

 
 

  
УДК 681.513.54 

В. М. Дубовой1 
І. В. Пилипенко1 

Р. С. Стець1 

ПРОГНОЗУВАННЯ ДОЦІЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ  
ПОВТОРЕНЬ ЦИКЛІЧНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

1Вінницький національний технічний університет 

Виконано прогнозування щодо доцільної кількості повторень розгалуженого циклічного техно-
логічного процесу, визначено оптимальний ризик та оцінено витрати на виконання операції. Пока-
зано залежність сумарного ризику, бажаного та небажаного стану операції від кількості циклів 
виконання. Описано застосування марковської моделі для процесу тестування програмного забез-
печення. 

Ключові слова: циклічний технологічний процес, ризик, втрати, прийнятний ризик, вірогідність. 

Вступ 

У виробничій практиці набувають поширення складні циклічні технологічні процеси. Склад-
ність технологічного процесу визначається кількістю його технологічних циклів. Технологічні 
цикли визначаються однотипністю виконуваних послуг (продукції) з єдиною робочою зоною [1]. 

Якщо виконання циклів процесів некероване, тривалість циклів зростає втричі, тому що тоді 
календарне вирівнювання кожної частини процесу перевищить розмір найбільшого циклу відпові-
дної частини процесу. Некероване виконання призводить до значного перевищення раціонального 
рівня незавершеного виробництва та спричиняє великі втрати робочого часу робітників і облад-
нання [1]. Управління виконанням циклів технологічних процесів та їх частин необхідні як основа 
керування виробничим процесом з метою мінімізації витрат на виробництво. Для забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства можливість мінімізації витрат на виробництво має, як пра-
вило, першочергове значення [2]. 

Питання управління виконанням та синхронізації циклів технологічних процесів розглянуті у 
наукових працях таких вчених, як В. Г. Василькова, А. Г. Кальченко, С. О. Іщук, О. І. Амоша,  
Є. І. Бойко, Є. К. Смирницького, М. І. Іванова та ін.  

Однак, одним з основних критеріїв управління циклічними технологічними процесами є при-
йняття рішення щодо доцільної кількості повторень технологічних циклів. Ця проблема прита-
манна розгалуженим технологічним процесам (РТП) з циклічністю та залишається невирішеною. 

Важливо знайти оптимальне рішення щодо доцільної кількості виконання циклів технологічно-
го процесу за найменших витрат.  

Оптимальне управління процесом може розглядатись як прийняття визначених рішень, що від-
повідають змінам ситуації. Прийняття рішення пов’язане з вибором якогось одного рішення з їх 
можливої множини. Чим більше варіантів, тим більше інформації необхідно для їх характеристики 
і тим громіздкішим буде опис усієї задачі [3].  

Хід і результати виконання окремих підпроцесів технологічного процесу залежать від вхідних 
параметрів предмета виробництва і не залежать від того, якими засобами і як ці параметри пред-
мету виробництва отримані. У циклічних РТП на хід виконання одного потоку операцій може 
впливати хід виконання циклічного потоку операцій. Тому можна припустити, що циклічний РТП 
може бути описаний неоднорідною марковською моделлю [4, 5]. 

Марковську модель технологічного процесу представлено як сукупність марковських моделей 
операцій і підпроцесів. За основу взято неоднорідну марковську модель [6]. 

В [7] наведена лінеаризована модель для оцінювання вірогідності стану двох підпроцесів 
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де { }( )k
jB bν  — матриця вірогідностей станів підпроцесів; { }lh

v vijC c  — 4-вимірний масив вагових 

коефіцієнтів  [ , . , 1, 1]n m n m+ +
Мета роботи полягає у прогнозуванні доцільної кількості повторень циклічного технологічно-

го процесу. 

Розв’язання задачі прогнозування 

Для кожної технологічної операції існує бажаний та небажаний стани, у якому може бути опе-
рація після виконання підпроцесу. Як наведено в [7], зі зростанням кількості циклів виконання 
підпроцесу, вплив на вірогідність стану збільшується. Це зумовлено взаємним впливом підпроце-
сів, що визначає неоднорідність марковського ланцюга. При цьому, вірогідність небажаного стану 
зменшується зі зростанням кількості циклів виконання підпроцесу, а вірогідність бажаного стану 
— збільшується. 

На рис. 1 показано залежність бажаного стану операції від кількості циклів виконання, залеж-
ність небажаного стану операції від кількості циклів виконання та залежність сумарного ризику 
від кількості циклів виконання підпроцесу. 

 

 
Рис. 1. Прогнозування прийнятного ризику виконання циклічного підпроцесу  

 

Згідно з показаним графіком, вплив на вірогідність стану підпроцесу дає можливість прийняти 
рішення щодо доцільної кількості виконання циклів. Проте, зі збільшенням кількості циклів вико-
нання збільшуються і витрати на проходження технологічного підпроцесу. Необхідно знайти таку 
допустиму кількість циклів виконання підпроцесу, за якої втрати були б прийнятним, а ризик був 
би найменшим. 

Прийнятний ризик — це компроміс між бажаним станом та небажаним станом операції. Кон-
цепція прийнятного (допустимого) ризику може бути застосована для визначення меж допустимих 
витрат, які виникають зі зростанням циклів виконання підпроцесу. 

Очевидно, що ризик визначається як добуток вірогідності стану операції підпроцесу на витра-
ти, які пов’язані з виконанням цієї операції: 

 vj j vjR b Vν= ⋅ , (2) 

де vjR  — ризик від реалізації j-ї операції, що знаходиться у v-му стані; jbν  — вірогідність стану; 

 — витрати на виконання j-ї операції, що знаходиться  у v-му стані. vjV
Витрати залежать від витрат на кожному циклі виконання технологічного підпроцесу 
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де  S — кількість циклів;  — витрати на k-му циклі на виконання j-ї операції, що знаходиться 
в v-му стані

k
vjV

В економічній теорії розрізняють постійні, змінні та за-
гальні витрати  

FC + VC = TC; 
TC – FC = VC;                                 (4) 
TC–VC = FC, 

де FC — постійні витрати; VC — змінні витрати; TC — 
загальні витрати. Залежність компонентів витрат від кіль-
кості циклів показана на рис. 2. 

Тобто витрати на k-му циклі на виконання j-ї операції, 
що знаходиться в v-му стані становлять 

.k k k
vj vj vj vjV TC FC VC= = +                    (5) 

 
Рис. 2. Загальні витрати: 

C — витрати; Q — кількість циклів;  
FC — постійні витрати; VG — змінні витрати; 

TG — валові (загальні) витрати Покажемо блок-схему управління циклічністю розга-
луженим технологічним процесом (рис. 3). 
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Рис. 3. Блок-схема управління циклічністю розгалуженого технологічного процесу 

Блок-схема складається з 5 основних блоків: 
1. Визначення параметрів процесу — використовується для визначення вхідних параметрів 

процесу (наприклад, кількість операцій, стадій, циклів і т. п.) 
2. Розбиття процесу на підпроцеси — використовується для знаходження всіх можливих циклів 

процесу і розбиває процес на підпроцеси 
3. Розрахунок ймовірності кожного підпроцесу — описується за допомогою марковської моде-

лі. Блок вимагає вхідних параметрів для обчислення марковської моделі. 
4. Визначення бажаних і небажаних станів — виконується після обчислення ймовірностей ста-

нів, що дає змогу зробити висновок про бажаний чи небажаний стан операції. 
5. Розрахунок оптимальної кількості циклів — після обчислення бажаного та небажаного стану 

системи можна зробити висновок щодо оптимальної кількості циклів процесу на основі критерію 
оптимальності. За критерій оптимальності виступає мінімальний ризик, який визначається як се-
редні витрати на виконання кожного підпроцесу технологічного процесу. 

Практичне застосування 
Запропонована модель застосована до процесу тестування програмного забезпечення (ПЗ) як 

розалужено-циклічного технологічного процесу. Розглянемо процес навантажувального тестуван-
ня. У проектах тестування навантаження можна виділити такі етапи [8]: 
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— аналіз і проектування моделі навантаження; 
— налаштування випробувального стенда; 
— розробка типових сценаріїв; 
— реалізація моделі навантаження; 
— проведення навантажувального тестування; 
— аналіз результатів випробувань і побудова моделей прогнозу. 
Одним з оптимальних підходів у використанні навантажувального тестування для вимірювань 

продуктивності системи є тестування на стадії ранньої розробки. Далі, у ході подальшої розробки, 
етапи процесу тестування виконуються циклічно. На кожному етапі необхідно прийняти рішення 
щодо доцільності виконання сценарію. Зі зростанням циклів виконання зростають і затрати на їх 
виконання. Але здійснення навантажувального тестування зменшує ризик розробки ПЗ, час та 
витрати на розробку, вдосконалення та супроводження. 

Маємо 2 підпроцеси Р1 (проведення навантажувального тестування) та Р2 (аналіз результатів 
випробувань і побудова моделей прогнозу). Нехай підпроцес Р1 має 1 стан — S1 (проведено наван-
тажувальне тестування) з вірогідністю ; а підпроцес P2 має 2 стани — S1 (навантажувальне 
тестування проведено не вдало), S2 (навантажувальне тестування проведено вдало) з відповідними 
вірогідностями  та . Стан S1 підпроцесу P2 переходить в стан S2 з вірогідністю .  Стан 

S1 підпроцесу P1 впливає на перехід між станами S1—S2 підпроцесу P2: вплив з часом , вплив 

з вагою  (коефіцієнт фінансових витрат). Складемо таблицю значень (табл. 1). 

11b

21b 22b 212b

12τ
11
212c

Таблиця 1 
Параметри марковської моделі РЦТП тестування ПЗ 

Цикл Операція Стан Вірогідність стану 
Вплив Перехід з  

вірогідністю час вага 

P1 Операція 1 S1 b11 = 0,2 

12τ = 2 11
212c  = 0,3 2 12b = 0,7 

Р2 Операція 1 
S1 b21 = 0,4 

S2 b22 = 0,6 

 
Отже, розрахуємо вірогідність того, що друга (P2) операція системи після виконання 4 циклів 

буде знаходитись в 2-му (S2) стані 

 ( )(4) (4 1) (4 2)12
11 21222 21 11 ;b b b c b− −⎡ ⎤= ⋅ + ⋅⎣ ⎦  

 . (4) 3 2
22 (0,4) (0,2 0,3 0,2 ) 0,013568b = ⋅ + ⋅ =

Після трьох циклів: 

 ( )(3) 2 1
22 (0,4) 0,2 0,3 0,2 0,0416b = ⋅ + ⋅ = . 

Після двох циклів: 

 ( )(2) 1 0
22 (0,4) 0,2 0,3 0,2 0,2b = ⋅ + ⋅ = . 

Залежність вірогідності стану операції P2 системи від кількості циклів виконання показана 
на рис. 4. 

Для цього випадку стан S1 є бажаним для операції P2, а стан S2 — небажаним. Тобто вірогід-
ність небажаного стану S2 зменшується зі зростанням кількості циклів виконання підпроцесу. 

На основі залежності вірогідності бажаного та небажаного станів від кількості циклів виконан-
ня процесу (див. рис. 1) побудуємо залежність прямих витрат на тестування (бажаний стан), ви-
трат на виправлення помилок та вдосконалення (небажаний стан) від кількості циклів тестування 
та покажемо межі вартості якості ПЗ (рис. 5). 

 
 

89 



ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2015. № 1 

   

Кількість циклів Вірогідність 

1 0,2 

2 0,2 

3 0,0416 

4 0,01 

5 0,00518144 

6 0,002052915 

7 0,000819593 

8 0,000327711 

  

Рис. 4. Залежність вірогідності стану підпроцесу P2 від кількості операцій виконання 

 
Рис. 5. Прогнозування доцільності циклів тестування 

 

У відповідності до розробленої методики, на рис. 5 показані загальні витрати та межі допусти-
мого ризику (допустимих витрат) на виконання тестування. Згідно з такою графічною інтерпрета-
цією, можна зробити висновок щодо доцільності циклів виконання технологічного процесу тесту-
вання ПЗ (штрихова лінія на рис. 5.). 

Отже, для процесу тестування програмного забезпечення вплив на вірогідність стану підпроце-
су (витрат) дає можливість прийняти рішення щодо доцільності виконання кількості циклів тесту-
вання. Від цього рішення буде залежати ефективність виявлення помилок та ефективність роботи 
програмного забезпечення в цілому. 

Висновки 

Отримана неоднорідна марковська модель дозволяє оцінити ризик варіантів реалізації цикліч-
ного РТП і обрати реалізацію з мінімальним ризиком.  

На основі розробленої моделі можна здійснити прогнозування доцільної кількості повторень циклі-
чного технологічного процесу, досягнувши при цьому бажаного результату за мінімальних витрат. 
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Prediction of the reasonable number of repetitions for the cyclic technological process has been performed in the article. 

The optimal risk has been determined and the expenditures for performing operation have been valuated. The dependence 
between total risk, desired and undesired state of operation and the number of cycles of performing has been presented in 
this article. The applying of Markov model for the process of software testing has been described. 
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Спрогнозирована целесообразность количества повторений разветвленного циклического технологическо-

го процесса, определен оптимальный риск и оценены расходы на выполнение операции. Показана зависимость 
суммарного риска желательного и нежелательного состояния операции, от количества циклов выполнения. 
Описано применение марковской модели для процесса тестирования программного обеспечения. 

Ключевые слова: циклический технологический процесс, риск, потери, приемлемый риск, достоверность. 

Дубовой Владимир Михайлович — д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой компьютерных 
систем управления; 

Пилипенко Инна Витальевна — аспирант кафедры компьютерных систем управления; 
Стец Роман Сергеевич — студент Института автоматики и компьютерных систем управления, e-mail: 

romastets@94@gmail.com 

http://www.rusnauka.com/11_EISN_2008/Informatica/29792.doc.htm


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


