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КЛІТИННО-АВТОМАТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФРАКТАЛЬНОЇ  
СТРУКТУРИ УРБАНІЗОВАНИХ СИСТЕМ 

Засобами нечіткої логіки побудовано поля ймовірності урбанізації туристичних містечок Карпат-
ського регіону. На основі отриманих полів проведено моделювання росту туристичних поселень за 
допомогою клітинних автоматів.  

Вступ 
Для багатьох регіонів України притаманний швидкий розвиток індустрії туризму. Розміщення 

нових центрів привабливості (гірськолижні підйомники, готелі тощо) залежить від характеру те-
риторії (особливостей рельєфу, віддаленості від елементів інфраструктури і т. п.). Прогнозування 
геометрії росту населених пунктів та їхньої внутрішньої структури дозволить планувати розмі-
щення нових центрів привабливості в околі туристичних містечок і розвиток відповідної інфра-
структури з максимальною ефективністю. Тому виникає задача моделювання фрактальної струк-
тури туристичних містечок, що дасть змогу спрогнозувати подальший характер їхнього розвитку. 
Крім того моделювання дозволить визначити спеціалізацію окремих сегментів населеного пункту 
й передбачити інвестиційні потоки такої системи [1]. 

Метою роботи є моделювання складних соціальних процесів на прикладі розвитку населених 
пунктів.  

Актуальність дослідження — визначення привабливості території та можливість розробки ре-
комендацій щодо ефективного розміщення елементів інфраструктури на основі моделювання 
структури туристичних поселень. 

Новизна роботи полягає у розробленій концепції прогнозування структури процесу розбудови 
туристичних поселень на базі методів фрактального росту кристалів у поєднанні з теорією нечіт-
кої логіки.  

Розвиток туристичних містечок, обумовлений наявністю і розвитком центрів привабливості для 
рекреації. Прикладом може слугувати гірськолижний підйомник, історико-культурний об’єкт, 
лікувальне джерело та ін. В процесі розвитку навколо таких центрів формується супутня інфра-
структура: заклади харчування, прокат спорядження, готельний сервіс, продаж сувенірної продук-
ції та ін. Оскільки транспортне сполучення є основним фактором для переміщення від центру 
отримання туристичних послуг до центрів привабливості, то урбанізація території буде проходити 
від центру і направлена вздовж доріг. Схожий механізм у фізичних системах призводить до денд-
ритного росту на прикладі кристалів [2]. Це дає змогу використати апробовану модель Cellular 
Urban Model (CUM) [1, 3], що базується на теорії дискретної дифузно-обмеженої агрегації та реа-
лізована за допомогою асинхронних клітинних автоматів (КА). 

КА вдало застосовуються для моделювання процесу урбанізації, складних соціальних, екологічних, 
економічних систем, що враховують дискретність своїх складових. Для адекватного моделювання 
властивостей перелічених систем необхідно приймати до уваги індивідуальні особливості мікроелеме-
нтів системи, оскільки причиною виникнення і розвитку будь-якої макроструктури є сукупність еле-
ментарних актів взаємодії в системі на мікрорівні. В зв’язку з цим оптимальним апаратом для моделю-
вання процесів урбанізації є КА методи.  

Розрахунок фрактальної структури населених пунктів 
Для розв’язання поставленої задачі розрахунку фрактальної структури населених пунктів вико-

ристовувався алгоритм, що складається з таких кроків: 
1. Визначення вхідних параметрів. В ізотропному середовищі розвиток населеного пункту від-

бувається симетрично [4]. В реальних умовах виникає деформація міста від сферичності, а основ-
ними факторами деформації є дороги і існуюча інфраструктура. Як показано в роботах [1, 5], існує 
низка ключових факторів, що визначають анізотропію міста (відстань до найближчого автобану, 
автодороги, центру міста, залізниці, аеропорту, об’їзної дороги, метрополітену).  
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Використовуючи сучасні ГІС (в наших розрахунках була використана MapInfo), визначається 
положення атракторів (центр населеного пункту, вектори доріг).  

2. Визначення поля ймовірності урбанізації. Для побудови фрактальної структури реальних на-
селених пунктів необхідно враховувати поле ймовірності урбанізації.   

Поле ймовірності складно формалізувати і аналітичного вигляду залежності вхідних і вихідної 
змінних немає. Однак з ГІС можна отримати навчальні вибірки, тому для знаходження прихованих 
залежностей зручно скористатися методами SoftComputing. Ця залежність подана у формі «чорного 
ящика». При цьому її виявлення й визначення в явному теоретико-множинному або аналітичному 
вигляді не уявляється можливим через недолік інформації про проблемну область. Для конструкти-
вного вирішення подібних завдань розроблений спеціальний математичний апарат нейронних мереж 
[6]. Перевагою моделей, побудованих на основі нейронних мереж, є можливість отримання нової 
інформації про проблемну область у формі деякого прогнозу. Недоліком нейронних мереж є подан-
ня знань про проблемну область у спеціальному вигляді, що може істотно відрізнятися від можливої 
змістовної інтерпретації існуючих взаємозв’язків і відносин. Нечіткі нейронні (гібридні) мережі пок-
ликані об’єднати в собі переваги нейронних мереж і систем нечіткого виводу. З одного боку, вони 
дозволяють розробляти й подавати моделі систем у формі правил не чітких продукцій, які володіють 
наочністю змістовної інтерпретації. З іншого боку, для побудови правил нечітких продукцій викори-
стовуються методи нейронних мереж. З огляду на це використано адаптивну систему нейро-
нечіткого виводу ANFIS. 

Для побудови навчальної вибірки вибрані найтиповіші туристичні містечка Українських Карпат. 
Навколо заданих містечок визначалась область радіусом декілька кілометрів. Із заданої області сто-
хастично вибирається довільна точка, визначаються її координати, відстань до автомобільних доріг, 
залізничної станції, центру міста і ступінь урбанізації, що є вихідною змінною навчальної вибірки. 
Ця величина виражається числовою характеристикою досліджуваної області: у випадку наявності 
міста вона приймає значення 1, у випадку відсутності — 0. Такий алгоритм повторюється необхідну 
кількість разів, в результаті формується навчальна вибірка довільного розміру. Навчальна множина 
являє собою кортеж у вигляді 1 2 3, , ,p x x x=  де  1x  — відстань до центру населеного пункту; 2x  
— відстань до найближчої автодороги; 3x  — відстань до залізничної станції. 

В результаті навчання гібридної мережі є можливість отримання функціональної залежності. 
Отже, модель просторових розподілів ймовірності урбанізації може бути подана таким чином: 

 ( )1 2 3, , ,p f x x x=   (1) 

де p  — ймовірність урбанізації території, тобто числове вираження можливості забудови терито-
рії,  0 1p≤ ≤ . 

3. Моделювання фрактального росту населених пунктів. Доповнивши модель дискретної ди-
фузії додатковим параметром, що враховує можливість дифузійного переміщення частинок по 
полю (за нульового значення рух частинок заборонений, а за одиничного — дозволений), отрима-
ємо модель дендритного росту. В випадку клітинно-автоматного моделювання маємо систему 
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де i  = 1, 2 — індекси двох взаємодійних клітин, s = +1 для i  = 1, s  = –1 для i= 2.  
Ця система відображає двошарову структуру двомірного поля клітинних автоматів. Одиничні 

комірки шару 1c  показують координати рухомих частинок, ненульові комірки шару 2c  визначають 
положення агрегованих частинок [7]. Під частинкою будемо розуміти урбанізовану територію, агре-
гована частинка означає, що територія використовується (забудована) і рухома частинка — потен-
ційно можливе положення для урбанізації території. 

Модель CUM 
У випадку, коли ріст населеного пункту відбувається на одній «затравці» (атракторі), то він набуває 

сферичної симетрії. Для його деформації необхідно враховувати поле ймовірності урбанізації. В моде-
лі CUM пропонується вибирати напрями переходів клітинок не з рівномірного розподілу, а з ураху-
ванням поля ймовірності урбанізації.  
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Доповнимо існуючу модель неперервних асинхронних клітинних автоматів третім шаром, що до-
зволяє враховувати ймовірність напрямку переходу клітинки. На клітинному полі випадковим чином 
вибирається комірка і чотири сусідні клітинки, що мають певну ймовірність , 1,...,4ip i = , з якою рух 
буде відбуватись в напрямку вверх—вниз—вправо—вліво.  

Для визначення напрямку переходу необхідно пронормувати ймовірності  
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Після цього розраховуються інтегровані ймовірності intp : 
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Для вибору напрямку вибирається випадкова величина r  з рівноймовірним розподілом. В за-
лежності від того, в який діапазон 1 4,...,p p  потрапить число, в відповідному напрямку буде взає-
модіяти клітинка.  

Комп’ютерний експеримент 
Для розрахунку поля ймовірності урбанізації була побудована нечітка система типу Сугено з 

допомогою ANFIS-редактора пакету MATLAB. Система нечіткого виведення містить 3 вхідні 
змінні, одну вихідну змінну, кожна з яких описується трьома термами.  
В якості терм-множини для вхідних змінних використовувалась множина T = {«близько», «посе-
редньо», «далеко»} або в символічному вигляді T = {«PS »,«PM »,«PB »}. Навчальна вибірка 
складалась з 5 тис. значень. В результаті навчання сформовано 27 правил нечітких продукцій 
(табл.). В роботі досліджувались FIS-системи з різними типами функцій належності: гаусівська, 
узагальнена дзвіноподібна, трикутна і трапецієподібна. 

Для побудови полів ймовірності урбанізації туристичних містечок область, що моделюється розби-
вається сіткою. Для кожного вузла сітки визначаються значення вхідних параметрів моделі просторо-
вих розподілів ймовірності урбанізації (1). Результатом розрахунку є матриця розміром 1000000х3. 
Отримані матриці використані в якості аргументів функції evalfis пакету FuzzyLogic Toolbox, за допо-
могою якої виконано нечіткий вивід в побудованих FIS-системах. На виході отримані матриці, що 
відображають ймовірність урбанізації кожного з вузлів сітки і побудовані поля просторових розподілів 
ймовірності урбанізації м. Яремче (рис. 1).  

В ході експерименту дос-
ліджувалися поля ймовір-
ності, що побудовані на осно-
ві FIS-систем з різними типа-
ми функцій належності, а 
саме: гаусівських, узагальне-
них дзвіноподібних, трикут-
них і трапецієподібних.  

На рис. 2 показані поля 
ймовірностей урбанізації 
для м. Яремче. Видно, що 
поля, побудовані на основі 
FIS-систем з гаусівськими, 

дзвіноподібними і трикутними функціями належності, дають майже ідентичний результат (рис. 
2а, 2б, 2г). Причому, найвища ймовірність урбанізації спостерігається вздовж однієї лінії. Це пояс-
нюється наявністю автодороги, яка проходить через туристичне містечко, і залізничної станції, що там 
розташована. Ці фактори є визначальними в процесі розвитку і впливають на характер побудованих 
полів ймовірності урбанізації. 

      
а     б 

Рис. 1. М. Яремче: а — в ГІС MapInfo, б — світлина з космосу 
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 Ймовірність урбанізації  

гаусівські  
функції  

належності 

дзвіноподібні 
функції  

належності 

трапецієподібні 
функції  

належності 

трикутні  
функції  

належності 
1 PS PS PS 1 0,7946 0,9678 1 
2 PS PS PM 0,01009 0 0,4993 0,5752 
3 PS PS PB 1 1 0 1 
4 PS PM PS 1 1 0,8382 1 
5 PS PM PM 0 0,45552 0,2961 0 
6 PS PM PB 0 0 0 0 
7 PS PB PS 0 0,8318 0,1988 0,07919 
8 PS PB PM 1 1 1 1 
9 PS PB PB 0 0 0 0 
10 PM PS PS 0,8182 0,7723 0,5157 0,7555 
11 PM PS PM 0 0,1472 0,1156 0,08501 
12 PM PS PB 0 0 0,07971 0,07224 
13 PM PM PS 0 0,4819 0 0 
14 PM PM PM 0,04031 0,0551 0,07995 0 
15 PM PM PB 0,4775 1 0,01572 0,03573 
16 PM PB PS 0 1 0,04309 0 
17 PM PB PM 1 0,8374 0,3348 0,71 
18 PM PB PB 1 1 1 1 
19 PB PS PS 0 0 0,6864 0 
20 PB PS PM 1 1 0,2733 1 
21 PB PS PB 0 0 0,03523 0 
22 PB PM PS 1 1 0,1674 0,695 
23 PB PM PM 0 0 0 0 
24 PB PM PB 0,1522 0,04285 0,01209 0,799 
25 PB PB PS 0 0 0 0 
26 PB PB PM 0 0 0 0 
27 PB PB PB 0 0,3151 0 0,7014 
 

На основі приведених полів ймовірності змодельована фрактальна структура  
м. Яремче. Для реалізації описаних вище моделей використовувалось клітинно-автоматне моде-
лювання. На рис. 3 зображена картина фрактального росту на полі клітин розміром 200×200 в мо-
мент часу, що відповідає кількості міжклітинних взаємодій, рівній 7 млн. Час моделювання скла-
дав 15 хвилин.  

З рисунка видно, що агреговані частинки розташовуються вздовж лінії, яка включає центр міс-
течка, залізничну станцію і автодорогу. Ця територія має найбільший ступінь атрактивності і не-
обхідно зазначити, що саме ця територія має найбільшу ймовірність урбанізації (рис. 3). Відомо, 
що розбудова поселень, які спеціалізуються на туризмі тяжіє до прокладених автошляхів. Тому 
наочно спостерігаємо, що агреговані частинки розташовуються на невеликій віддалі від центрів 
привабливості (центр міста і залізничний вокзал) і тяжіють до дороги. Така картина спостерігаєть-
ся в невеликих за розмірами туристичних містечках, де крамниці, ринки, бари розташовуються 
вздовж основної дороги.  
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Рис. 2. Поля ймовірності урбанізації м. Яремче на основі FIS-систем з а — гаусівськими;  
б — дзвіноподібними; в — трапецієподібними; д — трикутними типами функцій належності 
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З якісного аналізу видно, що найбільшу точність форм мають фрактальні структури для полів 

ймовірностей на основі FIS-систем з гаусівськими, дзвіноподібними і трапецієподібними функці-
ями належності. Це дає змогу провести подальший аналіз, який дозволить встановити ступінь точ-
ності отриманих результатів. Схожість отриманих полів та побудованих на їхній основі фракталь-
них структур підтверджує адекватність запропонованої моделі CUM і може бути використана для 
подальших практичних досліджень.  

Висновки 

Розглянуто можливість застосування фрактального росту для прогнозування форми туристич-
них містечок. За допомогою апарату нечіткої логіки побудовано поля ймовірності урбанізації. Для 
моделювання динаміки просторового поширення була використана модель CUM. Основними пе-
ревагами CUM є можливість моделювання динаміки зростання населених пунктів на основі появи 
нових центрів привабливості території і під’їзних шляхів в короткостроковій перспективі (1—3 
роки) та отримувати коректну форму периферії, що добре узгоджується з експериментом. Кожна 
агрегована точка розглядається як аналог урбанізованої території. Модель показала високий рівень 
точності форм, що підтверджує її адекватність. 
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Рис. 3. Фрактальна структура м. Яремче для полів ймовірності на основі FIS-систем з 
а — гаусівськими; б — дзвіноподібними; в — трапецієподібними;  

д — трикутними типами функцій належності 

0 50 100 150 200
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 50 100 150 200
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 50 100 150 200
20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

а

 

б) в) г) 



<<
  /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 true
  /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 (None)
  /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice


