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МОДЕЛЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПАРАЛЕЛЬНИХ  
МЕТОДІВ ПОРІВНЯННЯ ЗОБРАЖЕНЬ НА БАЗІ  

KVP-ПЕРЕТВОРЕННЯ 
Досліджено метод паралельного порівняння зображень на базі KVP-перетворення, а саме 

проведено комп’ютерне моделювання процесу порівняння в середовищі MATLAB, яке показало 
високу ефективність запропонованого методу і моделі та дозволило оцінити показники точно-
сті, відсоток збігу та вплив шумів на процес порівняння. 

Вступ 

Дослідження методів і засобів порівняння зображень, спрямовані на підвищення продуктивнос-
ті, достовірності та розширення функціональних можливостей систем технічного зору око-
процесорного типу для обробки і розпізнавання образної інформації, а також розроблення нових 
методів та алгоритмів паралельного порівняння зображень в режимі реального часу є актуальним 
завданням для сучасних систем технічного зору і штучного інтелекту [1—3].  
Метою дослідження є оцінювання ефективності експериментальних показників та показників 

ефективності (точності та швидкодії) методів порівняння зображень на базі KVP-перетворення 
шляхом розробки програмного забезпечення для симуляції паралельних процесів порівняння зо-
бражень та оцінки їх реальних показників. 

Для дослідження методів порівняння зображень на базі KVP-перетворення необхідно побуду-
вати комп’ютерну модель інформаційної системи порівняння, яка б давала змогу оцінити ефекти-
вність цих методів та систем на їх основі. Враховуючи специфіку організації паралельних методів 
на базі KVP-перетворення, можна зробити апріорний висновок, що традиційні цифрові лінійні 
комп’ютерні моделі  не можуть бути використані для задач прямого моделювання. Так само для 
безпосереднього моделювання не можуть бути використані й комп’ютерні середовища, оскільки 
всі вони працюють на послідовних алгоритмах з використанням цифрової форми сигналів, що не 
може описати систему числення і апарат ЛЧФ. Тому необхідним є застосування прийомів іміта-
ційного моделювання. Імітаційні методи моделювання дозволять провести симуляцію параметрів і 
процесів реальних систем паралельного порівняння на базі ЛЧФ на існуючих комп’ютерних інфо-
рмаційних та апаратних платформах та отримати аналітичні дані для подальшої оцінки ефектив-
ності запропонованих методів.  

Для проведення експериментальних досліджень методів KVP-перетворення та отримання мак-
симально якісної аналітичної інформації доцільно використовувати пакет прикладних програм 
комп’ютерного моделювання MathLAB, оскільки запропоновані математичні моделі необхідно 
дослідити у вигляді аналітичних залежностей у гнучкому програмному середовищі. Існуючі моду-
лі обробки зображень у середовищі MathLAB повною мірою можуть бути використані під час до-
слідження процесів шляхом імітаційного моделювання з достатньо високою точністю та достовір-
ністю отриманих даних. Тому вони будуть розглядатись як базові в процесі побудови комп’ю-
терної моделі системи порівняння зображень на базі KVP-перетворення. Звісно, матимуть місце 
деякі обмеження у дослідженні представлення інформації у формі тривалостей часових інтервалів 
та застосування апарата перетворення цифрових інформаційних сигналів ЕОМ у логіко-часові 
функції. Але такі обмеження будуть враховуватись з конкретно визначеною долею імовірності 
випадкового процесу моделі.   

Розроблені програмні модулі в комп’ютерному середовищі та MathLab, що дозволяють прово-
дити моделювання процесу паралельного порівняння зображень на базі модифікованого методу 
KVP-перетворення та оцінку основних показників, можуть бути корисними під час інженерного 
проектування і розрахунків апаратних систем порівняння зображень в режимі реального часу. 
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Програмно-алгоритмічна реалізація методу і моделі порівняння зображень на базі  
модифікованого методу KVP-перетворення 

Яскравість елемента (пікселя) зображення ( )ijHbright f  дозволяє найточніше провести фізичне 

перетворення інформаційних параметрів в аналогові рівні електричної напруги і струму в первин-
ному тракті перетворювачів на фотоприймачах. Для такого перетворення може бути використаний 
перетворювач напруги в часовий інтервал [4].  

Основною задачею імітаційної частини комп’ютерної моделі є перетворення значення яскраво-
стей , , що відповідає елементам fij, fеij вхідного F та еталонного Fе зо-

бражень у відповідні значення псевдочасових тривалостей інтервалів , та 
( )ijHbright f ( ijHbriht fе )

ijt′ ijtе′  

( )( ;)ij ijHbriht f t′→ ,  за правилом нормального закону розподілу. На основі 

сформованих числових значень псевдочасових тривалостей інтервалів 
( )ijHbriht fе )ijt е′→

ijt′  та  формуються їх 
масиви, що описують вхідне та еталонне зображення вже в контексті представлення логіко-
часових функцій. Це відповідає першому етапу попередньої обробки у вдосконаленому методі 
KVP-перетворення [3]. 

ijtе′

Використання змінних випадкових величин x дозволяє максимально точно наблизити імітацій-
ну модель порівняння зображень до реального процесу компарації, оскільки передбачає врахуван-
ня випадкових змін тривалостей апаратними перетворювачами. Процес перетворення яскравості в 
тривалість імпульсів залежить від температури, параметрів елементів та багатьох інших чинників, 
що враховує коливання значень тривалостей коефіцієнтом перетворення  [3]. ( )pk x

Отже, алгоритм комп’ютерної моделі процесу порівняння передбачає такі етапи: 
1. На початковому етапі передбачається введення вхідного F та еталонного Fe напівтонових зо-

бражень  у середовище MATLAB за допомогою влаштованих функцій.  
2. Формування масивів псевдочасових тривалостей інтервалів (ПЧТІ) у вигляді простих логі-

ко-часових функцій ЛЧФ (проста ЛЧФ — це функція квантована за рівнем зі значимістю 2 — 
набуває значення «0» або «1»). Формування відбувається за отриманими цифровими масивами 
даних вхідному F та еталонному Fe зображень із певним допуском в комп’ютерній та математи-
чній моделях [3]. На цьому етапі необхідне обов’язкове попереднє задання параметрів: , ( )pk x AK , 
та ( )p x . Густина розподілу ( )p x  визначається за заданими значеннями математичного сподівання, 
дисперсії та межами змін випадкової змінної х. Утворення значень ПЧТІ відбувається за принципом: 
чим вища яскравість елемента матриці зображення — тим більше значення даних в масивах ПЧТІ. 

3. Організація самого процесу порівняння сформованих масивів ПЧТІ та прийняття кінцевого 
рішення за допомогою модульно-кореляційної функції МКФ. 

4. Точність порівняння оцінюється похибкою процесу порівняння ξ і кількістю елементів зо-
браження, для яких значення МКФ = 1. Похибка порівняння ξ визначається за кількістю відповід-
них елементів масиву, які збіглися або ні, оскільки МКФ — дискретна булева функція і може 
приймати тільки значення «0» або «1».  

Для середовища MATLAB обчислення МКФ може бути виконане з паралелізмом процесу зіс-
тавлення масивів ПЧТІ, тобто за одну машинну операцію: ( ) ( )' 'ij ij ijMKF a LGF f LGFe fe⎡ ⎤= ¬ ⇑ ⊕⎣ ⎦

, де 

( ) ( )'ij ij ija LGF f LGFe fe⎡ ⊕⎣ ' .⎤
⎦  — результат операції «сума за модулем 2 над масивами ПЧТІ 

( )'ijLGF t  і ( )'ijLGFe t »,   — знак операції «сума за модулем 2»; ⊕ ¬  — знак операції інверсії; ⇑  

— символ паралелізму виконання порівняння. 
5. Враховуючи удосконалений метод KVP-перетворення, для підвищення точності результату 

порівняння моделі (відповідне зменшення похибки ξ) необхідним є визначення координат центру 
мас вхідного та еталонного зображень XC і YC за нормами ||Hmn|| їх матриць Hmn [5]. Вже після цьо-
го, якщо результат порівняння МКФ для цих координат XC і YC є позитивним, то проводиться 
порівняння для всіх масивів зображень.  

Для перевірки ефективності алгоритму порівняння растрових зображень на базі модифіковано-
го KVP-перетворення було створено функцію для середовища MATLAB, яка забезпечує наочне 
представлення результатів у вигляді графіків. Для створення масивів простих логіко-часових фун-
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кцій ЛЧФ зображень, проводилась попередня обробка даних зображень [6]. Оскільки під час по-
будови масивів ЛЧФ необхідна інформація про яскравість кожного пікселя зображення, необхідно 
перетворити вхідні кольорові компоненти зображень в градації сірого. У функції перевірки алго-
ритму цей етап реалізується за допомогою функції rgb2gray такою послідовністю команд: 
 firstImageGray = rgb2gray(firstImage); 

98  

se ). 
Для врахування такої ос них зображень попередньо 

спо

sec ). 
Створення омогою про-

цес

 

 condImageGray = rgb2gray(secondImage
обливості значення пікселів кожного з вхід

творювались гаусівським шумом за допомогою вбудованої в MATLAB функції imnoise з пара-
метрами: тип — gaussian, математичне очікування — 0, та змінною дисперсією disp, для перевірки 
ефективності алгоритму за різних ступенів спотворення зображень шумами у вигляді функцій: 
 firstImageGrayNoised = imnoise(firstImageGray, 'gaussian', 0, disp); 
 ondImageGrayNoised = imnoise(secondImageGray, 'gaussian', 0, disp

масивів ЛЧФ функцій для порівнюваних зображень виконується за доп
у бінаризації даних зображень та задається такою формулою: 

1, ;
( ) 0, ,

ij
ij

ij

f binLvl
LGF

f binLvl
t = ⎨ <⎪⎩

≥⎧⎪  (1) 

де fij — значення пікселів вхідного та еталонних зображень.  
 і вхідне зображення, та набуває зна-

чен

tImageLGF = (firstImageGrayNoised >= binarisationLevel), 
е firstImageGrayN ання шумів, а 

н о  

      

Отриманий масив ЛЧФ-функцій має таку ж розмірність, як
ня 1 для тих елементів зображення, яскравість яких вища або дорівнює порогу бінаризації 

binLvl, та 0 — для елементів, яскравість яких менша порога. Це здійснюється за допомогою такої 
команди в MATLAB: 
 firs
д oised — зображення в градаціях сірого після наклад
binarisationLevel — поріг бінаризації. На рис. 1 аведено демонстраційне з браження та створений 
на основі нього масив ЛЧФ функцій для значення порога бінаризації, рівного 60. 

 

           

а          б 

Рис. 1: а — демонстр і зображення 

 
орівняння масивів сформованих ЛЧФ проводилось на базі модульно-кореляційної функції 

[3,

 

geLGF(i) == firstImageLGF(i), 

де r сота зображень; с — ширина; secondImageLGF та firstImageLGF — масиви ЛЧФ функцій 

аційне зображення; б — його масив простих ЛЧФ у вигляд

П
 4]. Результатом застосування МКФ буде кількість однакових елементів ЛЧФ обох зображень. 

Реалізацію модульно-кореляційної функції можна здійснити в MATLAB за допомогою циклу for 
та змінної matchedPixels, в якій зберігається кількість однакових елементів масивів ЛЧФ функ-
цій зображень: 

for i = 1:r*c

   if secondIma

       matchedPixels = matchedPixels + 1; 

   end 

end, 

— ви
зображень. 
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Маючи такий результат, можна провести розрахунок відсотка подібності двох зображень (ви-

значення похибки) як 100 %MatchedR
Total

= ⋅ , де Matched — кількість однакових елементів обох зо-

бражень; Total — загальна кількість елементів еталонного зображення. 
Для застосування функції в середовищі Matlab необхідно попередньо завантажити в середови-

ще порівнювані зображення за допомогою функції imread. Послідовність команд, яку необхідно 
ввести для застосування функції моделювання алгоритму порівняння растрових зображень на базі 
модифікованого KVP перетворення для вищенаведених зображень, порога бінаризації 120 та дис-
персії шуму 0,01 має такий вигляд: 

 ( )   ' . 'firstImage imread logoFull bmp>> = ; 

( )'   ' .secondImage imread logoPart bmp

(

 >> = ; 

) ,  ,  120, 0,01LGF firstImage secondImage>>  .  

У разі введення послідовності вищенаведених команд середовище Matlab створить змінну ans 
та присвоїть їй значення відсотка збігу обох зображень. Застосування середовища Matlab для пе-
ревірки ефективності алгоритму дає можливість провести комплексне дослідження ефективності 
алгоритму залежно від дисперсії шуму, порога бінаризації та розміру зображень.  

Дослідження ефективності методів і моделей порівняння зображень на базі модифікованого 
методу KVP-перетворення шляхом комп’ютерного моделювання 

Для визначення залежності відсотка збігу зображень від їх розміру вищенаведений алгоритм пос-
лідовно застосовувався до серії однакових зображень розміром від 100×100 пікселів до 2000×2000 з 
кроком розміру в 100 пікселів. Оскільки ефективність алгоритму не залежить від значень пікселів 
зображення, графічні файли для цього досліду автоматично генерувались таким чином: 

([ ] )  0,  255 ,  ,  ,  ' 8'firstGeneratedImage randi newSize newSize uint=

  

;  

 secondGeneratedImage firstGeneratedImage= , 

де newSize — розмір нового зображення.  
Для цього досліду значення дисперсії шуму зазначалось рівним 0,01, а поріг бінаризації — 60. 

На рис. 2 показані графіки, отримані після чотирьох серій дослідів. 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Графіки залежності відсотку збігу зображень від їх розміру 

Наведені графіки наочно показують слабку залежність відсотка збігу зображень від їх розміру. 
Всі відмінності між однаковими зображеннями створюються лише шумами, тому наступним ета-
пом дослідження ефективності алгоритму є аналіз залежності відсотка збігу зображень від диспер-
сії шумів. Для цього однакові зображення розмірами 2000×2000 пікселів, одне з яких зображено на 
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рис. 3а, послідовно порівнювалися при дисперсії шумів від 0,01 до 1,01 з кроком 0,05 та порога 
бінаризації 60. Отриманий графік залежності відсотка збігу зображень від рівня шумів показаний 
на рис. 3б. 

           

% збігу 

а      б 

Рис. 3. Експериментальне зображення для визначення залежності відсотка збігу елементів від дисперсії шуму:  
а — використане вхідне зображення; б — результатний графік залежності 

Наведений вище графік (див. рис. 3б) дозволяє стверджувати про експонентну залежність від-
сотка збігу зображень від дисперсії шуму. Для дисперсії 0,01 однакові зображення збігаються на 
89 %, а для 1,0 — на 55 %, тому для побудови систем порівняння на базі модифікованого методу 
KVP-перетворення важливо максимально зменшити рівень шумів на етапі отримання вхідних зо-
бражень. Якщо припустити, що у реальних систем дисперсія шуму буде складати 0,05 [7], то мож-
на очікувати результат порівняння однакових зображень у 85 %. 

Використовуючи функцію MatLab — «gpuArray», перевірено швидкість алгоритму на відеокар-
тах з підтримкою технології Nvidia CUDA (nVidia GeForce GTX460), оскільки найближчим ком-
п’ютерним аналогом оптико-електронних паралельних систем є саме відеопроцесори з високим 
ступенем паралелізму обчислень. Дані часу порівняння показали, що метод KVP-перетворення для 
порівняння зображень проявляє пріоритетні переваги з ростом числа паралельних каналів, тобто зі 
збільшенням паралелізму обчислень. 

Для точної оцінки виграшу за швидкодією і точністю процесу порівняння на базі модифіко-
ваного методу KVP-перетворення в ідеальному випадку необхідна реалізація апаратного дослід-
ного макету або експериментального зразка паралельного оптоелектронного пристрою для порі-
вняння образів. Це б дало змогу повною мірою оцінити реальний виграш, на відміну від моде-
лювання паралельних алгоритмів на послідовних обчислювальних платформах персональних 
ЕОМ. В ідеальному випадку в апаратній моделі оптоелектронного пристрою порівняння зобра-
жень має бути також реалізований запропонований алгоритм компарації з утворенням реальних 
логіко-ключових ідентифікаторів зображень, а не їх імітаційних аналогів — псевдо-часових три-
валостей інтервалів, це дозволить оцінити переваги реального виграшу за швидкодією за раху-
нок глибшого паралелізму процесу порівняння. 

Висновок 

Проведене комп’ютерне моделювання паралельного порівняння зображень на базі модифікова-
ного методу KVP-перетворення в середовищі MATLAB показало переваги методу перед тради-
ційними алгоритмами, зокрема слабку залежність відсотка збігу зображень від їх розміру та екс-
понентну залежність відсотка збігу зображень від дисперсії шуму. Тобто у системах порівняння на 
базі модифікованого методу KVP-перетворення всі відмінності між однаковими зображеннями 
створюються лише шумами, тому будуючи такі системи порівняння, важливо максимально змен-
шити рівень шумів на етапі отримання вхідних зображень.  

 

100  



ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2013. № 5 

101 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Кожем’яко В. П. Аналіз паралельних методів та засобів оптико-електронної обробки та порівняння зображень /  

В. П. Кожем’яко, Р. М. Новицький, К. В. Кожем’яко // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. — 2012. —  
№ 1 — С. 40—50. 

2. Кожемяко В. П. Квазиимульсно-потенциальные оптоэлектронные элементы и устройства логико-временного типа 
/ C. B. Свечников, В. П. Кожемяко, Л. И. Тимченко. — К. : Наукова думка, 1987. — 256 с. 

3. Кожем’яко В. П. Методи і математичні моделі паралельного порівняння зображень логіко-часового типу на опти-
ко-електронній елементній базі для задач реального часу / В. П. Кожем’яко, Р. М. Новицький, В. І. Маліновський // Оп-
тико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — Вінниця. — 2011. — № 2(22) — С. 5—24. 

4. Квантові перетворювачі на оптоелектронних логіко-часових  середовищах для око-процесорної обробки зобра-
жень : моногр. / [В. П. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, О. І. Суприган, Д. І. Клімкіна]. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 
2007. — 126 с. — ISBN 978-966-641-219-8 . 

5. Кожемяко В. П. Архітектура геоінформаційно-енергетичної системи управління потоками транспорту з викорис-
танням розпізнавання образів за ознаками / В. П. Кожем’яко, Р. М. Новицький, В. І. Маліновський // Штучний інтелект. 
— 2011. — № 1. — C. 56—63. 

6. Оптоэлектронные логико-временные  информационно-вычислительные среды / [В. П. Кожемяко и др.]. — Тбили-
си : Ганатлеба, 1984. — 357 с. 

7. Оптоэлектронные параллельные вычислительные устройства / [В. П. Кожемяко, О. Г. Натрошвили, Л. И. Тимчен-
ко и др.] — Тбилиси: изд-во Тбилисского университета, 1985. — 248 с. 

Рекомендована кафедрою лазерної та оптоелектронної техніки 

Стаття надійшла до редакції 11.06.2013 
Рекомендована до друку 19.11.2013 

Кожем’яко Володимир Прокопович — завідувач кафедри, Маліновський Вадим Ігоревич — асистент, 
Новицький Руслан Михайлович — здобувач. 

Кафедра лазерної та оптоелектронної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця 



<<
  /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


