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SYSTEM EKSPERTOWY WYBORU TECHNOLOGII
UTRZYMANIA ZWIERZĄT DLA PRODUCENTÓW BYDŁA

Andrzej Marczuk
Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Streszczenie. W pracy przedstawiono główne założenia opracowywanego w Uniwersytecie
Przyrodniczym w Lublinie systemu ekspertowego dla producentów bydła. Opracowano
i oprogramowano system ekspertowy dla producentów bydła mlecznego. Modułowa struktura
systemu umożliwia jego rozbudowę o nowe elementy doradztwa komputerowego. Stworzona
aplikacja umożliwia użytkownikowi wybór odpowiedniej technologii chowu bydła mleczne-
go. Użytkownik systemu przez wybranie odpowiednich zasiewów, określenie ich powierzch-
ni oraz plonu, ma możliwość obliczenia wielkości obsady na podstawie możliwości paszo-
wych gospodarstwa. Wielkość obsady wpływa na wybór systemu utrzymania zwierząt oraz
technologię dojenia. Poprawność działania systemu sprawdzono na kilku gospodarstwach
środkowo wschodniej Polski.
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Wstęp

W Katedrze Maszyn i Urządzeń Rolniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
od 1980 roku prowadzone są prace na komputerowymi systemami doradztwa dla produ-
centów bydła. Opracowano kilkanaście publikacji dotyczących struktury procesu produk-
cyjnego, wielokryterialnych metod doboru maszyn i urządzeń do realizacji zabiegów tech-
nologicznych oraz szereg programów racjonalizujących stosowanie metod doboru.
Uwzględniono osiągnięcia innych ośrodków prowadzących prace nad bazami wiedzy
o rolniczych procesach produkcyjnych [Weres i in. 2000, Marciniak 2005; Kuboń, Cupiał
2005; Cupiał, Kuboń 2005]. Uznano, że powstała możliwość opracowania kompleksowego
systemu eksperckiego w zakresie doboru maszyn i urządzeń do usuwania odchodów
z obór. W niniejszej pracy przedstawione zostaną główne założenia, jakie uznano za ko-
nieczne, aby opracowywany system ekspercki wyboru technologii utrzymania zwierząt
dobrze służył producentom bydła.

Dzięki wejściu Polski do UE gospodarstwa rolnicze zyskały nowe możliwości rozwoju.
Rozwój ten może dotyczyć zarówno modernizacji prowadzonego obecnie profilu produkcji
gospodarstwa rolnego, jak i ukierunkowania jej na nowe rodzaje działalności rolniczej.
Produkcja mleka i chów bydła mlecznego jest jednym z takich kierunków produkcji.
Rolnicy decydujący się na wybranie odpowiedniego profilu produkcji, mogą ubiegać się
o dofinansowania z funduszów UE np. na zmianę kierunku produkcji. Fundusze europej-
skie są dużą szansą dla polskich gospodarstw, które chcą się rozwijać, oraz produkować
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mleko i zajmować się hodowlą bydła mlecznego. UE wprowadziła odpowiednie wymogi,
co do produkcji mleka i chowu bydła mlecznego. Wymogi unijne spowodowały koniecz-
ność modernizacji struktury istniejących gospodarstw rolnych oraz stworzenia odpowiada-
jącego tym przemianom zaplecza przemysłowego.

Wieloletnie badania nad kosztami produkcji dają możliwość ich minimalizacji przy
jednoczesnej optymalizacji technologii poszczególnych procesów produkcji [Radkowski,
Kuboń 2006a, b]. Pod pojęciem optymalizacji technologii należy rozumieć działania, które
gwarantują obniżenie kosztów a zarazem zwiększenie efektywności produkcji. Proces
hodowli uległ zmianie z użytkowania dwukierunkowego mleczno-mięsnego na jednokie-
runkowy mięsny lub mleczny. Rozwinięto chów wolnostanowiskowy i zwiększono wydaj-
ność pracy. Niniejsza praca będzie odnosić się w szczególności do bydła mlecznego.

Cel pracy

Dotychczasowe metody doradztwa rolniczego wymagają udziału człowieka jako decy-
dującego o przebiegu i jakości porady. Często doradztwo dotyczy czynności rutynowych
i może być prezentowane przez odpowiednio oprogramowany komputer.

W ostatnim okresie nastąpił szybki wzrost zainteresowania systemami ekspertowymi,
systemami, w których decyzje generuje komputer bez udziału człowieka. Powoduje to
przyspieszenie procesu podejmowania decyzji oraz eliminuje znaczną część pomyłek, jakie
mógłby popełnić człowiek.

Wychodząc na przeciw tym możliwościom w pracy podjęto próbę opracowania syste-
mu ekspertowego doboru technologii utrzymania bydła.

Celem pracy jest przedstawienie wymagań, jakie powinien spełnić system ekspertowy
dotyczący wspomagania decyzji o wyborze technologii utrzymania bydła. Zostanie opra-
cowany i oprogramowany system ekspertowy dla producentów bydła mlecznego. Struktura
systemu będzie modułowa, co umożliwi łatwą jego rozbudowę o nowe elementy doradztwa
komputerowego.

Struktura systemu ekspertowego

W tworzeniu systemu eksperckiego od początku udział powinni brać eksperci z dzie-
dziny, dla której system jest budowany [Flasiński 2006]. Od nich pochodzi wiedza w sys-
temie ekspertowym, a ponadto może być pozyskiwana z książek, katalogów, informacji
fabrycznych, jako tzw. wiedza publiczna. Wiedza ta musi być umiejętnie zakodowana
w systemie ekspertowym przez odpowiedniego specjalistę nazywanego „inżynierem wie-
dzy”. Inżynier wiedzy stanowi ogniwo pośrednie między źródłami wiedzy a systemem
ekspertowym. Powinien to być informatyk, lub odpowiednio przyuczony programista,
który nie tylko potrafi umiejętnie programować, ale także powinien posiadać umiejętności
reporterskie i wiedzę ogólną z danej dziedziny, aby w odpowiedni i umiejętny sposób pro-
wadzić dialog z ekspertami i wydobywać od nich najistotniejsze fakty i reguły dotyczące
rozwiązywania odpowiednich problemów. Zatem, system ekspertowy będzie tym lepszy im
lepsze jest grono ekspertów i im lepszy jest inżynier lub zespół inżynierów wiedzy tworzą-
cych program będący systemem ekspertowym [Mulawka 1996].
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Określenie systemu eksperckiego wymaga zbudowania bazy wiedzy eksperta i stwo-
rzenie dla niej odpowiedniej struktury, jest często pracochłonne i czasochłonne. Opłaca się
wówczas, gdy system ten będzie wykorzystywany w odpowiednio długim czasie i przez
dużą liczbę użytkowników. Jest to opłacalne także, dlatego, że system może być wykorzy-
stywany już bez udziału człowieka-eksperta, jest on uwolniony od przeprowadzania powta-
rzających się analogicznych ekspertyz i dzięki temu może zająć się on bardziej twórczymi
zadaniami. Ważna jest także możliwość zgromadzenia w systemie wiedzy wielu ekspertów.
Jest to w bezpośrednio przekładalne na „wiarygodność” rozwiązań. W latach siedemdzie-
siątych dokonano spostrzeżenia, że moc systemu tkwi w zakodowanej w systemie wiedzy,
a nie w sposobie wnioskowania, jakim się on posługuje. Można po prostu stwierdzić, że im
pełniejsza wiedza, tym rozwiązanie jest bardziej wiarygodne i uzyskiwane szybciej.

Rys. 1. Widok aplikacji po uruchomieniu
Fig. 1. Application view after startup

Optymalizacja procesów technologicznych chowu bydła wymagała rozwiązania nastę-
pujących zagadnień:
– określenia wielkości stada bydła mlecznego, na podstawie możliwości paszowych ana-

lizowanego gospodarstwa rolnego,
– wyboru odpowiedniej technologii chowu, w zależności od czynników opisujących

gospodarstwo określonych przez użytkownika.

Bank danych

Do stworzenia aplikacji wykorzystano środowisko programistyczne Delphi. Aplikacja
korzysta z plików zewnętrznych będących obrazami graficznymi umiejscowionymi w fol-
derze o nazwie „obrazy”. Ponadto wszystkie istotne dane takie jak: współczynniki do prze-
liczania plonu na jednostki zbożowe, oraz dane na temat technologii dojenia i technologii
chowu zawarte są w kodzie aplikacji. Dane te pochodzą z badań własnych i z literatury
[Karbowy 2008, Praca zbiorowa 2008] i in.
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Bank metod

W aplikacji dostępna jest metoda doboru technologii chowu bydła mlecznego, polega-
jąca na doborze obsady, w zależności od możliwości paszowych danego gospodarstwa.

Według tej metody, program wylicza możliwości paszowe gospodarstwa na podstawie
danych o powierzchni poszczególnych zasiewów, oraz o plonie poszczególnych roślin.
Dane te, są danymi wejściowymi, które wprowadza użytkownik programu, natomiast sama
aplikacja na podstawie tych danych, oraz przy uwzględnieniu współczynników przeliczania
plonu na jednostki zbożowe, oblicza liczbę krów mlecznych możliwych do wykarmienia
przez analizowane gospodarstwo. W programie przyjęto liczbę 40 jednostek zbożowych
potrzebnych do wykarmienia jednej sztuki dużej bydła mlecznego przez okres jednego
roku. Liczba krów warunkuje natomiast wybór systemu utrzymania bydła.

Rys. 2. Widok okna możliwości doboru obsady
Fig. 2. View of animal stock selection window

Na podstawie liczebności stada program wskaże odpowiednią technologię chowu, oraz
technologię doju, ponad to użytkownik będzie miał możliwość samodzielnego dokonania
wyboru technologii chowu, oraz doju. W aplikacji istnieje możliwość zapisania do pliku
tekstowego informacji o wybranych technologiach chowu oraz doju, z którego to pliku
można później wydrukować zapisane informacje.
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Rys. 3. Widok okna programu z wybraną strukturą zasiewu, oraz obliczoną obsadą zwierząt
Fig. 3. View of application window with selected crop structure, and computed animal stock

Bank scenariuszy

Stworzony program posiada trzy podstawowe zakładki: „dobór obsady”, „technologie
chowu”, „technologie dojenia”.

W zakładce „dobór obsady” użytkownik przez wybranie odpowiednich zasiewów (wła-
ściwych dla swojego gospodarstwa) oraz określenie ich powierzchni oraz plonu, ma moż-
liwość obliczenia wielkości obsady na podstawie możliwości paszowych gospodarstwa.
Wielkość obsady warunkuje z kolei odpowiedni system utrzymania zwierząt. Po obliczeniu
obsady, użytkownikowi ukazuje się następujący komunikat: „Możliwości paszowe pozwa-
lają utrzymać (wyliczona wielkość stada) szt. bydła mlecznego. Zalecany, ze względu na
wielkość stada system chowu to (nazwa proponowanego przez aplikację systemu chowu,
w zależności od wielkości stada) zalecana ze względu na wybrany system chowu, oraz
liczbę krów technologia dojenia to (typ dojarni ze względu na system chowu, oraz liczeb-
ność stada)”.

Dalej użytkownik ma możliwość przejścia do drugiej z kolei zakładki, gdzie standar-
dowo pokazana zaznaczony jest system proponowany przez program. Po wybraniu odpo-
wiedniego przycisku, użytkownik ma możliwość zapoznania się z krótką charakterystyką
wybranego przez siebie systemu chowu, oraz zaznaczenie swojego wyboru, przez kliknię-
cie na przycisku „wybierz”.
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Rys. 4. Widok okna programu z wybranym systemem uwięziowym i pokazanymi rodzajami uwięzi
Fig. 4. View of application window with selected tying system and tying types shown

W trzeciej zakładce „technologie dojenia”, użytkownik ma możliwość zapoznania się
oraz wyboru odpowiedniej technologii doju dla wybranego systemu chowu. Podobnie jak
w przypadku zakładki „technologie chowu” standardowo zaznaczony będzie system doje-
nia proponowany przez program, natomiast użytkownik będzie miał możliwość przejrzenia
informacji o innych technologiach doju oraz dokonania wyboru technologii odpowiedniej
do zaproponowanego przez aplikację systemu chowu, lub systemu chowu wybranego przez
użytkownika w zakładce „technologie chowu”.

Użytkownik ma również możliwość wyświetlenia raportu z dokonanych wyborów
technologii chowu, oraz technologii dojenia, istnieje też możliwość zapisania tego raportu
do pliku tekstowego.

Podsumowanie
W pracy przedstawiono główne założenia opracowywanego w Uniwersytecie Przyrodni-

czym w Lublinie systemu ekspertowego dla producentów bydła. W szczególności rozpatrzono
technologie utrzymania bydła mlecznego. Zdecydowano, że podstawowym oprogramowaniem
systemowym będzie Windows, podstawowym oprogramowaniem aplikacyjnym będzie środo-
wisko Delphi.

Opracowano i oprogramowano system ekspertowy dla producentów bydła mlecznego.
Modułowa struktura systemu umożliwia jego łatwą rozbudowę o nowe elementy doradztwa
komputerowego.

Stworzona aplikacja umożliwia użytkownikowi wybór odpowiedniej dla jego potrzeb
technologii chowu bydła mlecznego. Użytkownik systemu przez wybranie odpowiednich
zasiewów (właściwych dla swojego gospodarstwa) oraz określenie ich powierzchni i plonu,
ma możliwość obliczenia wielkości obsady na podstawie możliwości paszowych gospodar-
stwa. Wielkość obsady warunkuje z kolei odpowiedni system utrzymania zwierząt oraz
liczbę krów oraz technologię dojenia.

System działa poprawnie a jego weryfikację przeprowadzono na kilku gospodarstwach
regionu środkowo-wschodniej Polski.
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EXPERT SYSTEM FOR SELECTING ANIMAL KEEPING
TECHNOLOGY FOR USE BY CATTLE PRODUCERS

Abstract. The paper presents main guidelines for an expert system for cattle producers, which is
being developed at the University of Life Sciences in Lublin. An expert system for milk cattle pro-
ducers was developed and programmed. Modular structure of the system allows its development by
adding new computer consulting elements. Created application enables its users to select proper milk
cattle breeding technology. By selecting appropriate crops and determining their area and yield, the
system user is able to compute stock volume depending on a farm feeding potential. Animal stock
volume affects selection of animal keeping system and milking technology. Correct work of the
system has been checked in several farms in central-eastern Poland.

Key words: expert system, technology, cattle, producers, optimisation

Adres do korespondencji:
Andrzej Marczuk; e-mail. andrzej.marczuk@up.lublin.pl
Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Głęboka 28
20-612 Lublin



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /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

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


