
 
 

i-Draw
  دليل تشغيل البرنامج

 
 . جميع الحقوق محفوظة. Vivitek خاصة بشرآة @حقوق الطبع والنشر محفوظة 

 .محتویات هذا الدليل قابلة للتغيير بغرض تحسين المنتج

 . Vivitek شرآة ال یجوز تغيير جزء من هذا الدليل أو آله أو نقله إلى أطراف أخرى دون إذن مسبق من

 i-Drawمعلومات عن برنامج 
.یرجى االتصال بمندوب المبيعات المحلي؛ للتعرف على المزید من المعلومات والبرامج



 

 

 الفهرس
  ١............................................................................................مقدمةال: ١الفصل 
  ٢......................................................................................بيئة التشغيل: ٢الفصل 
  ٢........................................................................... تنبيهات قبل االستخدام-أ
  ٢.............................................................................. متطلبات الكمبيوتر-ب
  ٣............................................................................................التثبيت: ٣الفصل 
  ٣..................................................................................... تثبيت البرنامج-أ
  ٦.......................................................................i-Drawتشغيل برنامج : ٤الفصل 

  ٦............................................i-Draw باستخدام أيقونة i-Drawأ تشغيل برنامج 
  ٦................................................. من قائمة البرنامجi-Draw تشغيل برنامج -ب
  ٧.........................................D-Point من خالل قائمة i-Draw تشغيل برنامج -ج
  ٨..............................................................بنية الشاشة والوظائف الرئيسية: ٥الفصل 
  ٨.............................................................................. نوع شريط األدوات-أ
  ٨.................................................................نوع شريط األدوات وموضعه-ب
  ٩........................................................................... شريط األدوات العائم-ج
  ٩....................................................دوات في شريط األدوات العائم وصف األ-د

  ٩.........................................................استعراض القائمة الرئيسية  )١(
  ٩.............................................................تحديد اللون وُسمك القلم  )٢(
  ١٠.......................................................................وظيفة التبديل  )٣(
  ١٠..........................................اختيار وضع شفاف وقلم ورسم بياني  )٤(
  ١١......................................................................إنشاء مالحظة  )٥(
  ١١.....................................................ألسفل/انتقال الصفحة ألعلى  )٦(
  ١١...............................................................................التكبير  )٧(
  ١٢..............................................................................التسجيل  )٨(
  ١٢.........................................................................أداة الممحاة  )٩(

  ١٢............................................................... وصف شريط األدوات الثابت-هـ
  ١٢.......................................................استعراض القائمة الرئيسية  )١(
  ١٣......................................................................إنشاء مالحظة  )٢(
  ١٣..........................................................................اختيار لون  )٣(
  ١٣..............................................................التحكم في ُسمك القلم  )٤(
  ١٣.....................................................................الوضع الشفاف  )٥(
  ١٤..........................................................اختيار قلم أو رسم بياني  )٦(
  ١٥.......................................................................محاةاختيار م  )٧(
  ١٥................................ألسفل وقائمة المالحظة/انتقال الصفحة ألعلى  )٨(
  ١٥...............................................................................التكبير  )٩(
  ١٦..............................................................................التسجيل  )١٠(
  ١٦.....................................................Windowsالتبديل إلى وضع   )١١(
  ١٦.........................................................وضع التحكم في الكائنات  )١٢(

- i - 



 

- ii - 

  ١٧....................................................................... وصف القائمة الرئيسية-و
  ١٨.......................................................................................التطبيقات: ٦الفصل 
  ١٨.............................................................................. استيراد المستندات-أ
  ١٩.................................................................. استعمال القصاصات الفنية-ب
  ٢١....................................................................... قائمة المالحظة وحذفها-ج
  ٢٢....................................................................... حفظ مالحظة وطباعتها-د
  ٢٣............................................................... حفظ العرض التقديمي وفتحه-هـ
  ٢٤.......................................................................................... الكائنات-و
  ٢٥....................................................................... استخدام وظيفة الممحاة-ز
  ٢٦................................................................................وظائف إضافية: ٧الفصل 
  ٢٦..................................................................... لوحة المفاتيح االفتراضية-أ
  ٢٦..................................................................................الضوء تسليط -ب
  ٢٨........................................................................................... اإلعتام-ج
  ٢٩...........................................................................................التهيئة: ٨الفصل 
  ٢٩............................................................................................. المجلد-أ
  ٢٩......................................................................................... مالحظة-ب
  ٣٠.............................................................................. العرض المزدوج-ج

  ٣٠.........لضمان عملية تسجيل دقيقة، يمكنك ضبط خواص التسجيل) ١( التسجيل-د„”
  ٣١............................................................................... مستوى الصوت-هـ
  ٣١........................................................................................ الخيارات-و
  ٣٢............................................................................. معلومات اإلصدار-ز
  ٣٣...............................................................i-Drawإلغاء تثبيت برنامج : ٩الفصل 

  ٣٣.........................Windowsئمة برامج  باستخدام قاi-Drawأ إلغاء تثبيت برنامج 
  ٣٣.................Windows باستخدام لوحة التحكم في i-Draw إلغاء تثبيت برنامج -ب
  ٣٤.........................................................................................إشعار: ١٠الفصل 

 



 

i-Draw
 دليل تشغيل البرنامج

   المقدمة: ١الفصل 
’i-Draw ‘ هو برنامج لوحي تم تحسينه خصيًصا ليستخدم مع برنامجD-Point . أضف مزيًدا من الفعالية على المحاضرة باستخدام

 .D-Pointو‘ i-Draw’ميزة الكتابة الدقيقة والعديد من األدوات المريحة لبرنامجي 

 
 :تين على خاصيتين مثاليi-Drawيشتمل برنامج 

 خاصية الكتابة الرقمية. ١

 خاصية تأليف المحتویات. ٢

 .D-Pointسرعة آتابة عالية ومستقرة إذ تم تحسينه خصيًصا ليستخدم مع برنامج ‘ i-Draw’يوفر برنامج 
 .‘i-Draw’استمتع بإلقاء العروض التقديمية القوية وتأليف المواد التعليمية والمحتويات باستخدام برنامج 
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 بيئة التشغيل: ٢الفصل 
  تنبيهات قبل االستخدام-أ

آما . Linux وMac وال یدعم أنظمة تشغيل أخرى مثل Windows Vista وWindows XPنظامي التشغيل ‘ i-Draw’یدعم برنامج 
 i-Drawال یعمل برنامج . (D-Pointویجب بالضرورة تشغيل هذا البرنامج مع برنامج . D-Pointیمكن تشغيله أیًضا باستخدام برنامج 

 .)i-Draw مسبًقا قبل تشغيل برنامج D-Pointیرجى تشغيل برنامج .  على جهاز الكمبيوترD-Pointإال بوجود برنامج 

  متطلبات الكمبيوتر-ب   

 المتطلبات الموصى بها الحد األدنى للمتطلبات 

 Dual Coreمعالج ثنائي المرآز   جيجا هرتز١ بسرعة Pentium 4وحدة المعالجة المرآزیة

  جيجابایت١  ميجابایت٥١٢ الذاآرة العشوائية

  ميجابایت١٠٠  ميجابایت٧٠محرك األقراص الثابتة

  ميجابایت128  ميجابایت١٢٨ بطاقة الرسومات

  Windows7 وVista وWindows7 Windows XP وVista وWindows XP نظام التشغيل

 ميكرفون ومكبر صوت ميكرفون ومكبر صوت متطلبات أخرى
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 التثبيت: ٣الفصل 
  تثبيت البرنامج-أ

، ثم حدد )i-Drawتثبيت (“ install i-Draw” في محرك األقراص المضغوطة وانقر فوق D-Pointأدخل القرص المدمج المرفق بمنتج 
 لغة التثبيت

 

 ).التالي(‘ next’عند ظهور نافذة معالج التثبيت، انقر فوق 

 

 ).التالي(‘ next’دد مربع اختيار فارًغا إلنشاء أیقونة، ومن ثم انقر فوق في نافذة تطبيقات المهام اإلضافية، ح
 )التالي(“ Next”حدد الخيار الذي تفضله وانقر فوق . وفي هذه المرحلة؛ یمكنك إنشاء أیقونة على سطح المكتب أو أیقونة تشغيل سریع→ 
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 ).التثبيت(‘ installation’انقر فوق قائمة .  جاهز للتثبيتi-Drawوعليه یكون برنامج 
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 ).التالي(“ next”بالضغط فوق “ i-Draw Printer”ثّبت برنامج 

   

 ).إنهاء (Finishیرجى النقر فوق الزر . بنجاح“ i-Draw Printer”اآتملت عملية تثبيت برنامج 
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 ).إنهاء(‘ Finish’اآتملت عملية التثبيت؛ انقر فوق 
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 i-Drawتشغيل برنامج : ٤الفصل 
 عارإش

؛ ستظهر رسالة D-Point قبل برنامج i-Drawإذا قمت بتشغيل برنامج . i-Draw مسبًقا قبل تشغيل برنامج D-Pointشّغل برنامج 
 .i-Drawخطأ ولن يعمل برنامج 

 i-Draw باستخدام أيقونة i-Drawأ تشغيل برنامج 

إنشاء أیقونة (‘ Create a quick launch icon’أو ) إنشاء أیقونة على سطح المكتب(‘ Create a desktop icon’إذا حددت 
آما یمكنك تشغيل برنامج .  على الخلفية أو في إطار برامج التشغيل السریعi-Drawأثناء عملية التثبيت، فسيتم إنشاء أیقونة ) التشغيل السریع

i-Drawبالنقر فوق إحدى هاتين األیقونتين التاليتين . 

 

 مة البرنامج من قائi-Draw تشغيل برنامج -ب

أو ) إنشاء أیقونة على سطح المكتب(‘ Create a desktop icon’ من خلفية النظام أو عدم تحدید i-Drawفي حالة إزالة أیقونة ) ١(
’Create a quick launch icon ‘)أثناء عملية التثبيت؛ یمكنك تشغيل ) إنشاء أیقونة التشغيل السریعi-Drawاتبع .  من قائمة البرنامج
 :عليمات التاليةالت

 .في شریط مهام النظام) بدء(“ start” انقر فوق الزر -أ
 ).آل البرامج(‘ all programs’ انقر فوق -ب
 . في قائمة البرنامج المعروضةVivitek انقر فوق -ج
 .i-Draw انقر فوق قائمة -د
 .i-Draw؛ سيتم تشغيل i-Draw، والنقر فوق أیقونة i-Draw بمجرد تصفح قائمة - هـ
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 D-Point من خالل قائمة i-Draw تشغيل برنامج -ج

 D-Point، یتم إنشاء أیقونة D-Pointعند تشغيل . D-Point في قائمة i-Draw بالنقر فوق أیقونة i-Drawیمكن تشغيل برنامج ) ١(
انقر على أیقونة . D-Point ومن ثم ستظهر قائمة D-Point باستخدام قلم D-Pointانقر فوق أیقونة . في إطار شریط مهام النظام

i-Draw الموجودة في القائمة، وسيعمل برنامج i-Draw. 
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 بنية الشاشة والوظائف الرئيسية: ٥الفصل 
  نوع شريط األدوات-أ

 أنواع شريط األدوات
شریط األدوات : وهناك نوعان من شریط األدوات وهما.  في المكان الذي یفضله المستخدمi-Drawیمكن وضع شریط أدوات برنامج 
یمكن وضع شریط األدوات المستقيم في أي جانب من جوانب النافذة، بينما یمكن وضع شریط األدوات العائم . المستقيم وشریط األدوات العائم
 .في أي مكان یختاره المستخدم

 الستخدامهما i-Drawند الخروج من  الرئيسية، آما یمكن تخزینهما أیًضا عi-Drawویمكن تحدید نوع شریط األدوات وموضعه من قائمة 
 .في المرة القادمة

 نوع شريط األدوات وموضعه-ب

 

- ٨ - 



 

i-Draw
 دليل تشغيل البرنامج

  شريط األدوات العائم-ج

، ویتصل آل قسم منهم بطریقة C وB وA:  أقسام٣یتكون شریط األدوات العائم من 
C .تسلسلية

- ٩ - 

B

A

 

  على وظيفتينAیشتمل القسم 
إذا حددت أداة القلم الخاصة بأداة . ولى في عرض األداة المستخدمة حالًياُتستخدم الوظيفة األ

 .الكائنات، فسيتم عرض األیقونة المناسبة
وفي حالة النقر بزر .  الرئيسيةi-Drawأما الوظيفة الثانية، فتستخدم في استعراض قائمة 

 .الماوس األیمن في هذه المنطقة؛ ستظهر القائمة الرئيسية

 : Bالقسم 
 على أیقونات لمجموعات األدوات والوظائف Bویحتوي القسم .  ووظائفه في مجموعات حسب أوجه التشابه بينهاi-Drawتصنيف أدوات 

 .المدرجة
ولضمان راحتك، یقتصر تبدیل . وأثناء استخدام البرنامج، ُتستخدم أدوات الرسم البياني والممحاة وأدوات تبدیل الوضع بصفة متكررة

 .ئف بالنقر فوق األیقونة المطابقة فحسبمجموعة الوظا

 . على األدوات والوظائف التفصيلية المعروضةCیشتمل القسم 
 .C؛ تظهر األیقونات المطابقة في القسم Bبمجرد النقر فوق أي أیقونة في القسم 

 . ثواٍن٥ في حالة عدم إجراء أي تحدید فيه لمدة Cیختفي القسم 

  العائم وصف األدوات في شريط األدوات-د

 

 استعراض القائمة الرئيسية )١(

 D-Poin لثواٍن باستخدام قلم Aلتنشيط القائمة الرئيسية في الوضع العائم، اضغط على القسم 
 .أو انقر فوقه بزر الماوس األیمن

 

 تحديد اللون وُسمك القلم )٢(

م في القسم  أنواٍع من ُسمك القل٤ نوًعا من األلوان و١٦عند النقر فوق هذه األیقونة، سيظهر 
C. 

 .انقر فوق اللون أو ُسمك القلم الذي تفضله
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 وظيفة التبديل )٣(

 
، i-Drawعند الضغط على هذه األیقونة أثناء إجراء العرض التقدیمي باستخدام 

سيتحول وضع الكتابة إلى وضع نظام التشغيل حتى تتمكن من تشغيل تطبيقات 
  .أخرى للنظام

ل مع الرسم الذي تنشئه أو القصاصة الفنية أو الرسم في هذا الوضع، یمكن التعام 
.وبذلك یمكنك تدویر الكائنات وتكبيرها ونسخها ولصقها. البياني بوصفه آائًنا معيًنا

 .یمكنك استخدام القلم والماوس دون تبدیل الوضع بصفة خاصة 

 .آما یمكنك توسيع حجم المالحظة دون أي قيود 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضع شفاف وقلم ورسم بيانياختيار و )٤(

 
بمجرد النقر فوق هذه األیقونة، یظهر خط سفلي أحمر اللون ومن ثم یتحول هذا 

وفي هذا الوضع، یتداخل آل رسم جدید مع الخلفية . الوضع إلى الوضع الشفاف
إذا أردت الخروج . والرسم البياني والرسومات حتى یمكنك رؤیة الرسومات السفلية

 . انقر فوق األیقونة مرة أخرىمن الوضع الشفاف؛

 .یمكنك تحدید نوع القلم. أدوات القلم 

 .یمكنك تحدید الُسمك حسب سرعة الكتابة. القلم الفرشاة 

 خط مستقيم 

 مستطيل 

 مستطيل ُملون 

 دائرة 

 دائرة ُملونة 

 خط مستقيم مزود برأسي سهم عند طرفيه 

 أحد طرفيهخط مستقيم مزود برأس سهم عند  
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 إنشاء مالحظة (

“ configuration menu”تعيين لون خلفية المالحظة على . إنشاء مالحظة جدیدة 
 )قائمة التهيئة(

 خلفية السبورة 

 خلفية مالحظة موسيقية 

 خلفية مالحظة باللغة اإلنجليزیة 

 خلفية مالحظة مخطوطة 

 خلفية مالحظة رسم بياني 

 
وفي هذه األیقونة، یتم تجميع وظائف
إنشاء مالحظة وإنشاء قصاصة فنية 
  .واستيراد مستندات والتقاط صورة

 استيراد أي ملفات عادیة

 إدراج قصاصة فنية في المالحظة 

 استيراد آل الصور المتوفرة في جهاز الكمبيوتر 

 
 

 إظهار قائمة المالحظات

   
 

 

 ألسفل/انتقال الصفحة ألعلى )٦(

ال یتم تنشيط هذه الخاصية إال عند إنشاء .  ألعلى وألسفل في المالحظاتانتقل الصفحة
 .مالحظتين أو أآثر

 

 

 
 
 
 
 

 التكبير )٧(

وقد تصل % ١٠٠تكبير منطقة المالحظة المحددة أو تكبير منطقة المالحظة بالكامل إلى 
 .یختلف حجم آل الكائنات وموضعها في المالحظة حسب نسبة التكبير%. ٤٠٠

 دة إلى حجم المالحظة األصليالعو 100%

 %٢٠٠تكبير المالحظة إلى  200%

 %٣٠٠تكبير المالحظة إلى  300%

 %٤٠٠تكبير المالحظة إلى  400%

 
 ١٠٠إذا أردت العودة إلى الحجم األصلي؛ انقر فوق . تكبير المنطقة المحددة

 
 تكبير الشاشة وتصغيرها بمقدار مستوى واحد
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٨ التسجيل )(

  تكتبه في المالحظة أثناء المحاضرة بتنسيق ملف الفيلمتسجيل ما
※ . تسجيل ما تكتبه في المالحظة أثناء المحاضرة بتنسيق ملف الفيلم

 

٩ أداة الممحاة )(

 .یمكنك إجراء المحو بشكل آلي أو جزئي. أدوات لمحو الكائنات في المالحظة

 
 محو جميع الكائنات الموجودة في المالحظة

 
 لمحددمحو الكائن ا

 
 سوف یتم محو الكائنات في المنطقة المحددة: محو منطقة

   

  وصف شريط األدوات الثابت-هـ

 . جوانب على النافذة، لكن سيظل شكل األیقونة ووظيفتها آما هي٤یمكن وضع شریط األدوات في 

١(  استعراض القائمة الرئيسية (

 أو D-Pointة ثواٍن باستخدام قلم  لمدi-Drawلتنشيط القائمة الرئيسية، اضغط على أیقونة 
 .انقر فوقها بزر الماوس األیمن لجهاز الكمبيوتر
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 إنشاء مالحظة )٢(

انقر فوق األیقونة لفترة قصيرة أو الشریط المجاور لألیقونة؛ إلنشاء .  ثانية لفتح قائمة إنشاء مالحظة٠.٣انقر فوق األیقونة المحددة أدناه لمدة 
 .مالحظة افتراضية

 
 )قائمة التهيئة(“ configuration menu”تعيين لون خلفية المالحظة على . إنشاء مالحظة جدیدة 

 خلفية السبورة 

 خلفية مالحظة موسيقية 

 خلفية مالحظة باللغة اإلنجليزیة 

 خلفية مالحظة مخطوطة 

 خلفية مالحظة رسم بياني 

 استيراد أي ملفات عادیة 

 إدراج قصاصة فنية في المالحظة 

 استيراد آل الصور المتوفرة في جهاز الكمبيوتر 

 إظهار قائمة المالحظات 

 خيار قائمة ثانية 

 اختيار لون )٣(

 .انقر فوق أیقونة اللون أو شریط استعراض األلوان المجاور ألیقونة اللون لفتح قائمة األلوان

 

٤(  تحكم في ُسمك القلم ال (

وللتحكم في ُسمك القلم، انقر فوق أیقونة التحكم في ُسمك القلم المجاورة . انقر فوق أیقونة ُسمك القلم في الصورة لعرض ُسمك القلم الحالي
 .یظهر عندئٍذ شریط تمریر التحكم في ُسمك القلم آما یمكنك سحبه للتحكم في الُسمك. ألیقونة ُسمك القلم

 

٥(  الوضع الشفاف (

وفي هذا الوضع، یتداخل آل رسم جدید مع الخلفية والرسم . عند النقر فوق هذه األیقونة، یتحول وضع الكتابة العادي إلى الوضع الشفاف
 فانقر فوق األیقونة مرة إذا أردت الخروج من الوضع الشفاف،. البياني والرسومات حتى یمكنك رؤیة الرسومات السفلية عبر الرسم العلوي

 .أخرى
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 اختيار قلم أو رسم بياني )٦(

الرسم البياني لفترة قصيرة، /تتمثل الطریقة األولى في الضغط مع االستمرار على أیقونة القلم. الرسم البياني بطریقتين/استعراض قائمة القلم
 .الرسم البياني/قونة المستعرض المجاورة ألیقونة القلمبينما تكمن الطریقة الثانية في النقر فوق أی

 

وبمجرد تحدید قلم أو رسومات بيانية، تظهر األیقونة المحددة في أیقونة . یمكنك تحدید رسومات بيانية أو قلم من القائمة المعروضة
 .الرسم البياني/القلم

 .قلمیمكنك تحدید نوع ال. أدوات القلم 

 .یمكنك تحدید الُسمك حسب سرعة الكتابة. القلم الفرشاة 

 خط مستقيم 

 مستطيل 

 مستطيل ُملون 

 دائرة 

 دائرة ُملونة 

 خط مستقيم مزود برأسي سهم عند طرفيه 

 خط مستقيم مزود برأس سهم عند أحد طرفيه 

 .خيار قائمة ثانية 
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 اختيار ممحاة  )٧(

لممحاة الفرعية إما بالضغط مع االستمرار على أیقونة الممحاة أو بالضغط على شریط قائمة المستعرض المجاور یمكنك عرض قائمة ا
 .ألیقونة الممحاة

 

 .بعد تحدید نوع الممحاة من القائمة الفرعية، تظهر أیقونة الممحاة المحددة في منطقة أیقونة الممحاة

 محو جميع الكائنات الموجودة في المالحظة 

 محو الكائن المحدد 

 سوف یتم محو الكائنات في المنطقة المحددة: محو منطقة 

 .خيار قائمة ثانية 

٨ ألسفل وقائمة المالحظة/انتقال الصفحة ألعلى )(

 .ال عند إنشاء مالحظتين أو أآثروال یتم تنشيطها إ. تؤدي هذه الوظيفة إلى االنتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية

 

 االنتقال إلى المالحظة السابقة 

 االنتقال إلى المالحظة التالية 

 
في نافذة قائمة المالحظات، یمكنك فتح المالحظة المطلوبة بالنقر مرتين فوقها، أو یمكنك حذف : قائمة المالحظات
 المالحظة المحددة

 رالتكبي )٩(

یختلف حجم آل الكائنات وموضعها في %. ٤٠٠وحتى % ١٠٠تكبير منطقة المالحظة المحددة أو تكبير منطقة المالحظة بالكامل إلى 
 .المالحظة حسب نسبة التكبير
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 التسجيل )١٠(

كنك استخدام هذه الوظيفة في إنشاء محتویات المحاضرة ویم. في هذا الوضع، ُیسجل ما تكتبه في المالحظة أثناء المحاضرة بتنسيق ملف فيلم
 .وتقدیمها عبر اإلنترنت

 

  i-Draw على جهاز الكمبيوتر الستخدام خاصية التسجيل في Microsoft من Windows Media Encoder یجب تثبيت برنامج ※

 
 .ة تتحول إلى الوضع النشط لمنع التشغيل المزدوجعند النقر فوق هذه األیقون: أیقونة بدء التسجيل

 
 .ال تنشط هذه األیقونة إال بعد بدء التسجيل: أیقونة إیقاف التسجيل

 Windowsالتبديل إلى وضع  )١١(

 .i-Draw وتشغيل تطبيقات وبرامج أخرى دون الخروج من Windowsیمكنك التبدیل إلى وضع 

 

 

 وضع التحكم في الكائنات )١٢(

وبذلك یمكنك تدویر الكائنات وتكبيرها . الذي تقوم به أو الرسم الجاهز أو الرسم البياني بوصفه آائًنا

 

 

في هذا الوضع، یمكن التعامل مع الرسم 
 .ونسخها ولصقها

شا لقطة
منطقة االلتقاط 

 وضع الكتابة
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 قائمة الرئيسية وصف ال-و

 
  

 
New Lecture) بدء عرض تقدیمي جدید): محاضرة جدیدة 

Open) فتح مالحظات محاضرة مخزَّنة): فتح 

Save) حفظ العرض التقدیمي الحالي): حفظ 

Save as) حفظ المالحظة الحالية باسم معين): حفظ باسم 

Save note) حفظ المالحظة بتنسيق ملف صورة): حفظ المالحظة 

Print note) طباعة المالحظة): طباعة مالحظة 

Tools) تحدید لوحة المفاتيح االفتراضية أو تسليط الضوء أو اإلعتام): أدوات 

Toolbar Position) تحدید موضع شریط األدوات في إطار ): موضع شریط األدوات
 النافذة

Configuration) ضبط التهيئة لبرنامج ): التهيئةi-Draw 

Quit i-Draw) إنهاء برنامج ): الخروج من البرنامجi-Draw 
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 التطبيقات: ٦الفصل 
  استيراد المستندات-أ

احتك أثناء لضمان ر) ١٣في صفحة ) ٢( وهـ ١١في صفحة ) ٥( د  ٥الفصل من فضلك ارجع إلى (یقدم البرنامج خمسة أنواع من الخلفيات 
 بشكل افتراضي إلى العروض Microsoft Office قصاصة فنية ومستندات ٣٥٠إضافة إلى ذلك، یمكنك استيراد . إلقاء العرض التقدیمي

 .التقدیمية
 :، اتبع التعليمات التاليةMicrosoft Officeالستيراد مستندات 

 .انقر على استيراد ملفات“ import documents”، ٥ في الفصل ١٣ في صفحة  ) ٢(- و هـ١١في صفحة ) ٥(-د„  آما هو موضح في-أ
 . سيظهر عندئٍذ مربع حوار آما هو موضح أدناه وسيتم فتح الملف المستورد وفًقا لذلك-ب

 

 .ة إلجراء الطباعةفي القائم) طباعة(“ print” عند فتح الملف المحدد، انقر فوق -ج
 ".الطباعة"بعد إآمال " آل التطبيقات المفتوحة" قم بإنهاء -د

 .“i-Draw”تلقائًيا آما توضع الصورة في األسفل عند استخدام برنامج " i-Draw Printer"تكون الطابعة مضبوطة على وضع 
 )Windowsوضع  ("Windows mode"على وضع وبعد ذلك، تستطيع استيراد آل الملفات المتاحة على الجهاز ما عدا الموجودة 

 ".i-Draw Printer"عند استخدام طابعة "Intelligent mode"أو وضع
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 . مثبًَّتا على جهاز الكمبيوتر ویعمل بشكل سليمMicrosoft Office، یجب أن یكون تطبيق Microsoft Office الستيراد مستندات .هـ
 . آذلك)PDFملفات  ("PDF file" و)Officeندات مست ("Office-Document"یمكنك استيراد 

  استعمال القصاصات الفنية-ب

 . تقدیم قصاصات فنية للعروض التقدیمية وواجهة تتيح للمستخدم إضافة قصاصة فنيةi-Drawیوفر برنامج 

 :الستخدام قصاصة فنية، اتبع التعليمات التالية
 .١٣في صفحة ) ٢(- و هـ١١في صفحة ) ٥(-د ٥ الفصل ارجع إلى . ]clipart icon[ انقر فوق أیقونة القصاصة الفنية -أ
 )القصاصات الفنية (Clipart یفتح عندئٍذ مربع الحوار -ب
یمن، وإذا نقرت فوق صورة مصغرة،  یؤدي تحدید دليل القصاصة الفنية إلى ظهور الصور المصغرة للقصاصة الفنية على الجانب األ-ج

 .فستظهر قصاصة فنية مكبَّرة في نافذة المعاینة

 
 . انقر مرتين على القصاصة الفنية أو اسحب إحدى القصاصات الفنية إلى منطقة المالحظة إلدراجها في المالحظة -د
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ال یمكن تعيين أآثر من قصاصة واحدة آخلفية ).  آخلفيةتعيين(‘ set background’ لتعيين قصاصة آخلفية، حددها وانقر فوق الزر - هـ
 .لكل مالحظة

 
 وعندئٍذ سيظهر i-Drawإلضافة مستخدم قصاصة فنية لملف برنامج ) إضافة(‘ Add’انقر فوق الزر :  إلضافة قصاصة فنية اتبع ما یلي-و

 .مربع الحوار

 

 .إلظهار مربع حوار المجلد] browser button icon [)التصفح( Browser  انقر فوق الزر-ز
 ) تأآيد(“ Confirm”انقر على زر . حدد مجلد القصاصات الفنية وأدخل اسمه

 .i-Drawوبذلك یكون قد تم إنشاء مجلد القصاصات الفنية في دليل القصاصات الفنية في 
 .i-Draw في تأآد من إضافة المجلدات الفرعية لمجلد القصاصات الفنية المحدد إلى مجلد القصاصات الفنية

 
 . یظل مجلد القصاصات الفنية الذي تمت إضافته متوفًرا إلى أن تحذفه-ح
لكن ال یمكن حذف القصاصات الفنية االفتراضية ). حذف(‘ delete’ إلزالة مجلد القصاصات الفنية الذي تمت إضافته، حدده وانقر فوق -ط

 i-Drawالُمقدمة من برنامج 
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  قائمة المالحظة وحذفها -ج

ویمكن التحقق من . أثناء إجراء العرض التقدیمي، یتم إنشاء عدد من المالحظات أو استخدام مالحظات المحاضرة التي تم إعدادها سابًقا) ١(
 إجمالي عدد المالحظات والصفحة الحالية في الجزء العلوي األیمن من إطار المالحظة

4/4

 

 و ١١في صفحة ) ٥(-حقق من جميع المالحظات التي أنشئت حتى اآلن في د اضغط وت٥الفصل آما ورد آنًفا في : قائمة المالحظة) ٢(
 .١٥في صفحة ) ٨(- هـ

 
 . أو الماوسD-Pointلالنتقال إلى مالحظة محددة، انقر فوقها مرتين باستخدام قلم ) ٣(
 .بالمربع) حذف(‘ Delete’ق الزر لحذف مالحظة، حددها وانقر فو) ٤(
 . أو الماوسD-Pointلحذف عدد من المالحظات، استخدم وظيفة السحب في قلم ) ٥(

 .اسحب منطقة معينة بحيث تتضمن المالحظات المطلوب حذفها
 ).حذف(‘ Delete’انقر فوق الزر 
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  حفظ مالحظة وطباعتها-د

)١ (Save Note) حفظ مالحظة( 
انقر فوق . ات العرض التقدیمي بتنسيق ملف صورة یمكن حفظ مالحظ-أ

 ارجع إلى ). حفظ مالحظة(‘ Save note’القائمة الرئيسية ثم 
 ١٧ صفحة و ٥الفصل 

 . حدد المجلد المراد حفظ المالحظة فيه وأدخل اسم الملف-ب
 .الحظات حدد تنسيق ملف صورة وحدد المالحظة الحالية أو آل الم-ج
 ).تأآيد(‘ Confirm’ انقر فوق -د

 
 

)٢ (Print Note) طباعة المالحظة( 

انقر فوق القائمة .  یمكن طباعة مالحظات العرض التقدیمي-أ
ارجع إلى ). طباعة مالحظة(‘ Print Note’الرئيسية ثم 

 .١٧ و صفحة .٥الفصل 

 .بجهاز الكمبيوتر حدد الطابعة الموصَّلة -ب

یمكنك تحدید المالحظة .  اختر المالحظات المطلوب طباعتها-ج
 .الحالية أو آل المالحظات وأرقامها باستخدام خيار الطباعة

 )تأآيد(‘ Confirm’ انقر فوق -د
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  حفظ العرض التقديمي وفتحه-هـ

وال ُیشترط في جهاز الكمبيوتر إال .  جهاز آمبيوتر آخریتم حفظ العرض التقدیمي آملف یمكن استخدامه مع عرض تقدیمي آخر في) ١(
 .i-Drawتثبيت برنامج 

 .١٧ و صفحة .٥الفصل ارجع إلى . في القائمة الرئيسية) حفظ(‘ save’ لحفظ العرض التقدیمي، انقر فوق -أ
 .لتحدید المجلد وإدخال اسم الملف.  یظهر عندئٍذ مربع حوار-ب

 . في المجلدist.لحفظ الملف بتنسيق ) حفظ(‘ Save’انقر فوق 

 
 .i-Drawویمكن العثور على الملف باستخدام أیقونة ملف .  افتح المجلد الذي تم حفظ العرض التقدیمي فيه-ج

 
 .i-Drawي ف) فتح(‘ open’ أو قائمة Windows لفتح العرض التقدیمي، یمكنك استخدام وظيفة البحث في نظام التشغيل -د

 .، ابحث عن ملف العرض التقدیمي في المجلد وانقر فوقه مرتينWindowsعند استخدام وظيفة البحث في 
‘ Open’حدد الملف وانقر فوق الزر ). فتح(‘ Open’، انقر فوق قائمة i-Drawببرنامج ) فتح(‘ Open’عند استخدام قائمة 

 .١٧ و صفحة .٥الفصل ارجع إلى ). فتح(
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 . حفظ العرض التقدیمي الحالي باسم آخرi-Drawفي برنامج ) حفظ باسم(‘ Save As’تدعم قائمة ) ٢(
وتابع تشغيل ) عرض تقدیمي جدید(‘ New Presentation’لبدء عرض تقدیمي جدید بعد إنهاء العرض الحالي، انقر فوق قائمة ) ٣(

قبل بدء تشغيل العرض التقدیمي الجدید، یظهر مربع حوار لالستفسار عما إذا . ١٧و صفحة  ٥ الفصل ارجع إلى . عرض تقدیمي جدید
 ).ال(‘ No’أو ) نعم(‘ Yes’انقر فوق . ما آنت ترغب في حفظ العرض التقدیمي السابق أم ال

  الكائنات-و

 .نشئها آكائنات حتى تتمكن من ضبط حجمها أو تدویرها أو سحبها حسبما تریدیمكن التعامل مع القصاصات الفنية أو الرسومات التي ت
ارجع إلى . ، انقر على أیقونة التحكم في الكائنات بشریط األدوات)وضع التحكم في الكائنات( Object Control Mode  للتبدیل إلى-أ

 .١٦صفحة ) ١٢(- و هـ٩صفحة ) ٢(-د. ٥الفصل 

 
ویصبح شكل المؤشر في وضع تحدید الكائنات، ویتغير الزر   )    (   بعد الدخول إلى وضع التحكم في الكائنات، یتغير لون خلفية القائمة -ب

    ).  ( إلى 

وفي هذه . Power Point وسيبدو مثل آائن  انقر على الكائن المطلوب تعدیل شكله، وستظهر الخطوط الداعمة حول الكائن المحدد-ج
 .الحالة، یمكنك تعدیل شكل الكائن

 .یتغير الشكل األصلي للفنجان في هذا الوضع.  في ما یلي نموذج صورة توضح إجراء تغيير شكل الكائن-د

 
ب المنطقة التي توجد بها الكائنات ، اسحPower Point إذا أردت معالجة العدید من الكائنات في وقت واحد، آما هو الحال في تطبيق - هـ

 .المستهدفة وعدِّل شكلها
 .یمكن تحدید عدة آائنات مرة واحدة
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تنبثق القائمة التالية للتحكم . انقر بزر الماوس األیمن فوق منطقة الكائنات المحددة.  قائمة منبثقة للتحكم في الكائناتi-Draw یوفر برنامج -و
 .في الكائنات

 نسخ آائن محدد إلى
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- Cut) قص :(

- Copy) نسخ :(
- Paste) لصق آائن تم نسخه أو قصه): لصق. 

): مسح (Delete - .حذف آائن محدد
- Select all) تحدید آل الكائنات في المالحظة الحالية): تحدید. 
- Reset to initial shape) إعادة ضبط الكائن المحدد): إعادة ضبط إلى الشكل األولي 

 .على الشكل األولي

 .قص آائن محدد

  استخدام وظيفة الممحاة-ز

 محو الكل ومحو آائن ومحو منطقة:  ثالثة وظائف للممحاةi-Drawیوفر برنامج ) ١(
 )محو الكل (Erase all -أ

.  هيیتم عندئٍذ محو آل القصاصات الفنية والنصوص، لكن تظل الخلفية آما ].    ) [     محو الكل(‘ Erase all’انقر فوق الزر 
 .١٥صفحة ) ٧( و هـ ١٢صفحة ) ٨(-د ٥ الفصل ارجع إلى 

 )محو آائن (Erase object -ب
سيتم عندئٍذ محو القصاصة . وانقر فوق قصاصة فنية أو رسم في المالحظة) [         ] محو آائن(‘ Erase object’انقر فوق 

 لتحدید ٢٤ و صفحة ٦الفصل ارجع إلى . ١٥صفحة ) ٧( و هـ١٢صفحة ) ٨(-د ٥ الفصل ارجع إلى . لفنية والرسم على الترتيبا
 .آائنات

 )محو منطقة (Erase region -ج
واسحب المنطقة التي توجد بها القصاصات الفنية أو الرسومات المطلوب       ]   ) [محو منطقة(‘ Erase region’انقر فوق 
 .محوها

وفي حالة سحب منطقة، ُتعرض ( ). ، یصبح مؤشر الماوس على شكل صليب )محو منطقة(‘ Erase region’بعد النقر فوق 
 .بها، تختفي آل الكائنات في المستطيل فوًراوبعد سح. المنطقة المحددة على شكل مستطيل ذي أضالع متقطعة

 
  المحو باستخدام قائمة الكائنات-د

 .في قائمة الكائنات) حذف(‘ delete’یمكن محو الكائنات بالنقر فوق الزر ، و-وآما هو موضح في القسم 
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 وظائف إضافية: ٧الفصل 
 .رض التوضيحي العديد من الوظائف إلضفاء مزيد من الفعالية أثناء العi-Drawيوفر 

 )لوحة المفاتيح االفتراضية (Virtual Keyboard -أ

یمكنك حينئٍذ إدخال حروف باستخدام لوحة . D-Pointقد تحتاج في بعض الحاالت إلى إدخال حروف عبر لوحة المفاتيح أثناء استخدام ) ١(
 .المفاتيح االفتراضية التي ستظهر في نافذة

 الرئيسية، لتظهر نافذة لوحة i-Drawفي القائمة الفرعية من قائمة ) حة المفاتيح االفتراضيةلو (Virtual Keyboardانقر فوق ) ٢(
 ١٢صفحة ) ١( و هـ٩صفحة ) ١ (-د ٥ الفصل ارجع إلى . أدخل حروًفا بالضغط على لوحة المفاتيح االفتراضية. المفاتيح االفتراضية

 .یتم عندئٍذ تنشيط لوحة المفاتيح االفتراضية

 

 )تسليط الضوء (Spot Light -ب

 وظيفة لتسليط الضوء على i-Drawلذا یوفر برنامج . یقتضي األمر أحياًنا جذب انتباه الجمهور وتمييز جزء مستهدف من مالحظة) ١(
 .الجزء المطلوب تمييزه

. بالقائمة الرئيسية) أدوات (Toolsفي القائمة الفرعية ) تسليط الضوء(‘ Spot Light’العنصر ُتنشط وظيفة تسليط الضوء بتحدید ) ٢(
 .١٢صفحة ) ١( و هـ ٩صفحة ) ١(-د ٥ الفصل ارجع إلى 
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یمكنك تحریك بقعة . للون الرمادي الغامق الشفاف وتظهر بقعة ضوءبعد تنشيط وظيفة تسليط الضوء، تتحول منطقة المالحظة إلى ا) ٣(
 .D-Pointالضوء بسحبها باستخدام قلم 

 
 .بعد تنشيط وظيفة تسليط الضوء، یظهر عنصر التحكم في بقعة الضوء ومربع إغالق في الرآن العلوي األیمن من المالحظة) ٤(

- ٢٧ - 

Transparency 0%)  شاشة الرمادیةشفافية ال% ٠%) : ٠الشفافية  
Transparency 10%)  شفافية الشاشة الرمادیة% ١٠%): ١٠الشفافية   
Transparency 20%)  شفافية الشاشة الرمادیة% ٢٠%): ٢٠الشفافية   
Transparency 30%)  شفافية الشاشة الرمادیة% ٣٠%): ٣٠الشفافية   

 (Circle   بقعة ضوء على شكل دائرة): دائرة
Rectangle) بقعة ضوء على شكل مستطيل: )مستطيل  
Small size) بقعة ضوء صغيرة الحجم ): صغير   

 Medium size) بقعة ضوء متوسطة الحجم): متوسط   
Large size) بقعة ضوء آبيرة الحجم): آبير 
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 )اإلعتام (Blind -ج

الشاشة بأآملها، ویمكن فتح المالحظة بسحبها  إلى إعتام منطقة i-Drawعلى غرار ستارة النافذة الزجاجية، تؤدي وظيفة اإلعتام في ) ١(
 .من أحد جوانب النافذة لكشف ذلك الجزء منها

 .یمكن فتح المالحظة من أي جانب في إطار النافذة
وسيتم عندئٍذ إعتام المالحظة بأآملها .  الرئيسيةi-Drawمن قائمة ) أدوات (Toolsفي قائمة ) اإلعتام (Blindانقر فوق وظيفة ) ٢(

 ١٢صفحة ) ١(- و هـ٩صفحة ) ١(د  ٥ الفصل ارجع إلى . زر إغالق في الرآن العلوي األیمنوظهور 

 
ون اسحب المؤشر عندما یك. ضع المؤشر على أي حافة من إطار المالحظة ليتحول رمز المؤشر إلى خط مزود برأس سهم عند طرفيه) ٣(

 .سيتم فتح المالحظة بقدر السحب. بهذه الحالة

 

 
 

- ٢٨ - 
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 التهيئة: ٨الفصل 
 )المجلد (Folder -أ

الذي یتم " i-Draw Prj" في جهاز الكمبيوتر، یتم حفظ المالحظات والعروض التقدیمية في المجلد االفتراضي i-Drawبعد تثبيت برنامج 
 ).المجلد (Folderلتغيير هذا المجلد، استخدم تهيئة ". Documents/i-Draw"إنشاؤه ضمن الدليل 

 .وحدد المجلد الذي تریده) المجلد(‘ folder’في مربع الحوار، انقر فوق 

 

 )مالحظة (Note -ب

 
 االفتراضي للمالحظة هو اللون. وغيِّر اللون) مالحظة(‘ note’انقر فوق . ُتستخدم هذه الوظيفة في تغيير لون خلفية المالحظة الجدیدة) ١(

 .األبيض

- ٢٩ - 
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  العرض المزدوج-ج

یتيح وضع العرض المزدوج إمكانية العرض . إذا أردت العرض لفترة ممتدة) عرض مزدوج (Dual Displayاستخدم إعداد ) ١(
 D-Pointاسأل موزِّع . D-Pointلعمل هذا الوضع، یجب توفير شاشتي عرض وقلمي . باستخدام منطقتي آتابة واسعتي النطاق

 .للحصول على مزید من المعلومات

 

 .لضمان عملية تسجيل دقيقة، يمكنك ضبط خواص التسجيل) ١( التسجيل-ي

 
ولتغيير المجلد، أدخل .  في الفهرس األصليVivitekضمن مجلد " i-Draw Contents"المجلد االفتراضي لحفظ العروض التقدیمية هو 

 .مسار المجلد المطلوب في مربع الحوار
 

طلب إدخال اسم ملف قبل (‘ Ask File Name before Recording’إذا أردت تعيين اسم ملف قبل التسجيل، فحدد مربع االختيار 
 ).التسجيل

، فسيظهر مربع حوار )عرض رسالة تأآيد قبل التسجيل(‘ Confirm message before recording’إذا حددت مربع االختيار 
 .التأآيد قبل التسجيل
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 )مستوى الصوت (Volume -هـ

 .اسحب شریط التمریر لرفع مستوى الصوت أو خفضه. یتم ضبط مستوى صوت الميكرفون ومكبر الصوت باستخدام هذا اإلعداد

 

 )الخيارات (Option -و

 :تحتوي قائمة الخيارات على الخيارین التاليين
 )محو الكل(‘ Erase All’ظهر رسالة تأآيد عند النقر على لمنع حدوث خطأ، ت): محو الكل(‘ Erase All’عرض رسالة تأآيد عند ) ١(
 تعيين موضع شریط األدوات) ٢(

یتم حفظ شریط األدوات عند فحص . حدد موضع شریط األدوات حسبما ُتفضِّل.  طرق٥یمكنك تحدید موضع شریط األدوات باتباع 
موضع تخزین شریط األدوات عند انتهاء (‘ Storing Toolbar position when i-Draw is finished’خانة االختيار 

i-Draw(  
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  معلومات اإلصدار-ز

وإذا لم یكن هذا اإلصدار هو األحدث؛ فانقر . i-Draw، یمكنك التحقق من معلومات إصدار )المعلومات (Informationفي مربع الحوار 
 ).تحدیث(‘ Update’فوق الزر 
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 i-Drawإلغاء تثبيت برنامج : ٩الفصل 
 Windows باستخدام قائمة برامج i-Draw تثبيت برنامج أ إلغاء

انقر فوق مجلد ) i-Drawإلغاء تثبيت (‘ Uninstall i-Draw’لتجد ملف . Windows في قائمة البرامج Vivitekاعثر على مجلد 
Vivitek ثم مجلد i-Drawثم انقر فوق الملف إللغاء تثبيت برنامج .  على التواليi-Draw. 

 
وإذا أردت حذفها؛ فاستخدم متصفح بحث . i-Drawالملفات التي أنشأها المستخدمون حتى لو قمت بإلغاء تثبيت ال یتم حذف ※

Windows. 

 

 Windows باستخدام لوحة التحكم في i-Draw إلغاء تثبيت برنامج -ب

 
 .Windowsي ف) لوحة التحكم (Control Panelمن ) حذف برامج/إضافة(‘ Program Add/delete‘افتح القائمة 
 )حذف(‘ Delete’ ثم انقر فوق i-Drawحدد برنامج 
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 إشعار: ١٠الفصل 

 .جميع الحقوق محفوظة. Vivitekخاصة بشرآة @ حقوق الطبع والنشر 
 .محتویات هذا الدليل قابلة للتغيير بغرض تحسين المنتج

 .Vivitekبق من شرآة ال یجوز تغيير جزء من هذا الدليل أو آله أو نقله إلى أطراف أخرى دون إذن مس
 i-Drawمعلومات عن برنامج 

 
 یرجى االتصال بمندوب المبيعات المحليللتعرف على المزید من المعلومات والبرامج؛


	الفصل 1: المقدمة 
	الفصل 2: بيئة التشغيل
	أ- تنبيهات قبل الاستخدام
	  ب- متطلبات الكمبيوتر

	الفصل 3: التثبيت
	أ- تثبيت البرنامج

	الفصل 4: تشغيل برنامج i-Draw
	أ تشغيل برنامج i-Draw باستخدام أيقونة i-Draw
	ب- تشغيل برنامج i-Draw من قائمة البرنامج
	ج- تشغيل برنامج i-Draw من خلال قائمة D-Point

	الفصل 5: بنية الشاشة والوظائف الرئيسية
	أ- نوع شريط الأدوات
	ب-نوع شريط الأدوات وموضعه
	ج- شريط الأدوات العائم
	د- وصف الأدوات في شريط الأدوات العائم
	(1) استعراض القائمة الرئيسية
	(2) تحديد اللون وسُمك القلم
	(3) وظيفة التبديل
	(4) اختيار وضع شفاف وقلم ورسم بياني
	(5) إنشاء ملاحظة
	(6) انتقال الصفحة لأعلى/لأسفل
	(7) التكبير
	(8) التسجيل
	(9) أداة الممحاة

	هـ- وصف شريط الأدوات الثابت
	(1) استعراض القائمة الرئيسية
	(2) إنشاء ملاحظة
	(3) اختيار لون
	(4) التحكم في سُمك القلم 
	(5) الوضع الشفاف
	(6) اختيار قلم أو رسم بياني
	(7) اختيار ممحاة 
	(8) انتقال الصفحة لأعلى/لأسفل وقائمة الملاحظة
	(9) التكبير
	(10) التسجيل
	(11) التبديل إلى وضع Windows
	(12) وضع التحكم في الكائنات

	و- وصف القائمة الرئيسية

	الفصل 6: التطبيقات
	أ- استيراد المستندات
	ب- استعمال القصاصات الفنية
	ج- قائمة الملاحظة وحذفها 
	د- حفظ ملاحظة وطباعتها
	هـ- حفظ العرض التقديمي وفتحه
	و- الكائنات
	ز- استخدام وظيفة الممحاة

	الفصل 7: وظائف إضافية
	أ- Virtual Keyboard (لوحة المفاتيح الافتراضية)
	ب- Spot Light (تسليط الضوء)
	ج- Blind (الإعتام)

	الفصل 8: التهيئة
	أ- Folder (المجلد)
	ب- Note (ملاحظة)
	ج- العرض المزدوج
	ي- التسجيل(1) لضمان عملية تسجيل دقيقة، يمكنك ضبط خواص التسجيل.
	هـ- Volume (مستوى الصوت)
	و- Option (الخيارات)
	ز- معلومات الإصدار

	الفصل 9: إلغاء تثبيت برنامج i-Draw
	أ إلغاء تثبيت برنامج i-Draw باستخدام قائمة برامج Windows
	ب- إلغاء تثبيت برنامج i-Draw باستخدام لوحة التحكم في Windows

	الفصل 10: إشعار


<<
  /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 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

  /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>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /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.)
  >>
  /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


