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 התחברות לשיעור החי

 הפעולות הבאות: להתחברות לשיעור החי, בצע את

 :מפגש חי הסמלעל  לחץ, באיזור הסמלים לגישה מהירהבדף הבית של אתר הקורס,  .1

  
 :החי לחצו כאן למפגשלכניסה  על הקישור בדף שייפתח, לחץ .2

 
 

 ,שים לב

נלמדת טכנולוגיית למידה שונה משיעורים סינכרוניים, יפתח דף מקדים במקרים בהם 

 לבחירת השיעור הרצוי.
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 :Login הלחצן לחץ עלו באנגלית את שמך המלא Nameהקלד בשדה , שייפתחבדף  .3

 
בודק אם קיימים עדכונים ש ,Java Web Startחלון ה ייפתחלאחר הזנת הפרטים,  .4

רכת והוא עלול להימשך מספר למעלתוכנה. תהליך הבדיקה מתבצע בכל התחברות 

 דקות:

 
  ,חלון אם חוסם הפריטים המוקפצים מופעלJava Web Start באופן  ייפתח לא

 ומטי. אוט

על השורה הצהובה,  של העכבר שמאליהלחיץ הלהצגת החלון, לחץ באמצעות 

 :Download Fileובחר באפשרות 

 
 אם תוכנת ה-Java  10 שבעמוד 5מותקנת במחשבך, עבור לסעיף . 
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 אם תוכנת ה-Java :לא מותקנת במחשבך ייפתח המסך הבא 
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 הבאות:, בצע את הפעולות Java-להתקנת תוכנת ה

  בתיבהSelect your operating system  בחר את מערכת ההפעלה

 שברשותך.

 להתקנת תוכנת ה-Java  לחץ על הלחצןGet Required Software: 

 
  בחלון שייפתח, לחץ על הלחצןRun: 

 
  בחלוןJava Setup – Welcome  לחץ על הלחצןAccept: 
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  ייפתח חלוןJava Setup – Progress צב ההתקנה:המציג את ק 

 
  לסיום ההתקנה לחץ על הלחצןFinish: 

 
  להתחברות לשיעור החי, לחץ על הלחצןStart Session: 
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 :Runבסיום בדיקת העדכונים, ייפתח חלון אבטחה לאישור המערכת. לחץ על הלחצן  .5

 
 Always trust content from thisמומלץ לסמן את תיבת הסימון בשדה

publisher .כדי שחלון זה לא יופיע בהתחברויות הבאות , 

הבודק את תקינות  Connectionבסיום ההתקנה, ייפתח חלון המערכת וחלון  .6

 החיבור:

 
 שיח הבאות:-בפעם הראשונה שתתחבר לשיעור החי ייפתחו תיבות הדו .7
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 שיח -תיבת הדוSession Participant Agreement –  לחץ על הלחצן

Accept :כדי לאשר את השתתפותך בשיעור 

 
 שיח -תיבת הדוSelect Connection Speed –  בחר את מהירות החיבור

 :OKבמחשבך ולחץ על 

 
כדי שחלון  Don't show this dialog againמומלץ לסמן את תיבת הסימון 

 זה לא יופיע בהתחברויות הבאות.
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 המערכתמבנה מסך 

 
 

 :Blackboardפירוט האזורים השונים במערכת 

 פירוט אזור 

שורת  
 התפריטים

 מכילה את כל הפקודות לביצוע במערכת. 

 מכיל קיצורי דרך לפקודות השימושיות ביותר במערכת. סרגל הכלים 

שמע חלונית  
 ווידאו 

ועוצמת הקול במהלך השיעור. מאזור זה  שליטה על עוצמת השמע

תוכל להפעיל את המיקרופון ואת הווידאו, כך ששאר המשתתפים 

 יוכלו לשמוע ולראות אותך.

לחצני הצבעה  
ומענה על 

 סקרים

 לחצנים אלה מאפשרים לך לקחת חלק פעיל במהלך השיעור.

חלונית  
המשתתפים 

)Participants( 

-את רשימת המשתתפים בשיעור. בראש הרשימה נמצא ה המציג

Moderator .(מרצה השיעור) 

3 

1 

2 

  
 

1 
2 

4 

5 

6 

8 

7 

3 

4 

5 
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 פירוט אזור 

מאפשר תקשורת באמצעות הודעות כתובות בזמן השיעור. תוכל  )Chatצ'אט ( 

 להפנות שאלות למנחה, לכלל הסטודנטים או לסטודנט מסוים.

לוח  
)Whiteboard( 
 

 באזור זה יוצגו חומרי השיעור כגון מסמכים, תמונות ומצגות. 

סרגל כלי  
הכתיבה של 

 הלוח

 מכיל כלים גרפיים לשימוש בלוח.

 

  

6 

8 

7 
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 וקולבדיקת הגדרת שמע 

 בשיעור החי

, כדי לוודא שאתה הראשון השיעור תחילת לפנימומלץ לבצע בדיקת שמע וקול במערכת 

 השיעור.יכול לדבר ולשמוע במהלך 

 לביצוע בדיקת שמע וקול, בצע את הפעולות הבאות:

 (אשף הגדרות השמע)  בחלונית השמע והווידאו, לחץ על הלחצן  .1

 :אישורבחלון שייפתח, סמן את התקן השמע המחובר למחשב ולחץ על הלחצן  .2

 
 לרענון הרשימה.רענן  אם חיברת זה עתה את התקן השמע, לחץ על הלחצן
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 להגדיר את עוצמת השמע במחשבך:תוכל  בחלון הבא שייפתח .3

 
  כדי לשמוע את עוצמת השמע. הפעללחץ על הלחצן 

 :גרור את מחוון עוצמת השמע למיקום הרצוי 

 .להגברת העוצמה, גרור את המחוון לימין 

 .להנמכת העוצמה, גרור את המחוון לשמאל 

  עצורלמעבר לשלב הבא לחץ על הלחצן. 

, המערכת תוודא שאכן הצלחת לשמוע את ההקלטה. אם נתקלת בא שייפתחבחלון ה .4

לביצוע בדיקה נוספת. אם הצלחת לשמוע לחץ על הלחצן  לאבקשיים לחץ על הלחצן 

 :כן
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 : אישורבחלון הבא שייפתח, סמן את התקן הקול (מיקרופון) במחשבך ולחץ על הלחצן  .5

 
 ענון הרשימה.לררענן  אם חיברת זה עתה את התקן הקול, לחץ על הלחצן

בדוק אם עוצמת המיקרופון שלך מתאימה לשיעור, כדי לוודא בחלון הבא שייפתח,  .6

 ישמעו אותך היטב בזמן השיעור החי:ש

 
  ואמור משפט למיקרופון. הקלטלחץ על הלחצן 

 הפעללהפסקת ההקלטה ולאחר מכן לחץ על הלחצן  עצור לחץ על הלחצן 

 לשמיעת ההקלטה.

 מיקרופון למיקום הרצוי:גרור את מחוון עוצמת ה 

 .להגברת העוצמה, גרור את המחוון לימין 

 .להנמכת העוצמה, גרור את המחוון לשמאל 

 פעם נוספת עצור למעבר לשלב הבא לחץ על הלחצן. 
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בחלון הבא שייפתח, המערכת תוודא את תקינות המיקרופון. אם נתקלת בקשיים לחץ  .7

 :כןלביצוע בדיקה נוספת. אם הצלחת לדבר לחץ על הלחצן  לאעל הלחצן 

 
 :אישורלסיום לחץ על הלחצן  .8
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 השתתפות במהלך השיעור החי

 כתיבה בצ'אט

, לכלל מנחה. תוכל להפנות שאלות לזהעם זה ט מאפשר למשתתפים בשיעור לתקשר אהצ'

 הסטודנטים או לסטודנט מסוים.

יבת הטקסט שבאזור הצ'אט את ההודעה לשליחת הודעה לכלל המשתתפים, הקלד בת

 :  Enter הרצויה והקש על המקש

  
 

 ם, בצע את הפעולות הבאות:לשליחת הודעה למשתתף מסוי

 בחלונית המשתתפים, לחץ לחיצה כפולה על שם המשתתף הרצוי .1

 תיפתח לשונית נוספת באזור הצ'אט עם שם המשתתף שעליו לחצת: .2

 
 .Enterהקלד בתיבת הטקסט את ההודעה הרצויה והקש על המקש  .3

  .חדר לחזרה לחלון הצ'אט הראשי, לחץ על הלשונית .4
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 דיבור במהלך השיעור

 בזמן בשיעור.-לדבר בו לכלל המשתתפיםכברירת מחדל ניתנת אפשרות 

 השיעור יכול לשנות הגדרה זו ולהשתיק את כלל המשתתפים.  מנחה

 :בצע את הפעולות הבאותלקבל זכות דיבור אם תרצה 

 ,לחצני הצבעה ומענה על סקריםבאזור המופיע , )הרם יד( לחץ על הלחצן  .1

 חלונית המשתתפים: שבראש

 

 ) ויציג את מיקומך בסדר ההצבעה.הורד יד(  -הלחצן ישתנה ל 

 אם תרצה לבטל את הצבעתך, לחץ שוב על לחצן זה.
לפתיחת המיקרופון, לחץ על כדי שתוכל לדבר, עליך לפתוח את המיקרופון במערכת.  .2

 .בחלונית השמע והווידאו הלחצן 

וכלל  לאחר פתיחת המיקרופון, יתווסף ללחצן סמל המיקרופון  .3

 המשתתפים בשיעור יוכלו לשמוע אותך.

ת העוצמה) אם תרצה לשנות את עוצמת השמע והקול, גרור את המחוון לימין (להגבר

 או לשמאל (להנמכת העוצמה):

 

 .לסגירת המיקרופון, לחץ פעם נוספת על הלחצן  .4
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 ידאוושימוש בו

 משתתפים.  שישהוידאו עד ובמהלך השיעור ניתן לראות בתצוגת ה

וידאו, וברשותך מצלמת אינטרנט המחוברת למחשב, והשיעור מאפשר שימוש ב מנחהאם 

 ביצוע הפעולות הבאות: ידי-עלתוכל להפעילה 

 ידאו:ובחלונית השמע והו Videoלחץ על הלחצן  .1

 
 Video:לעצירת הצגת הווידאו, לחץ שוב על הלחצן  .2
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 סקריםמענה על 

במהלך השיעור, המנחה יכול לשאול שאלות ולבקש מהמשתתפים להשיב באמצעות לחצני 

 חלונית המשתתפים: בראשהמענה על סקרים, המופיעים 

 
 המענה על סקרים, משתנים בהתאם לסוג השאלון שבחר המנחה. לחצני

סקרים, תופיע התשובה שבחרת בסמוך לשמך  עללאחר לחיצה על אחד מלחצני המענה 

 בחלונית המשתתפים:
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 שימוש בלחצני הבעה

חלונית המשתתפים, כדי להגיב  שבראשלהשתמש בלחצני ההבעה, תוכל השיעור, במהלך 

 .על התנהלות השיעור

 להלן רשימת לחצני ההבעה והמשמעות שלהן:

 המשמעות הלחצן

 שמחה, סמיילי. 

 צחוק גדול. 

 .חוסר שביעות רצון 

 .מחיאות כפיים 

 .הסכמה 

 
 .אי הסכמה

 .מדי השיעור מתקדם לאט 

 .מדי השיעור מתקדם מהר 
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 תצוגת מידע משותף

עם  ,כמו מסמכים ויישומים שנמצאים במחשבו האישי ,השיעור יכול לשתף מידעמנחה 

 המשתתפים בשיעור.

 ידע על גבי הלוחתצוגת מ

 גבי הלוח, הוא יוצג באופן הבא:-אם מנחה השיעור, בחר להציג מידע על

 
 כדי שתוכל לכתוב ולסמן על גבי הלוח, עליך לקבל הרשאת כתיבה ממנחה השיעור. 

 

 אם ניתנה לך הרשאת כתיבה, 

 תוכל להיעזר בסרגל הכלים הגרפיים 

 המופיע משמאל ללוח: 
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 להלן פירוט הלחצנים בסרגל הכלים הגרפיים:

 הפעולה הלחצן

לאחר שתוסיף אובייקטים ללוח, תוכל להיעזר בלחצן  .רגיל עכבר בסמן שימוש 

 כדי לערוך כל אובייקט.

 
  .גבי הלוח-על סימון שורה או פריט

הלוח, סמן העכבר שלך לא ייראה בחלון ההצגה של  גבי-עלבעת שיתוף מידע 

 המשתתף. כדי להדגיש מקומות מסוימים עליך להשתמש בלחצן הסימון. 

 לחץ על לחצן זה, כדי לבחור את צורת הסימון הרצויה לך:

 
בעזרת הלחיץ השמאלי של  לחץ, שבחרת את הסימון וירא פיםכדי שהמשתת

 הדגיש.שתרצה לבלוח העכבר ליד הפריט 

 
 זה מאפשר כתיבה חופשית על הלוח.לחצן  .גבי הלוח-על כתיבה בעט

על חץ ההרחבה של לחצן זה (מופיע בפינה הימנית התחתונה של לחיצה ב

, הלוח גבי-עלסימון במרקר   הלחצן), תיפתח אפשרות לבחירה בלחצן  

 כדי להדגיש טקסט מסוים שכתבת.

 
לאחר בחירה בלחצן זה, גרור את סמן  .הלוח גבי-הוספת תיבת טקסט על

 גבי הלוח ליצירת גבולות תיבת הטקסט, והקלד את הטקסט הרצוי.-העכבר על

, לחץ לחיצה נוספת על ואנגלית עברית שמשלבאם תרצה להקליד טקסט, 

גבי הלוח -לחץ על .גבי לוח-חופשי על טקסט יצירת הלחצן. יוצג הלחצן 

 ולב.במקום הרצוי והקלד את הטקסט המש

 

בחר בצורה הרצויה, וגרור את  .הלוח גבי-מלאות וחלולות עלהוספת צורות 

 גבי הלוח להגדרת גודל הצורה הרצוי.-סמן העכבר על

 
 .הלוח גבי-עלצילום מסך  העלאת

 . טעינת צילומי מסך על גבי הלוח להסבר נוסף, ראה פרק

 
 .Blackboardממאגר התמונות של  הוספת תמונה או אובייקט

 :Blackboardלחיצה על לחצן זה, תפתח את אוסף התמונות והאובייקטים של 

 
 הלוח. גבי-עלומקם אותו  האובייקט הרצוילחץ על  ,עבור ללשונית הרצויה
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 לוחהצילומי מסך על גבי  טעינת

 גבי הלוח.-תוכל לבצע צילום מסך של חלון אחר ולהציגו על

 להצגת צילום מסך, בצע את הפעולות הבאות:

 :)(מקם לכידת מסך בדף בסרגל כלי הכתיבה של הלוח, לחץ על הלחצן  .1

 
  גבי המסך:-יוצגו על Page Captureלחצני  .2

 
  לביצוע צילום המסך. אישורלחץ על הלחצן 

  שניות.  10כדי לצלם את המסך בהשהייה של  עם השהיהלחץ על הלחצן

אפשרות זו נועדה כדי לאפשר לך להציג בזמן ההשהיה את היעד שתרצה 

לצלם. למשל אם בחרת באפשרות זו ותרצה לצלם תוכנה שנמצאת כרגע במצב 

 המסך. ממוזער, הגדל את התוכנה והמתן עד לסיום ההשהיה וצילום
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גבי הלוח, ובחר את המיקום שבו תרצה לקבע את צילום המסך. -הזז את העכבר על .3

 את צילום המסך על הלוח. ְּתַקֵּבעַ לחיצה בודדת על העכבר 

ידי לחיצה על הצילום וגרירה של -גבי הלוח, על-תוכל לשנות את גודל צילום המסך על .4

 דלת הצילום).ידיות הגרירה פנימה (להקטנת הצילום) או החוצה (להג

 
 

 תצוגת יישום משותף

  יוצג על גבי הלוח:שום מסוים, היישום יהשיעור בחר לשתף עם המשתתפים י מנחהאם 
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 Blackboardצפייה בשיעורי 

 מוקלטים

 לאחר מועד השיעור החי.שעות  48עד השיעורים המוקלטים יועלו לאתר הקורס 

 שים לב!

 . מעודכנת במחשבך JAVAגרסת לוודא שמותקנת לפני הצפייה בשיעורים המוקלטים יש 

 . כאן ץלחמעודכנת,  JAVAגרסת  ךמחשבבלבדיקה האם מותקנת 

 .כאןץ ) לחךלא מותקנת במחשבאם ( JAVAלהתקנה של גרסת 

 

 לצפייה בשיעורים המוקלטים, בצע את הפעולות הבאות:

הקלטות על הכפתור  לחץ, וירטואליתכתה בדף הבית של אתר הקורס, בבלוק  .1
 :סמסטר...

 

http://www.java.com/en/download/help/testvm.xml
http://www.java.com/en/download/manual.jsp
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 לחץ על הקישור להקלטה הרצויה:בדף שייפתח,  .2

 
 טעינה של קובץ ההקלטה: ותתבצע  ייפתח חלון המערכת .3

 

 שים לב!

 גם יופיעו קבצים, הלמשתתפים קבצים שלח מנחה השיעור ,החי השיעור במהלך אם

. לשמירת בךבמחש הקובץ את לשמור תבקשת בה ודעהבמקרה זה, תוצג ה .בהקלטה

 :Yesהקובץ לחץ על הלחצן 
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 תמיכה טכנית

ניתנת במהלך כל הסמסטר. מספר הטלפון לתמיכה יפורסם בדף  תמיכה בשיעור החי •

 באתר הקורס. כיתה וירטואלית

 בטלפון:  הפניותניתנת על ידי מוקד  תמיכה בכל עת (למעט בזמן השעור החי) •

09-7782222. 

o  וביום ו בין 19:00-8:30, בין השעות ו-הן בימים א הפניותשעות הפעילות של מוקד ,

 .12:30-8:30השעות 

o :ניתן לפנות לתמיכה גם באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת 

infodesk@openu.ac.il. 

בכל פנייה למוקד באמצעות הדואר האלקטרוני, יש לכלול את הפרטים הבאים: שם, 

 שם משפחה, ת"ז, טלפון ותיאור של אופי התקלה.

o  נתן מענה ביום העבודה הבא.התקלות יי מןיתכן ולחלק 

 

 

 בהצלחה!

 

 

mailto:infodesk@openu.ac.il
mailto:infodesk@openu.ac.il

	התחברות לשיעור החי
	מבנה מסך המערכת
	בדיקת הגדרת שמע וקול בשיעור החי
	השתתפות במהלך השיעור החי
	כתיבה בצ'אט
	דיבור במהלך השיעור
	שימוש בווידאו
	מענה על סקרים
	שימוש בלחצני הבעה

	תצוגת מידע משותף
	תצוגת מידע על גבי הלוח
	טעינת צילומי מסך על גבי הלוח
	תצוגת יישום משותף

	צפייה בשיעורי Blackboard מוקלטים
	תמיכה טכנית


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Right
  /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 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /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 150
  /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e9002005d105e705d105d905e205d505ea002005d405d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e205dd002005ea05de05d505e005d505ea002005d105e805d605d505dc05d505e605d905d905d4002005d205d105d505d405d4002005d905d505ea05e8002c002005e205d105d505e8002005d005d905db05d505ea002005d405d305e405e105d4002005de05e905d505e405e805ea002e002005e005d905ea05df002005dc05e405ea05d505d7002005d005ea002005de05e105de05db05d9002005d4002d005000440046002005e205dd0020004100630072006f006200610074002005d5002d005200650061006400650072002005d205e805e105d005d505ea00200035002e0030002005d505de05e205dc05d4002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


