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1. Obiectivele proiectului şi implementarea acestora 

Pentru început, vom descrie succint, pentru fiecare an de derulare a proiectului, obiectivele propuse şi 
modul de realizare a acestora. 
 
1.1. Anul 2007 (1.10.2007 – 31.12.2007) 

Obiectivele pe anul 2007 au fost: 
 Dotarea laboratorului experimental 
 Punerea în funcţiune a laboratorului şi finalizarea echipei de cercetare 

Elementul crucial care a determinat tipurile de experimente viabile şi performanţa acestora este 
reprezentat de aparatul de înregistrare a electro-encefalogramelor (EEG). În vederea obţinerii unor 
date experimentale precise s-a urmǎrit atât o rezoluţie spaţialǎ mare (128 de electrozi) cât şi o 
rezoluţie temporalǎ crescutǎ (minim 4 kHz sampling rate). A fost achiziţionat un aparat BioSemi cu 
urmǎtoarea configuraţie: Active Two 128 Channel EEG Recording System, având 128 canale şi o 
frecvenţǎ de sampling de 4 kHz la numǎrul de canale specificat anterior. De asemenea, pe lângǎ 
echipamentul EEG de bazǎ, s-au achiziţionat şi accesoriile necesare: contacte pentru mǎsurarea 
rǎspunsului (Response Switch), microfon conectabil la aparatura de achiziţie a datelor, galvanic skin 
response module, monitor de 24” pentru vizualizare date înregistrate. 

Punerea în funcţiune a laboratorului a presupus, pe lângǎ instalarea şi ajustarea echipamentului 
de înregistrare, crearea unei baze performante de calcul pentru stocarea şi procesarea datelor. În 
acest sens, s-au configurat şi achiziţionat calculatoare performante, QuadCore cu capacitate mare de 
stocare (> 500 GB). De asemenea, s-a dezvoltat un soft care sǎ permitǎ generarea de stimuli vizuali 
care pot fi recunoscuţi cu diferite grade de dificultate, într-o manierǎ controlatǎ. 

În propunerea originalǎ de proiect s-a specificat un membru al echipei de cercetare care urmeazǎ 
a fi selectat prin interviu. S-a menţionat cǎ profilul acestuia, având în vedere natura proiectului, v-a 
trebui sǎ fie din domeniul psihologiei. În urma interviurilor de la Coneural, a fost selectatǎ Ţincaş 
Ioana, de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei, doctorand sub îndrumarea Prof. Dr. Mircea Miclea. A fost obţinut şi acordul acestuia din 
urmǎ iar documentele necesare au fost transmise UEFISCSU în data de 22.10.2007. 
 
1.2. Anul 2008 (1.01.2008 – 31.12.2008) 

Obiectivele pe anul 2008 au fost: 
 Calibrarea echipamentelor şi înregistrarea datelor experimentale preliminare 
 Finalizarea paradigmei experimentale şi start înregistrare de date 
 Popularizarea laboratorului în cadrul comunitǎţii universitare locale 
 Diseminare rezultate preliminare 

Pentru primul obiectiv, s-a realizat echiparea laboratorului cu un aparat EEG de înaltǎ densitate 
(BioSemi Active II cu 128 electrozi) şi cu un digitizor Zebris pentru localizarea electrozilor folosind 
ultrasunete. De asemenea, s-a achiziţionat un Eye-Tracker performant cu detecţia simultanǎ a poziţiei 
ochilor şi a dilatǎrii pupilare. Aparatele au fost montate şi calibrate şi s-a realizat o interfaţă de control 
cu o placă de achiziţie National Instruments şi un soft de sincronizare dezvoltat de membrii 
laboratorului. 

Al doilea obiectiv a constat din finalizarea paradigmei experimentale, rafinarea acesteia şi 
înregistrare de date psihofizice şi EEG preliminare. În colaborare cu institutul Max Planck pentru 
Cercetarea Creierului din Frankfurt am Main, s-au înregistrat date psihofizice de la 12 subiecţi şi date 
EEG preliminare de la 3 subiecţi. În etapa urmǎtoare s-au înregistrat date de la mai mulţi subiecţi şi s-
a urmǎrit în paralel poziţia ochilor şi dilatarea pupilarǎ. 
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Pentru al treilea obiectiv, au avut loc o serie de discuţii cu studenţi interesaţi de colaborări cu 
laboratorul nostru şi de asemenea discuţii cu cadre universitare. Printre acestea, menţionăm: 
stabilirea unei colaborări cu Dr. Ioan Muntean, lector la Facultatea de Automatică şi Calculatoare a 
Universităţii Tehnice Cluj-Napoca; colaborare cu grupul Dr. Lehel Csató, lector la Facultatea de 
Matematică şi Informatică a Universităţii Babeş-Bolyai, pentru analiza datelor EEG înregistrate în 
laboratorul nostru folosind metode din Machine Learning. 

Al patrulea obiectiv a constat din diseminarea rezultatelor cercetării în reviste recunoscute pe plan 
internaţional şi în conferinţe de prestigiu internaţional. Astfel, directorul de proiect, împreună cu un 
membru al echipei de cercetare (Ovidiu Jurjuţ) au participat la Computational Neuroscience Meeting 
2008 care a avut loc în Portland, Oregon, SUA, în luna Iulie 2008. Mai departe, în luna Septembrie 
2008, directorul de proiect împreună cu Vasile V. Moca, membru al echipei de cercetare, au participat 
la International Conference on Artificial Neural Networks, care a avut loc la Praga, Republica Cehă. La 
cele două conferinţe s-au prezentat 4 lucrări, două sub formă de peer-reviewed abstract şi publicate în 
revista indexată ISI BMC Neuroscience şi două sub formă de articol ştiinţific publicate în volumul 
Lecture Notes in Computer Science al editurii Springer. De asemenea, s-a lucrat la revizia articolului 
“EEG under anesthesia - learning from human experience” pentru revista Computer Methods and 
Programs in Biomedicine. Articolul a fost redenumit “EEG under anesthesia - feature extraction with 
TESPAR” şi retrimis pentru a doua rundă de recenzie la aceeaşi revistă. 
 
1.3. Anul 2009 (1.01.2009 – 30.09.2009) 

Pentru anul 2009, s-au previzionat trei obiective: 
 Înregistrare şi analizǎ de date experimentale 
 Interpretarea rezultatelor experimentale în contextul ştiinţific internaţional 
 Analiză de date şi pregătire diseminare şi popularizare rezultate 

Pentru primul obiectiv, s-a realizat în primul rând calibrarea metodei de stimulare (paradigma 
psihofizică). Pe lângă paradigma utilizând matrici de puncte (vezi mai jos), s-a dezvoltat o nouă 
paradigmă bazată pe stimuli “imposibili”, i.e. obiecte ale căror contur conţine incoerenţe (nu se supune 
regulilor Gestalt de bună continuare). Paradigma utilizând matrici de puncte a fost calibrată şi testată 
pe aproximativ 16 subiecţi iar paradigma cu obiecte “imposibile” pe 43 de subiecţi. În al doilea rând, 
paradigma psihofizică a fost însoţită după calibrare de înregistrarea simultană de EEG cu 128 
electrozi şi de asemenea de înregistrarea dilatării pupilare şi a locaţiei vizuale (“eye-tracking”). Pe 
lângă datele menţionate mai sus, s-au mai utilizat şi înregistrări de la 62 de pacienţi supuşi anesteziei 
generale, de obicei în timpul unor operaţii pe cord. Aceste date au fost analizate pentru a determina 
importanţa benzii de oscilaţie gamma în dinamica corticală din timpul stărilor de veghe. 

Al doilea şi al treilea obiectiv au presupus finalizarea unui articol ISI în revista Computer Methods 
and Programs in Biomedicine şi prezentarea rezultatelor într-un seminar desfăşurat la Institutul Max 
Planck pentru Cercetarea Creierului din Frankfurt am Main, Germania. De asemenea rezultatele au 
fost diseminate la două conferinţe internaţionale desfăşurate la Berlin (XIII-th Meeting of the 
Association for the Scientific Study of Consciousness şi Computational Neuroscience Meeting 2009). 
Au rezultat astfel patru lucrări adiţionale, dintre care două au fost publicate în revista BMC 
Neuroscience. 

În fine, pe partea de analiză de date, s-a dezvoltat un software propriu care să permită prelucrarea 
volumului uriaş de date înregistrate (~1.5 GB date per subiect). Instrumentele de analiză de date 
disponibile la ora actuală nu fac faţă unui asemenea volum de date, implementările fiind frecvent 
făcute în MATLAB. De aceea, am fost nevoiţi să dezvoltăm propriul software, scris integral în C++ şi 
Delphi. Acesta permite: filtrarea datelor folosind filtre IIR (“infinite impulse response filters”) cu 
compensare de fază (pentru a nu afecta faza undelor gamma înregistrate), filtrare utilizând filtre FIR 
(“finite impulse response filters”) de tip Gaussian, compensare de offset între electrozi, referenţiere 
Laplaciană pentru a localiza mai bine sursele de semnal la electrozi, eliminare de artefacte utilizând 
energia primei derivate a semnalului, filtrare spectrală care permite atenuarea selectivă a 
componentelor de mare frecvenţă, Independent Component Analysis (ICA) pentru separarea surselor, 
eliminarea artefactelor microsaccadice, etc. 
 
1.4. Anul 2010 (1.10.2009 – 30.09.2010) 

Obiectivele pe anul 2010: 
 Finalizarea înregistrărilor şi analizei de date 
 Pregătirea diseminării internaţionale a rezultatelor 
 Finalizare proiect 

Pentru primul obiectiv, s-au finalizat înregistrările EEG şi de eye-tracking şi s-a aplicat analiza 
dimensionalităţii fractale a semnalului pe electrozi occipitali (corespunzători cortexului vizual) şi de 
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asemenea s-a analizat semnalul de dilatare pupilară. În total, au fost înregistraţi 25 de subiecţi, dintre 
care ultimii 4 sunt utilizaţi pentru un a realiza un control la articolul Ţincaş et al., Journal of Vision 
(detalii mai jos). 

Diseminarea internaţională a rezultatelor s-a fructificat în etapa Octombrie 2009 – Septembrie 
2010 cu un articol în Journal of Neurophysiology şi cu o lucrare acceptată la Society for Neuroscience 
Meeting (SfN) 2010. De asemenea, alte două articole sunt submise şi se află momentan în revizie: 
unul în Journal of Vision (după prima rundă de review) iar celălalt în PLoS Computational Biology 
(după a doua rundă de review). În fine, un al cincilea articol este în pregătire şi va sumariza ultimele 
descoperiri referitoare la complexitatea semnalului EEG şi la exprimarea oscilaţiilor gamma. Acest 
articol estimăm a fi submis la sfârşitul anului 2010 – începutul anului 2011. 

Finalizarea proiectului se concretizează cu o serie de descoperiri importante: oscilaţiile gamma 
contribuie masiv la organizarea temporală a activităţii corticale influenţând drastic şi capacitatea de 
codificare a informaţiei; percepţia vizuală pare a fi caracterizată de o dinamică a cortexului vizual ce 
presupune explorare urmată de selecţie (dinamică de tip atractor); semnalul EEG este mai complex în 
explorare decât în selecţie; oscilaţiile gamma se corelează cel mai puternic cu starea de conştienţă. 
Aceste descoperiri vor fi în continuare explorate în detaliu prin următorul proiect derulat de echipa de 
cercetare (proiect Tinere Echipe, Cod 11/2010), asigurând astfel continuitatea liniei de investigaţie şi 
fructificarea semnificativă a rezultatelor prezentului proiect. 
 
 
2. Rezultatele ştiinţifice 

Proiectul de faţă şi-a propus investigarea modului prin care codificarea stimulilor vizuali se reflectă 
în dinamica corticală, în special pentru cazul dinamicii oscilatorii în banda gamma. S-a investigat 
dinamica cerebrală pe mai multe niveluri, de la cel celular şi de reţea (extragerea informaţiei din 
activitatea neuronilor individuali şi din activitatea lor colectivă) până la nivel de circuit (corelarea 
activităţii EEG cu percepţia vizuală). Pentru investigaţiile de la nivel celular şi de reţea s-au utilizat 
date înregistrate direct din creier (înregistrări multi-electrod de la pisici anesteziate) furnizate de 
institutul partener Max Planck pentru Cercetarea Creierului din Frankfurt, Germania. Datele EEG, de 
eye-tracking şi cele psihofizice au fost înregistrate în principal la Coneural, la Cluj-Napoca. Descriem 
în continuare, pe scurt, câteva dintre rezultatele cele mai importante ale prezentului proiect. 
 
2.1. Oscilaţia gamma: element fundamental în procesarea conştientă 

Electroencefalograma (EEG) este o modalitate de monitorizare a activităţii cerebrale cu o largă 
răspândire atât în domeniul medical cât şi în cercetarea fundamentală. Caracterul noninvaziv şi 
bogăţia informaţională a electroencefalogramei, alături de maturitatea metodelor de analiză şi a 
semnalelor, dublate de avansul tehnologic sunt principalele motive ale succesului de care se bucură 
EEG-ul. Există o strânsă legătură între stările corticale şi caracteristicile semnalului EEG. Spre 
exemplu: expresia fenomenului oscilator în înregistrările EEG se corelează cu stări cum ar fi atenţia, 
stările de somn / veghe sau percepţia conştientă (Buzsáki 2006). Deosebit de importantă este 
determinarea nivelului de anestezie (Depth of Anaestesia: DOA), cu ajutorul semnalelor EEG, a 
pacienţilor ce suferă intervenţii chirurgicale sub anestezie generală. Cuantificarea corectă a 
caracteristicilor semnalelor EEG în timpul intervenţiilor chirurgicale este importantă atât din punct de 
vedere medical cât şi din perspectiva studiului stării de conştienţă. Mai precis a modalităţii prin care 
starea de conştienţă este exprimată ca şi consecinţă a dinamicii corticale, în particular legătura dintre 
conştienţă şi fenomenul oscilator. Studii recente au demonstrat că acurateţea cu care DOA poate fi 
măsurat creşte dacă în acest scop sunt monitorizaţi concomitent mai mulţi parametrii ai semnalului 
EEG (Viertiö-Oja et al. 2004; Rampil 1998). Recent am propus aplicarea analizei TESPAR la 
monitorizarea DOA cu ajutorul semnalului EEG (Moca et al. 2009). Am validat utilitatea acestei 
metode la cuantificarea şi monitorizarea sedării şi am propus utilizarea ei ca şi metodă complementară 
parametrilor deja utilizaţi la monitorizarea DOA în scopul creşterii eficienţei acestora. 

În contextul proiectului de faţă, studiul a urmărit în primul rând importanţa benzii de frecvenţă 
gamma în starea de veghe, şi de asemenea dezvoltarea unei metodologii care să poată detecta acest 
tip de oscilaţie într-un mod flexibil, i.e. utilizând metode din domeniul temporal, nu doar spectral. 
Rezultatele experimentale prezentate mai jos indică o legătură  complexă între starea de conştienţă / 
inconştienţă şi exprimarea diverselor combinaţii de benzi de frecvenţă în semnalul EEG. Aceste 
rezultate subliniază importanţa benzii gamma în identificarea stării de veghe. 

Datele EEG au fost înregistrate de la un număr de 62 de pacienţi ce au fost supuşi unor intervenţii 
chirurgicale desfăşurate sub anestezie generală. Toate procedurile au primit acordul scris al comisiei 
locale de etică şi al pacienţilor informaţi în prealabil. Anestezia a fost indusă cu un coctail de substanţe 
ales de medicul anestezist prezent în timpul intervenţiei. Pacienţii au fost stimulaţi auditiv 9.1 clicuri pe 
secundă. După filtrarea zgomotului de reţea şi eliminarea artefactelor datele au fost împărţite în 
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segmente de 100 secunde. Aceste segmente au fost clasificate în cinci clase de anestezie (de la DOA 
5, pentru treaz, şi până la DOA 1, pentru anestezie prea puternică) de către doi experţi anestezişti pe 
baza semnalului MLAEP (midlatency auditory evoked potential) (Fig. 1A), derivat din EEG, şi pe baza 
observaţiilor medicului responsabil de anestezie. 

Segmentele de EEG au fost apoi filtrate pentru izolarea benzilor de interes şi prelucrate de un 
sistem artificial destinat cuantificării DOA. Sistemul preia segmentele de EEG şi le codifică în 
descriptori compacţi cu ajutorul metodei TESPAR. Descriptorii sunt apoi clasificaţi în una dintre cele 
cinci clase DOA cu ajutorul reţelelor neuronale artificiale de tipul multilayer perceptron (MLP) ce au 
fost antrenate să reproducă clasificarea experţilor umani. Sistemul de clasificare utilizează o strategie 
de vot majoritar pentru a agrega rezultatele obţinute de la mai multe reţele MLP grupate într-un 
ansamblu. Aceste reţele au fost antrenate cu seturi puţin diferite de antrenament pentru a creşte 
performanţa clasificării ansamblului de reţele (metoda boosting). Mai multe detalii despre procedurile 
experimentale, structura sistemului artificial şi analiza datelor se găsesc în Moca et al. (2009). 
 

 
 
Fig. 1.  Importanţa benzilor de frecvenţă în evaluarea DOA. A) Cele cinci clase DOA de la starea de 
veghe (DOA 5) la anestezie foarte adâncă (DOA 1). Pentru fiecare clasă de anestezie este prezentat 
un exemplu ilustrativ de forma MLAEP (întârzierea şi amplitudinea vârfurilor Na, Pa, Nb şi pB se 
corelează cu nivelul de anestezie) şi descriptor TESPAR. De notat legătura dintre frecvenţă exprimată 
în EEG şi forma descriptorului TESPAR: se observa expresia frecvenţelor înalte pentru DOA 5 (partea 
stângă jos). B) Performanţele de clasificare ale sistemului artificial în funcţie de configuraţia benzilor 
de frecvenţă sunt prezentate în partea de sus pentru fiecare DOA şi diverse benzi de frecvenţă. Liniile 



 5

verticale reprezintă deviaţia standard. Configuraţia benzilor de frecvenţă este indicată în partea de jos 
a figurii prin dreptunghiuri pline şi subliniază: importanţa benzilor individuale (a) şi (b), importanţa 
frecvenţelor joase şi înalte (c) şi (d) şi importanţa benzilor theta – gamma (f). 
 

Evaluarea DOA de către experţi umani a arătat o consistenţă a clasificării aceloraşi date cu două 
ocazii diferite de 70.77%. Aceasta este limita la care poate ajunge acurateţea clasificatorului artificial 
având ca model expertul uman. După calibrare şi antrenare, clasificatorul artificial reuşeşte să atingă o 
acurateţe a clasificării de 69%, foarte apropiată de limita teoretică. Trebuie menţionat că, consistenţa 
clasificării expertului uman şi a sistemului artificial ajung la aproximativ 98% dacă se acceptă o eroare 
a clasificării de 1 clasă, ceea ce este rezonabil şi explicabil în anumite cazuri. Mai mult, o comparaţie 
cantitativă între matricea de confuzii a expertului uman şi a sistemului artificial indică o formă aproape 
identică (Moca et al. 2009). 

Un aspect important în evaluarea DOA este importanţa diverselor benzi de frecvenţă. În cele ce 
urmează am investigat impactul diverselor benzi de frecvenţă asupra evaluării DOA (Fig. 1B). Cea mai 
puternică legătură se observă între banda de frecvenţă gamma (γ), 30 – 80 Hz, luată individual şi 
DOA 5 (stare de veghe) (Fig. 1B). Includerea altor benzi de frecvenţă pe lângă γ reduce acurateţea 
detecţiei clasei DOA 5. În cazul celorlalte clase DOA se observă o relaţie complexă între configuraţiile 
benzilor de frecvenţă şi acurateţea detecţiei DOA de către sistemul artificial.  

Studiul impactului benzilor de frecvenţă indică mai multe aspecte. În primul, rând banda γ este 
foarte importantă pentru starea de veghe. Acest rezultat este în concordanţă cu alte studii care susţin 
că banda γ se corelează cu procese corticale vizuale şi cognitive (Buzsáki 2006; Singer 1999). În al 
doilea rând stările corticale nu pot fi detectate numai pe baza benzilor de frecvenţă individuale 
deoarece informaţia despre DOA este distribuită peste mai multe benzi de frecvenţă: lipsa unei benzi 
putând fi astfel compensată de informaţia din alte benzi; se formează astfel relaţii intime între benzile 
de frecvenţă şi modul în care acestea reflectă starea dinamicii corticale. Nu în ultimul rând, pentru 
identificarea DOA, rezultatele experimentale sugerează importanţa semnalelor de frecvenţă înaltă 
(peste 80 Hz) care în mod clasic sunt eliminate din analiză deoarece sunt considerate artefacte 
musculare sau zgomot. Mai nou, importanţa este tot mai mult apreciată, fiind aslfel incluse în aplicaţii 
clinice de monitorizare DOA (Viertiö-Oja et al. 2004). 

Importanţa benzii gamma în starea de veghe a motivat şi susţinut studiile paralele aparţinând 
acestui proiect deoarece demonstrează, aşa cum a fost arătat şi cu alte ocazii (Melloni et al., 2007), 
că percepţia conştientă a stimulilor se asociază cu oscilaţii gamma sincrone. 

Bibliografie 

1. Buzsáki, G. (2006). Rhythms of the brain. Oxford University Press. 
2. Melloni L, Molina C, Pena M, Torres D, Singer W, Rodriguez E. (2007) Synchronization of Neural 

Activity across Cortical Areas Correlates with Conscious Perception. J Neurosci 27: 2858-2865. 
3. Moca, V. V., Scheller, B., Mureşan, R. C., Daunderer, M., & Pipa, G. (2009). Eeg under 

anesthesia–feature extraction with tespar. Comput Methods Programs Biomed, 95(3):191–202. 
4. Rampil, I. J. (1998). A primer for EEG signal processing in anesthesia. Neuropsychobiology, 

89(4):980–1002. 
5. Singer, W. Neuronal synchrony: A versatile code for the definition of relations? Neuron. 1999; 24: 

49-65. 
6. Viertiö-Oja, H., Maja, V., Särkelä, M., Talja, P., Tenkanen, N., Tolvanen-Laakso, H., Paloheimo, 

M., Vakkuri, A., Yli-Hankala, A., & Meriläinen, P. (2004). Description of the entropy algorithm as 
applied in the Datex-Ohmeda S/5 Entropy Module. Acta Anaesthesiol Scand, 48(2):154–161. 
 

 
2.2. Oscilaţia gamma afectează precizia descărcărilor în cortex 

În etapa 2008 am realizat şi publicat un studiu ce prezenta o metodă de cuantificare a oscilaţiilor 
din activitatea de descărcare a unui singur neuron. Metoda, denumită scor de oscilaţie (oscillation 
score), a fost publicată în Journal of Neurophysiology (Mureşan et al., 2008). Scorul de oscilaţie se 
aplică la nivelul activităţii unui singur neuron înregistrat din creier (nivel celular).  

Mai departe, la sfârşitul anului 2009 am finalizat şi publicat un studiu care permite studiul modului 
în care neuronii codifică în mod colectiv informaţia în cortexul vizual (nivel de reţea). În acest studiu, 
publicat în revista Journal of Neurophysiology (Jurjuţ et al., 2009), am dezvoltat o metodă capabilă să 
caracterizeze informaţia neuronală înregistrată simultan pe mai mulţi electrozi. Metoda utilizează benzi 
de culori pentru a codifica identitatea “pattern-urilor” neuronale şi poate fi utilizată pentru investigarea 
oricărui tip de semnal multi-dimensional (spike-uri, LFP, EEG). Am analizat în continuare două sesiuni 
de spike-uri multi-electrod înregistrate din cortexul vizual (Fig. 2A). În prima sesiune cortexul nu era 
angajat în oscilaţii gamma pe când în cea de-a doua sesiune descărcările erau puternic oscilatorii 
(Fig. 2C). 
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Fig. 2. Efectul oscilaţiilor gamma asupra capacităţii cortexului vizual de a codifica informaţie în mod 
staţionar şi reproductibil. (A) Două sesiuni înregistrate în cortexul vizual când acesta nu manifesta 
(stânga; Session 1) sau când manifesta oscilaţii gamma (dreapta; Session 2). (B) Evoluţia varianţei 
pattern-urilor înregistrate în timp, pe cele două sesiuni. (C) Analiza intensităţii oscilaţiilor gamma 
demonstrează prezenţa robustă a oscilaţiilor doar pentru ce-a de-a doua sesiune. Cuantificarea 
activităţii oscilatorii s-a făcut utilizând scorul de oscilaţie (oscillation score – OS). 
 

Analiza demonstrează că atunci când oscilaţiile gamma sunt prezente, cortexul vizual produce 
pattern-uri mult mai stabil, fără fluctuaţii drastice în timp (Fig. 2A, a se compara dreapta cu stânga) şi 
exprimate uniform de la un trial la altul. Acest fenomen poate fi quantificat cu precizie prin calculul 
variabilităţii pattern-urilor pe stimul, care demonstrează acelaşi efect (Fig. 2B): variabilitatea este mai 
mică când cortexul exprimă oscilaţii în banda gamma. Mai multe detalii pot fi găsite în: 

  
 Jurjuţ O.F., Nikolic D., Pipa G., Singer W., Metzler D., Mureşan R.C. (2009), A color-based 

visualization technique for multi-electrode spike trains. Journal of Neurophysiology 102:3766-
3778, 2009. 

 
2.3. Explorare şi selecţie vizuală 

Investigarea dinamicii corticale la nivelul EEG în pacienţi anesteziaţi şi la nivelul celular şi de reţea 
în animale a arătat că activitatea oscilatorie în banda gamma se asociază cu fenomene importante: se 
corelează cu starea de veghe şi percepţia conştientă şi modifică în mod fundamental capacitatea 
grupurilor de neuroni din cortexul vizual de a codifica stimulii vizuali. Mai departe, prezentul proiect a 
încercat să identifice asocierea pattern-urilor de activitate cerebrală cu percepţia vizuală conştientă 
(recunoaşterea vizuală) la subiecţi umani. 

În acest scop, cea mai importantă componentă se referă la identificarea unor proceduri de robuste 
de investigare a recunoaşterii vizuale. Spre deosebire de teoriile clasice ce încearcă să explice 
recunoaşterea de obiecte în creier prin ierarhii specializate de celule, noi am încercat elaborarea unei 
teorii alternative ce presupune codificarea obiectelor nu prin celule specializate ci prin stări dinamice 
ale cortexului (similar conceptului de atractori dinamici). În contextul acestei noi teorii, obiectele sunt 
recunoscute prin două etape importante: explorare, care corespunde unei dinamici libere a sistemului, 
şi selecţie, care presupune stabilizarea sistemului într-o stare ce contribuie la reprezentarea 
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obiectului. Din acest motiv, un pas esenţial a fost dezvoltarea unei paradigme vizuale capabile de a 
controla cât mai precis tipul de dinamică: explorativă sau de selecţie. Recunoaşterea obiectelor are 
loc în creier aproape instantaneu (sau cel puţin amprenta conştientă a recunoaşterii), de aceea în 
paradigma vizuală dezvoltată în prezentul proiect am încercat să controlăm cât mai precis tipul şi 
cantitatea de informaţie vizuală. Tipul de informaţie vizuală se referă la trăsăturile din imagine 
accesibile subiectului (visual features), iar cantitatea de informaţie se referă la gradul de exprimare 
(accesibilitate) a acestor trăsături în imaginea de stimulare. Paradigma vizuală dezvoltată aici permite 
exprimarea unei singure trăsături (contur local) şi controlul precis al cantităţii de informaţie transmise 
de această trăsătură. 

 

 

Fig. 3. Stimulii utilizaţi pentru studiul explorării şi selecţiei vizuale. (A) Calculul energiei locale a 
contururilor prin descompunerea wavelet Gabor. (B) Metoda de deformare a laticii de puncte pentru a 
reprezenta un obiect. (C) Exemplu de deformare graduală a unei latici de puncte pentru a transmite 
gradual mai multă informaţie despre un obiect. (D) Setul de obiecte utilizate în studiu. 

 
Paradigma de generare a stimulilor care permite studiul explorării şi selecţiei vizuale presupune 

deformarea progresivă a unei latici regulate de puncte pentru a reprezenta progresiv mai multă 
informaţie despre contururile locale disponibile în imaginea unui obiect (Fig. 3). Utilizând aceşti stimuli, 
am derulat experimente combinând psihofizică, EEG şi eye-tracking, rezultatele fiind în prezent în 
revizie pentru Journal of Vision (Ţincaş et al., 2010). Subiecţilor le-au fost prezentate latici de puncte 
deformate cu diverse deformări, pentru a crea 7 niveluri de vizibilitate (de la 1 – informaţia despre 
obiect nu e deloc prezentă în latice, până la 7 – laticea reprezintă foarte vizibil obiectul). Obiectele au 
fost prezentate în 7 blocuri consecutive, fie ascendent („ascending”), în ordinea crescătoare a 
vizibilităţii, fie descendent („descending”) în ordinea descrescătoare a vizibilităţii. Subiecţii au fost 
instruiţi să răspună cu una dintre următoarele tipuri de răspunsuri: „nimic” („nothing”) dacă nu 



 8

detectează niciun obiect, „incert” („uncertain”) dacă detectează ceva dar nu pot identifica obiectul, 
„vizibil” („seen”) dacă pot identifica obiectul în mod echivoc. 

 

Fig. 4. Rezultatele experimentelor psihofizice pe subiecţi umani. (A) Procentajele de răspunsuri şi 
timpii de reacţie când datele sunt grupate în funcţie de tipul de răspuns (apăsarea butonului). (B) 
Procentajele de răspunsuri şi timpii de reacţie când datele sunt grupate în funcţie de acurateţea 
răspunsului verbal (corespondenţa dintre obiectul raportat şi obiectul real). 
 

Experimentele au relevat o serie de rezultate importante (Fig. 4): 
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 capacitatea de a identifica un obiect în stimulii cu puncte variază continuu, evoluând sub 
forma unui prag fin („smooth”) de la incapacitatea de a detecta un obiect până la 
recunoaşterea acestuia cu succes; 

 prezentarea stimulilor în ordine descendentă (de la vizibil la invizibil) introduce o deplasare în 
jos a pragului, fenomen cunoscut drept histereză vizuală şi datorat priming-ului perceptual; 

 zona de incertitudine este mult mai pronunţată când stimulii sunt prezentaţi ascendent, 
indicând lipsa priming-ului şi explorare mai îndelungată; 

 timpii de reacţie indică faptul că pe măsură ce stimulii devin mai vizibili, raportul dintre 
perioada de explorare şi cea de selecţie se modifică substanţial (explorarea cea mai 
îndelungată se petrece în zona de incertitudine); 

 în cazul stimulilor invizibili, o explorare iniţială este urmată de abandonarea rapidă a explorării 
în momentul în care subiectul decide că nu percepe nicio trăsătură a unui obiect, trial-urile 
corespunzătoare fiind caracterizate de explorare şi lipsa selecţiei; 

 în cazul stimulilor care produc un răspuns „incert”, subiectul explorează extensiv şi ocazional 
selectează o interpretare de care nu poate fi însă sigur; 

 în cazul stimulilor vizibili, explorarea este aproape inexistentă, subiectul selectând foarte rapid 
o interpretare vizuală. 

 
Articolul care sumarizează aceste rezultate este momentan în revizie (după prima rundă de 

review) la Journal of Vision: 
 Ţincaş I., Moca V.V., Melloni L., and Mureşan R.C. (2010), Smooth Object Recognition 

Thresholds by Lattice Deformation, Journal of Vision, under revision. 
 
2.4. Complexitatea semnalului EEG în explorare şi selecţie vizuală şi oscilaţiile gamma 

În paralel cu datele psihofizice, au fost înregistrate în paradigma descrisă mai sus şi semnalele 
EEG şi de eye-tracking (locaţia privirii şi dilatarea pupilară). Teoria recunoaşterii prin explorare şi 
selecţie prezice faptul că explorarea vizuală ar trebui să fie caracterizată printr-o complexitate crescută 
a semnalului EEG înregistrat din zona occipitală (cortex vizual). 
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Fig. 5. Dimensionalitatea fractală a semnalului EEG de pe 32 de electrozi localizaţi în occipital, în 
funcţie de tipul de răspuns al subiectului. Barele de eroare reprezintă SD. 
 

Pentru a testa această predicţie, am calculat dimensionalitatea fractală (vezi Nikolić, Moca, Singer 
şi Mureşan, J Neurosci Methods 2008) pe semnalul EEG prelevat cu 32 de electrozi din zona 
occipitală (Fig. 5). Rezultatele confirmă ipoteza: complexitatea fractală cea mai mare se înregistrează 
pentru perioadele de explorare extensivă (răspuns „incert / uncertain”), fiind urmată de perioadele cu 
explorare mai scurtă (răspuns „nimic / nothing”) şi de cele cu explorare aproape inexistentă, unde 
selecţia vizuală este cea mai pregrantă (răspuns „vizibil / seen”). Analiza statistică a diferenţelor între 
aceste măsurători a demonstrat o seminificaţie ridicată (p << 0.001, inclusiv cu corecţie Bonferoni 
pentru comparaţii multiple). 

Dilatarea pupilară a fost recent propusă ca o semnătură a procesului de selecţie perceptuală (vezi 
Einhäuser et al. PNAS 2008 şi Privitera et al. Journal of Vision 2010). Datele referitoare la dilatarea 
pupilară înregistrate în cadrul acestui proiect confirmă ipoteza pe care am explorat-o: dilatarea 
pupilară este cea mai mare pentru trial-urile unde subiectul percepe clar un obiect („seen”; vezi Fig. 6). 
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Fig. 6. Analiza dilatării pupilare. Semnalele de dilatare pupilară au fost mediate pe fiecare tip de 
răspuns în parte şi au fost aliniate fie la începutul stimulării vizuale (prezentarea pe ecran a stimulului) 
fie la momentul apăsării butonului de către subiect. 
 

Am recurs la două tipuri de analiză a dilatării pupilare (Fig. 6). Pe de-o parte semnalele 
înregistrate de eye-tracker au fost aliniate la începutul stimulării şi mediate, pe de altă parte semnalele 
au fost aliniate la momentul apăsării butonului de către subiect şi apoi mediate. În ambele cazuri, 
dilatarea pupilară este mai mare atunci când subiectul percepe clar obiectul faţă de momentul când 
subiectul nu percepe nimic, demonstrând astfel că pupila reflectă selecţia perceptuală. Atunci când 
subiectul este nesigur, dilatarea pupilară fluctuează între cele două extreme (există trial-uri când 
subiectul raportează totuşi o interpretare vizuală dar nu este sigur de ea şi cazuri când subiectul 
raportează doar că detectează ceva dar nu poate oferi nicio interpretare). 

Complexitatea fractală a semnalului EEG şi dilatarea pupilară sugerează următorul scenariu. 
Atunci când nu există suficientă informaţie în stimul, subiectul explorează puţin dar nu realizează nicio 
selecţie şi în cele din urmă renunţă la explorare. Când există informaţie în stimul dar subiectul nu 
poate identifica în mod clar un anumit obiect, procesul predominant este acela al explorării, urmat în 
unele cazuri de selecţia unei interpretări nesigure. Atunci când există suficientă informaţie pentru 
identificare, subiectul explorează foarte puţin şi selectează direct interpretarea. Explorarea extensivă 
este caracterizată de o complexitate fractală mai mare iar selecţia de o complexitate mai mică în 
semnalul de EEG. Selecţia pe de altă parte, este caracterizată şi de o dilatare pupilară crescută 
comparativ cu momentele de explorare. Un articol final care raportează aceste rezultate este în acest 
moment în curs de redactare. Aceste descoperiri sugerează existenţa unui mecanism de recunoaştere 
vizuală bazat pe dinamică de tip atractor. 
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Fig. 7. Puterea medie în banda gamma (30-80 Hz) a semnalului EEG înregistrat pe cei 32 de electrozi 
occipitali, în funcţie de tipul de răspuns al subiectului. Barele de eroare reprezintă SD. 
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În continuare, am explorat expresia oscilaţiilor gamma în banda de 30-80 Hz, în funcţie de tipul de 

răspuns. Rezultatele indică faptul că oscilaţiile gamma sunt cele mai exprimate atunci când subiectul 
percepe clar un obiect (Fig. 7), cel mai puţin exprimate atunci când subiectul explorează şi este 
nesigur, şi exprimate intermediar când subiectul decide că nu percepe nimic. Aşadar, rezultatele 
noastre indică faptul că oscilaţiile gamma sunt o expresie a selecţiei şi nu a explorării vizuale. Acest 
fapt este consistent cu un rol funcţional al oscilaţiilor de a stabiliza atractorul, sugerat de unele studii 
teoretice (modelare computaţională). 

Rezultatele finale ale proiectului, legate de complexitatea semnalului EEG şi de oscilaţiile gamma 
în explorare şi selecţie sunt în prezent utilizate pentru redactarea unui articol final, care va sumariza 
descoperirile şi va fi submis la o revistă cu factor de impact mare. Articolul se va numi, cel mai 
probabil, „Object recognition via exploration and selection in the human brain” şi va fi trimis la una 
dintre revistele Science, Nature, PNAS sau Neuron. 
 
3. Continuarea proiectului 

Rezultatele obţinute din proiectul ID_48 indică faptul că teoria recunoaşterii prin explorare / 
selecţie are suport experimental şi trebuie investigată în continuare. Pentru a continua cercetările pe 
direcţii motivate de prezentul proiect, membrii echipei au demarat un proiect nou, finanţat prin 
instrumentul Resurse Umane (Tinere Echipe) de către CNCSIS / UEFISCSU. Proiectul se numeşte 
„Recunoaşterea obiectelor în creierul uman prin intermediul atractorilor” şi va investiga modul în care 
explorarea şi selecţia vizuală se mapează pe dinamica de tip atractor în creierul uman şi relaţia 
acesteia cu oscilaţiile corticale, în special în banda gamma. Paradigmele de investigare şi rezultatele 
proiectului ID_48 constituie punctul de plecare pentru noul proiect. 
 
4. Lista finală de lucrări 
 
Articole in extenso: 

1. Jurjuţ O.F., Nikolić D., Pipa G., Singer W., Metzler D., Mureşan R.C. (2009), A color-based 
visualization technique for multi-electrode spike trains. Journal of Neurophysiology 102:3766-
3778, 2009 (ISI). 

2. Moca V.V., Scheller B., Mureşan R.C., Daunderer M., Pipa G. (2009), EEG under anesthesia - 
feature extraction with TESPAR. Computer Methods and Programs in Biomedicine 95:191-202 
(ISI). 

3. Mureşan R.C., Jurjuţ O.F., Moca V.V., Singer W., Nikolić D. (2008), The Oscillation Score: An 
Efficient Method for Estimating Oscillation Strength in Neuronal Activity. Journal of 
Neurophysiology 99:1333-1353 (ISI). 

4. Nikolić D., Moca V.V., Singer W. and Mureşan R.C. (2008), Properties of multivariate data 
investigated by fractal dimensionality. Journal of Neuroscience Methods 172(1):27-33 (ISI). 

5. Mureşan R.C., Singer W., Nikolic D. (2008), The InfoPhase Method or How to Read Neurons 
with Neurons. Lecture Notes in Computer Science 5164, pp. 498-507, Springer, Berlin / 
Heidelberg (ISI Proceedings). 

6. Moca V.V., Nikolić D., and Mureşan R.C. (2008), Real and Modeled Spike Trains: Where Do 
They Meet? Lecture Notes in Computer Science 5164, pp. 488-497, Springer, Berlin / Heidelberg 
(ISI Proceedings). 

 
Lucrări în conferinţe (rezumate şi rezumate extinse): 

1. Jurjuţ O.F., Nikolić D., Singer W., Weber C., and Mureşan R.C. (2010), Quantifying the stimulus-
specificity and time-locking of spatiotemporal spike patterns, Society for Neuroscience 
Proceedings (accepted). 

2. Mureşan R.C., Ţincaş I., Moca V.V., Melloni L. (2009), Probing the visual system with visual 
hypotheses, (CNS Meeting 09) Berlin Germany: BMC Neuroscience 10 (Suppl 1), p. 356 (ISI). 

3. Moca V.V., Scheller B., Mureşan R.C., Daunderer M., Pipa G. (2009), EEG processing with 
TESPAR for depth of anesthesia detection, BMC Neuroscience 10 (Suppl 1), p. 68 (ISI). 

4. Mureşan R.C., Ţincaş I., Moca V.V., Melloni L. (2009), Vision by inference: visual recognition 
under uncertainty, (ASSC XIII) Berlin Germany, p. 195. 
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5. Moca V.V., Scheller B., Muresan R.C., Daunderer M., Pipa G. (2009), Importance of EEG 
frequency bands in the assessment of depth of anesthesia, (ASSC XIII) Berlin Germany, p. 187. 

6. Mureşan R.C. (2008), Dynamics of self-sustained microcircuits examined with regular-spiking 
readouts, BMC Neuroscience 9 (Suppl 1), p. 37 (ISI). 

7. Jurjuţ O.F., Nikolić D., Singer W., Metzler D., Mureşan R.C. (2008), Multidimensional Patterns of 
Neuronal Activity: How do we see them?, BMC Neuroscience 9 (Suppl 1), p. 128 (ISI). 

8. Jurjuţ O.F., Nikolić D., Singer W., Metzler D., Mureşan R.C. (2008), Exploring Parallelly 
Recorded Spike Trains, (Cosyne 08) Salt Lake City, USA, I-33. 

9. Mureşan R.C. (2007), Do I integrate or do I resonate? That is the question! Coherent Behavior in 
Neural Networks (CoBeNN) Mallorca, Spain, P23. 

10. Jurjuţ O.F., Nikolić D., Metzler D., Singer W., Mureşan R.C. (2007), Vizualizing Multi-
dimensional Neuronal Data, Coherent Behavior in Neuronal Networks (CoBeNN) Mallorca, 
Spain, P16. 

 
Prezentări invitate susţinute de directorul de proiect: 

1. Mureşan R.C. (2010), Looking into the brain: where modeling, experiment and analysis meet. 
Conferinţa „Diaspora Acasă”, Bucureşti, Septembrie 2010. 

2. Mureşan R.C. (2009), Investigating Brain Function from Multiple Perspectives: Modeling, 
Experiment, Analysis, invited talk at AHFMR Polaris Mini Workshop on Brain Dynamics, 
Canadian Centre for Behavioural Neuroscience, Lethbridge, Canada. 

3. Mureşan R.C. (2009), Combined Approaches to Understanding the Brain, invited talk Seminari 
di Neuroscienze e Scienze Psichologiche e Psichiatriche, University of Verona, Verona, Italy. 

 
Lucrări adiţionale rezultate din proiect, submise sau în pregătire: 

1. Moca V.V., Nikolić D., Singer W., Mureşan R.C. (2010), Membrane Resonance Enables Stable 
Gamma Oscillations, PLoS Computational Biology, second round of revision. 

2. Ţincaş I., Moca V.V., Melloni L., and Mureşan R.C. (2010), Smooth Object Recognition 
Thresholds by Lattice Deformation, Journal of Vision, under revision. 

3. Moca V.V., Ţincaş I., Melloni L., and Mureşan R.C. (2010-2011), Object recognition via 
exploration and selection in the human brain, in preparation. 


	Bibliografie


<<
  /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


