
^êâÉçäçÖá á pîÉêáÖÉ

a~ä~êå~ë ä®å

NVVNJOMMR

páÇ~ N çÑ ROS



^fp kê
ONMN

k~ãåLéä~íë
jçê~ âóêâçÖ™êÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI Öê~îéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
ä ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ Ñ∏ê åó ëéêáåâäÉêÅÉåíê~ä é™ jçê~ 
âóêâçÖ™êÇ ÖàçêÇÉë Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK pÅÜ~âíÉí ÇêçÖ é™ ë∏Çê~ ëáÇ~å 
âóêâ~å ãÉää~å íçêåÉí çÅÜ âóêâçÖ™êÇëãìêÉå á Éå ÄÉÑáåíäáÖ ÖêìëÖ™åÖK fåÖ~ 
ëÉåíáÇ~ Öê~î~ê ÄÉê∏êÇÉëK jóÅâÉí ÄÉå Ñê™å çãÖê®îÇ~ Öê~î~ê âìåÇÉ 
âçåëí~íÉê~ë ãÉå ÉåÇ~ëí Ñ™ ëé™ê ~î çê∏êÇ~ ®äÇêÉ Öê~î~êK

üê
NVVN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

páÇ~ O çÑ ROS



^fp kê
OMQU

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí h~åëäáÉíI c~äì ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
Öä~ëI âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î ä®åëëíóêÉäëÉåë åó~ 
Éåíê¨ á âî~êíÉêÉí h~åëäáÉíK cÉã éêçîëÅÜ~âí Öê®îÇÉë á 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK ^î ÇÉëë~ î~ê ÇÉí ÉåÇ~ëí íî™ ëçã áååÉÜ∏ää 
âìäíìêä~ÖÉêK aÉí ìåÇÉêëí~ âìäíìêé™îÉêâ~ÇÉ ä~ÖêÉí Ü®êê∏ê íêçäáÖÉå Ñê™å 
íáÇÉå Ñ∏êÉ c~äì ëí~Çë êÉÖäÉêáåÖ é™ NSQMJí~äÉíK a®ê çî~åÑ∏ê Ñ~ååë Éíí 
âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Ää ~ Öä~ë çÅÜ âÉê~ãáâ çÅÜ çî~åé™ ÇÉí êÉëíÉêå~ ~î Éå 
íêçäáÖ ÜìëÖêìåÇI ÇîëK ëóääëíÉå~ê çÅÜ ÇÉä~ê ~î Éíí Äà®äâä~ÖK eìëÉí â~å Ü~ 
ìééÑ∏êíë ìåÇÉê NSMMJí~äÉíë ëÉå~êÉ ÇÉäK bÑíÉê ÇÉí ~íí ÜìëÉí ê~ëÉê~íë Ü~ê 
çãê™ÇÉí Ñóääíë ìéé ãÉÇ ãçê®åã~íÉêá~äI ™ëÉå â~å Ü~ à®ãå~íë ìí á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí Éíí ëíÉåÜìë ìééÑ∏êíëI íêçäáÖÉå ìåÇÉê NUMMJí~äÉíK

üê
NVVN

páÇ~ P çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ Q çÑ ROS



^fp kê
ONOT

k~ãåLéä~íë
píçê~ pâÉÇîá âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âóêâ~I âóêâçÖ™êÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí píçê~ pâÉÇîá âóêâ~ êÉåçîÉê~ÇÉë ÇêçÖë î~ííÉåI ~îäçéé 
çÅÜ Ñà®êêî®êãÉ áå á âóêâ~åK hóêâçÖ™êÇÉå ÄÉê∏êÇÉë  ÉåÇ~ëí íáää ãáåÇêÉ ÇÉä 
~î ëÅÜ~âíåáåÖÉåI Ç™ Ñà®êêî®êãÉëÅÜ~âíÉå ÜìîìÇë~âäáÖÉå ÇêçÖë ìí~åÑ∏ê 
âóêâçÖ™êÇëãìêÉåK iÉÇåáåÖ~êå~ ÇêçÖë ÖÉåçã î®ëíéçêí~äÉåI ÖÉåçã 
íçêåÉí çÅÜ áå á âóêâ~åK pÅÜ~âíÉå áååÉ á âóêâ~å âìåÇÉ Öê®î~ë ÖêìåÇ~ Ç™ 
ÇÉí êÉÇ~å Ñ~ååë ìíêóããÉ ãÉää~å ã~êâåáî™ çÅÜ ÖçäîÄà®äâä~ÖK f ëÅÜ~âíÉå 
ìí~åÑ∏ê âóêâ~å âìåÇÉ íÉÖÉäêÉëíÉê Ñê™å âóêâçÖ™êÇëãìêÉåë  ÄóÖÖå~Ç 
á~âí~ë çÅÜ áååÉ á âóêâ~å Ñ~ååë ëé™ê ~î Éå î®ëíãìêK

üê
NVVNI NVVO

páÇ~ R çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ pâÉÇîá

páÇ~ S çÑ ROS



^fp kê
ONNN

k~ãåLéä~íë
pâ~ííìåÖÄóå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
jçåáâ~ m~ÖçäÇÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
éä~íë Ñ∏ê ãìåíäáÖ íê~ÇáíáçåI ÜìëÖêìåÇI â®ää~êÉI ÄêìååI âìäíìêä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
a~ä~êå~ë ãìëÉìã ÑáÅâ á ìééÇê~Ö ~î lêë~ Ñ∏êë~ãäáåÖ ~íí ìåÇÉêë∏â~  
íê~ÇáíáçåÉå çã Éíí ãÉÇÉäíáÇ~ â~éÉää é™ Éå ™âÉê á pâ~ííìåÖÄóå Ç®ê åì Éå 
ÜìëÖêìåÇ çÅÜ Éå ëíÉåë~ííI î®äîÇ â®ää~êÉ ®ê ëóåäáÖ~K råÇÉêë∏âåáåÖÉå 
ìíÑ∏êÇÉë ãÉÇÉäëí åáç éêçîëÅÜ~âíK fåÖÉå âóêâçÖ™êÇ ìééÇ~Ö~ÇÉë é™  
~åÖáîÉå éä~íëI áåíÉ ÜÉääÉê Ü®ää~ê ëçã ä®ê Ü~ á~âíí~Öáíë Üáíí~ÇÉëK _ÉåÉå á 
éäçÖä~ÖêÉí âçã Ñê™å ëä~âí~ÇÉ Çàìê çÅÜ î~ê áåíÉ ëéÉÅáÉääí Ö~ãä~K dêìåÇI 
Äêìåå çÅÜ â®ää~êÉ ëí~ãã~ê Ñê™å Éå Ö™êÇ ã~êâÉê~Ç é™ ëíçêëâáÑíÉëâ~êí~å 
NURVJNUUN çÅÜ ®ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå ëçã ®äÇëí Ñê™å NSMMJí~äÉíK lã Éíí â~éÉää 
Ñìååáíë á pâ~ííìåÖÄóå êÉÇ~å ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇJNRMMJí~ä ®ê ÇÉí Ñ∏Ö~ íêçäáÖí 
~íí ÇÉí äÉÖ~í áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK

üê
NVVO

páÇ~ T çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

lêë~ OOVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ lêë~

páÇ~ U çÑ ROS



^fp kê
OMUU

k~ãåLéä~íë
píà®êåëìåÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ eà®êíåÉêJeçäÇ~êI qÜçã~ë bêáâëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
áåÇìëíêáä®ãåáåÖI î~äëîÉêâI  à®êåÄçÇI âî~êåI ÜìëÖêìåÇÉêI 
Ç~ãã~åä®ÖÖåáåÖI âçäÜìëI ëä~ÖÖä~ÖÉê ~î Üóííëä~ÖÖI Ü~ãã~êëä~ÖÖI 
î~äëîÉêâëÖä∏Çëâ~ä

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
q®åÖÉê ~î çäáâ~ ÇáãÉåëáçåÉêI ëéÉíí çÅÜ çäáâ~ ®ãåÉëà®êåK mêçîÉê ~î 
Üóííëä~ÖÖI Ü~ãã~êëä~ÖÖI çäáâ~ íóéÉê ~î Öä∏Çëâ~äI âäáéé ë~ãí íÉÖÉä

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÄóÖÖÉí ~î Éíí ãáåÇêÉ 
âê~ÑíîÉêâ ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ î~ííÉåíìÄ îáÇ píà®êåëìåÇK aÉí ∏îÉêî~â~ÇÉ 
ëÅÜ~âíÉí î~ê NRM ã ä™åÖí çÅÜ RJS ã ÄêÉíí çÅÜ ëíê®ÅâíÉ ëáÖ  ìíãÉÇ ÇÉå 
î®ëíê~ î~ííÉåäÉÇÉå Ñê™å Ç~ããÉåK 

bñéäç~íÉêáåÖÉå ä™Ö ÜÉäí áåçã Ñçêåä®ãåáåÖ NONI ÄÉíÉÅâå~Ç ëçã 
à®êåîÉêâëä®ãåáåÖI îáäâÉå á ëáå íìê áåÖ™ê á êáâëáåíêÉëëÉí ã®êâí h UPQMK 
aÉå ëóåäáÖ~ ÇÉäÉå ~î Ñçêåä®ãåáåÖÉå ÄÉëí™ê ~î ÖêìåÇÉê ÉÑíÉê íî™ î~äëîÉêâ 
Ñê™å ëäìíÉí ~î NUMMJí~äÉí ~î îáäâ~ ÇÉí ëáëí~ Ñäóíí~ÇÉë íáää i™åÖëÜóíí~å 
NVQOK aÉí Ñ~ååë ãáëëí~åâÉ çã ~íí ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê Ñ~ååë ìåÇÉê 
î~äëîÉêâÉåI Ää~K mçäÜÉãë Ç~ãã Ñê™å Ä∏êà~å ~î NTMMJí~äÉíI ÉîÉåíìÉääí 
ÇÉä~ê ~î mçäÜÉãë ã~åìÑ~âíìêîÉêâ çÅÜ ÉÑíÉêëçã éä~íëÉå Ñçê ÇÉå Ñ∏êëí~ 
Üóíí~å Ñê™å NRMMJí~äÉí áåíÉ ®ê â®åÇ Ñ~ååë çÅâë™ ãáëëí~åâÉ ~íí ÇÉå ëâìääÉ 
âìåå~ äáÖÖ~ áåçã çãê™ÇÉíK

f â®ääçêå~ çãí~ä~ë ~íí ÇÉí îáÇ pìåÇ ~åä~ÇÉë Éå Üóíí~ NRNNK NSMS ~åä~ÇÉë 
é™ éä~íëÉå Éå ÄÉêÖëã~åëÜóíí~ çÅÜ Éå Ü~ãã~êëãÉÇà~ ãÉÇ íî™ Ü®êÇ~êK 
NSQS çãå®ãåë Éå Üóíí~ çÅÜ íî™ Ü~ãã~êÉK fåÖÉå Üóíí~ íóÅâë Ü~ Ñìååáíë 

üê
NVVO

páÇ~ V çÑ ROS



é™ éä~íëÉå ÉÑíÉê NTUT Ç™ Ñê~ãëí®ääåáåÖÉå ~î à®êåÉí Ñ∏êä®ÖÖë íáää 
páäîÜóííÉ™K aÉå ëáëíå®ãåÇ~ Üóíí~å î~ê ëçã å~ãåÉí ~åÖÉê Éå ëáäîÉêÜóíí~ 
Ñê™å Ä∏êà~åK píàÉêåëìåÇ ÑáÅâ Éå åó Ü~ãã~êÉ NUOOI ÇÉåå~ äáÖÖÉê ÉåäáÖí 
â~êíã~íÉêá~äÉí ìí~åÑ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK

fåçã ëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏ê ëÅÜ~âíÉí Ñ~ååë ÉåäáÖí NTSR ™êë â~êí~ ÉåÇ~ëí Éå 
ÄóÖÖå~ÇI Éå ãà∏äâî~êåI ë~ãí mçäÜÉãë Ç~ããK båäáÖí bÜêÉåëî®êÇë 
íÉÅâåáåÖ ∏îÉê çãê™ÇÉí Ñê™å NTOV Ñ~ååë ÇÉí áåÖÉå ÄÉÄóÖÖÉäëÉ çÅÜ áåÖ~ 
âçåëíêìâíáçåÉê Ñ∏êìíçã Ç~ããÉå áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñê~ãâçã ìéé íáää P ã íàçÅâ~ âìäíìêä~ÖÉê ÄÉëí™ÉåÇÉ 
~î ä~Öê~Ç ëä~ÖÖ ~î çäáâ~ íóéI âçä çÅÜ ëçíI ÄóÖÖå~ÇëêÉëíÉê á Ñçêã ~î 
ÑìåÇ~ãÉåíI êÉëíÉê ÉÑíÉê mçäÜÉãë íê®Ç~ãã ë~ãí Ñóääå~Çëä~ÖÉêK f ÇÉ ìåÇêÉ 
ëâáâíÉå Ñ∏êÉâçã ãáåÇêÉ ã®åÖÇÉê ã~ëìÖåëëä~ÖÖ ìíçã áåçã Éíí Å~ äM ã 
ä™åÖí ~îëåáíí Ç®ê Éíí âê~ÑíáÖí ä~ÖÉê ~î ã~ëìÖåëëä~ÖÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK f 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉíí~ ä~ÖÉê Ñ~ååë çÅâë™ Éå ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖI îáäâÉå ä™Ö 
áåíáää Éå íêçäáÖÉå ÄóÖÖÇ î~ííÉåê®åå~K m™ ÇÉåå~ éä~íë Ñáååë ÉåäáÖí â~êíçêå~ 
áåÖÉå ÄÉÄóÖÖÉäëÉK

qçí~äí Ñê~ãâçã OU ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î îáäâ~ NM áåíÉ Ü~ê âìåå~í âåóí~ë íáää 
ÄóÖÖå~ÇÉê é™ â~êíçê Ñê™å NTSR çÅÜ Ñê~ã™íK aÉëë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê â~å Éà 
ÜÉääÉê âåóí~ë íáää å™Öçå ÄóÖÖå~Ç é™ bÜêÉåëî®êÇë íÉÅâåáåÖ ∏îÉê çãê™ÇÉíK

päìíë~íëÉå Ääáê ~íí áåçã å®ãåÇ~ Éñéäç~íÉêáåÖ Ñáååë êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå 
~âíáîáíÉí ëçã äáÖÖÉê á íáÇÉå Ñ∏êÉ â~êíçêå~ çÅÜ mçäÜÉãë ã~åìÑ~âíìêîÉêâ 
çÅÜ ëçã ÉîÉåíìÉääí Ç®êãÉÇ ®ê êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê ÇÉå íáÇáÖ~êÉ ~âíáîáíÉå é™ 
éä~íëÉå á Ñçêã ~î Üóííçê Ää~K ~åå~í çãå®ãåÇ~ NRNN çÅÜ NSMSK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eìëÄó NONWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eìëÄó

páÇ~ NM çÑ ROS



^fp kê
ONNS

k~ãåLéä~íë
iáã™ Äêìâ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hàÉää pìåÇëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ ÇçâìãÉåí~íáçå

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI à®êåÄêìâëä®ãåáåÖI Ñ∏êÇ®ãåáåÖëî~ääI â~å~ä 
ãÉÇ ëíÉåëâçåáåÖI ë™ÖîÉêâëêìáåI ëãÉÇàÉêìáåI Ää™ëã~ëâáåëÜìëêìáå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Éíí ãáåáâê~ÑíîÉêâ îáÇ p™Öâî~êå îáÇ iáã™åI 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ä®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê Éíí à®êåÄêìâ ëçã ëâìääÉ âçãã~ ~íí 
ÄÉê∏ê~ë ~î ÄóÖÖå~íáçåÉåK

iáã~ Äêìâ ~åä~ÇÉë á Ä∏êà~å ~î NUMMJí~äÉíK _êìâÉí ÄóÖÖÇÉë ìéé é™ íêÉ 
éä~íëÉêI ÇÉäë á iáã~I ÇÉäë é™ ÇÉå ~âíìÉää~ éä~íëÉå ëçã â~ää~ÇÉë £îêÉ 
ÄêìâÉí çÅÜ ÇÉäë á _ê~Ü~ãã~ê S âã ë∏ÇÉêìíK £îêÉ ÄêìâÉí ìééÑ∏êÇÉë ™ê 
NUNP çÅÜ ÄÉëíçÇ ìêëéêìåÖäáÖÉå ~î Éå ëãÉÇà~I âçäÜìëI à®êåÄçÇ~ê çÅÜ 
~êÄÉí~êÄçëí~ÇK j~êâÉå çÇä~ÇÉë ëìÅÅÉëëáîí ìéé êìåí ÄêìâÉíK jÉÇ çãJ 
çÅÜ íáääÄóÖÖå~ÇÉêI Ä~åÇ ~åå~í Éíí ë™ÖÜìëI ÇêÉîë ëí™åÖà®êåëÜ~ãê~êå~ 
Ñê~ã íáää NUTUI Ç™ £îêÉ ÄêìâÉí ä~ÇÉë åÉêK

aÉ á~âíí~ÖÄ~ê~ ä®ãåáåÖ~êå~ ìééã®ííÉëI ÑçíçÖê~ÑÉê~ÇÉë çÅÜ ÄÉëâêÉîëK aÉ 
ÄÉëíçÇ ~î Éå Ç~ããî~ääI â~å~äI ëíÉåëâçåáåÖ ä®åÖë ™åI ëãÉÇàÉêìáåI êÉëí ~î 
Ää™ëã~ëâáåÜìëî®ÖÖI ~ñÉäà®êå ëçã íáääÜ∏êí Éå Üàìä~ñÉäI ë™Öêìáå ë~ãí çäáâ~ 
íóéÉê ~î ÑìåÇ~ãÉåí çÅÜ Ñ∏ê~åâêáåÖ~ê á ã~êâÉåK

üê
NVVO

páÇ~ NN çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

páäà~åëå®ë OOWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ páäà~åëå®ë

páÇ~ NO çÑ ROS



^fp kê
OMTM

k~ãåLéä~íë
üëÄçI e∏ÖÄç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
jçåáâ~ m~ÖçäÇÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
áåÖ~ ëé™ê ~î Ñçêåä®ãåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉå îáÇ 
ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Éå íÉäÉã~ëí ãÉÇ ëí~ÖI çÅÜ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå 
ëâçÖëî®Öë~åëäìíåáåÖK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë äáÖÖÉê é™ Éå êìääëíÉåë™ë 
çÅÜ á å®êÜÉíÉå ~î Öê~îÑ®äí ê~® VR á dêóíå®ë ëåK qçêîÉå í®ÅâíÉ óííÉêëí 
ëíÉåáÖ ã~êâ î~êë ∏îêÉ ëâáâí ÜÉäí ë~âå~ÇÉ áåëä~Ö ~î ÑáåâçêåáÖí ã~íÉêá~äK 
fåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
NVVO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dêóíå®ë VRWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ dêóíå®ë

páÇ~ NP çÑ ROS



^fp kê
OMSQ

k~ãåLéä~íë
açêãëà∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Üóííçãê™ÇÉI áåÇìëíêáçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê åóíí ~îäçéé ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖ á Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ ÜóííJ çÅÜ 
áåÇìëíêáä®ãåáåÖ~êI ê~® SSI d~êéÉåÄÉêÖë ëåK sáÇ ~êÄÉíÉí Öê®îÇÉë Éíí Å~ TM 
ã ä™åÖí çÅÜ Éå íáää íî™ ãÉíÉê Çàìéí ëÅÜ~âíI á ëÅÜ~âíî®ÖÖ~êå~ âìåÇÉ 
ìíÑóääå~Çëä~ÖÉê ãÉÇ ëä~ÖÖI ÖêìëI ëíÉå çÅÜ ëâ®êîëíÉå ë~ãí âçä á~âí~Ö~ëK 
^ääí íêçäáÖÉå ëÉåíáÇ~K

üê
NVVO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

d~êéÉåÄÉêÖ SSWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ d~êéÉåÄÉêÖ

páÇ~ NQ çÑ ROS



^fp kê
OMSP

k~ãåLéä~íë
açêãëà∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
jçåáâ~ m~ÖçäÇÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëä~ÖÖî~êéI Ñóääå~Çëã~ëëçê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ ~î Éíí Å~ QR ã ä™åÖí äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí 
áåîáÇ Üóííçãê™ÇÉ ê~® SSI d~êéÉåÄÉêÖë ëåK aÉå ∏ëíäáÖ~ëíÉ â~åíÉå ÄÉê∏êÇÉ 
Éíí î~êé ãÉÇ ëâáâí~ÇÉ ä~ÖÉê ~î Ää™I Öä~ëáÖ ã~ëìÖåëëä~ÖÖ î~êî~í ãÉÇ 
ë~åÇáÖ~ çÅÜ ëçíáÖ~ ~îÑ~ääëä~ÖÉêK jçí î®ëíÉê Ü~ÇÉ Éå ëî~Åâ~ ãÉää~å î~êé 
çÅÜ å~íìêäáÖ Ñ∏êÜ∏àåáåÖ Ñóääíë ìí ãÉÇ áåÇìëíêáëä~ÖÖÉê ENSMMJNUMMJí~äFI 
àçêÇ çÅÜ ëã®êêÉ ~îÑ~ääK fåÖ~ ãÉÇÉäíáÇ~ ÉääÉê ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê âçã á Ç~ÖÉå 
ãÉå å™Öê~ ëä~ÖÖëíóÅâÉå á ìíÑóääå~ÇÉå â~å Ü~ Ü®êê∏êí Ñê™å ®äÇêÉ 
ÜóííîÉêâë~ãÜÉíK

üê
NVVO

páÇ~ NR çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

d~êéÉåÄÉêÖ SSWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ d~êéÉåÄÉêÖ

páÇ~ NS çÑ ROS



^fp kê
OMSM

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí e~åê∏I d~ãä~ eÉêêÖ™êÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ E_ffFI íÉñíáäI ÜìëÜ™ääëÖä~ë çÅÜ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á âî~êíÉêÉí e~åê∏I áåçã ê~® SUI c~äì ëí~Ç 
áåÑ∏ê ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î íî™ ãáåÇêÉ ÜìëK cóê~ éêçîëÅÜ~âí Öê®îÇÉë á 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK råÇÉêë®âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ÇÉå íáÇáÖ~êÉ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉå äÉÖ~í å®ê~ e~åê∏î®ÖÉåI Ç®ê ëä~ÖÖìíÑóääå~ÇÉê çÅÜ êÉëíÉêå~ ~î 
íî™ ÜìëÖêìåÇÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK aóäáâ~ ä®ãåáåÖ~ê ë~âå~ÇÉë áå Éãçí ÇÉå 
ã®âíáÖ~ ëä~ÖÖî~êé ëçã áÇ~Ö ìíÖ∏ê íçãíÉåë ÑçåÇK

aÉå Éå~ ëóääëíÉåëê~ÇÉå ä∏éíÉ é~ê~ääÉääí ãÉÇ Ö~í~å çÅÜ ìíÖàçêÇÉ íêçäáÖÉå 
êÉëíÉêå~ ~î Éíí Üìë ëçã äÉÖ~í ä®åÖë ãÉÇ ÇÉåå~K eìîìÇÇÉäÉå ~î ÑóåÇÉå 
E_ffJâÉê~ãáâI íÉñíáäI ÜìëÜ™ääëÖä~ë çÅÜ ÄÉåF ä™Ö á î~Ç ëçã íçäâ~ë ëçã Éíí 
ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê Ñê™å ÇÉíí~ ÜìëK hÉê~ãáâÉå î~ê ~î NTMMJí~äëâ~ê~âí®êK 
oÉëíÉêå~ ~î óííÉêäáÖ~êÉ Éå ëóää Ñ~ååë Éå Äáí áå á âî~êíÉêÉíI ÇÉåå~ íçêÇÉ 
î~ê~ ®äÇêÉK ^íí íçãíÉå î~êáí ÄÉÄóÖÖÇ é™ NTMMJí~äÉí Ñê~ãÖ™ çÅâë™ ~î ÇÉí 
ëâêáÑíäáÖ~ ã~íÉêá~äÉíK a®ê ÄçÇÇÉ Ç™ Ää ~ Éå Üóíí~êÄÉí~êÉK fåÖ~ ëé™ê ~î ÇÉå 
ãÉÇÉäíáÇ~ Äóå e~åê∏ âìåÇÉ á~âí~Ö~ëK

üê
NVVO

páÇ~ NT çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NU çÑ ROS



^fp kê
OMUQ

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí qà®ÇÉêå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉêI ÜìëÖêìåÇI â®ää~êÉI Äêìåå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EÑê®ãëí ~î NSMMJNTMMJí~äë â~ê~âí®ê ãÉå ®îÉå ®äÇêÉFI 
Ñ∏åëíÉêÖä~ëI âêáíéáéçêI ãóåí çÅÜ åáí~ê

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á âî~êíÉêÉí qà®ÇÉêå áåçã ê~® NVQI 
eÉÇÉãçê~ ëí~ÇI áåÑ∏ê ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î ÇÉí åó~ ÄáÄäáçíÉâÉíK cÉã 
éêçîëÅÜ~âí íçÖë ìéé áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK lãê™ÇÉí Ü~ê íêçäáÖÉå 
åóííà~íë ëçã ™âÉêã~êâ ìåÇÉê ëí~åë ®äÇëí~ íáÇ çÅÜ Ñê~ã íáää NSMMJí~äÉíë 
ëäìíK f ÇÉí ìåÇêÉ ä~ÖêÉí Ñê~ãâçã ÉåÇ~ëí å™Öê~ âÉê~ãáâëâ®êîçê ~î ®äÇêÉ 
íóéK aÉí Ç®ê çî~å äáÖÖ~åÇÉ âìäíìêä~ÖêÉíI îáäâÉí ÖÉåçã ãóåíÑóåÇ â~å 
Ç~íÉê~ë íáääÉÑíÉê NSTRI íóÇÉê é™ ~íí íçãíÉå ÄÉÄóÖÖíë îáÇ ëäìíÉí ~î NSMMJ
í~äÉíK k™Öê~ íóÇäáÖ~ ëé™ê ~î Äê~åÇÉå NTRQ ëóåíÉë áåíÉI ãÉå Éíí Öêìëä~ÖÉê 
ëçã í®ÅâÉê ëíçê~ ÇÉä~ê ~î çãê™ÇÉí â~å Ü~ ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ëí~ÇëêÉÖäÉêáåÖÉå ëçã Ñ∏äàÇÉ Ç®êÉÑíÉêK sáÇ~êÉ á~âíçÖë Éå íêçäáÖ ëóääëíÉå 
Ñê™å ÄÉÄóÖÖÉäëÉëâÉÇÉí Ñ∏êÉ êÉÖäÉêáåÖÉåI Éíí Öçäî çÅÜ Éå áÖÉåÑóääÇ â®ää~êÉ 
Ñê™å íáÇÉå ÉÑíÉê êÉÖäÉêáåÖÉå ë~ãí Éå íê®âä®ÇÇ Äêìåå ~î çâ®åÇ ™äÇÉêK

üê
NVVO

páÇ~ NV çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eÉÇÉãçê~ NVQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ OM çÑ ROS



^fp kê
OMRV

k~ãåLéä~íë
fåÖ~êîÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçåI cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ÜìëÖêìåÇÉêI â®ää~êÖêçéI âìäíìêä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI â~âÉäI âêáíéáéçêI Öä~ëI ãóåíI íÉñíáä ãã

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏êåÇÉí ~î Éå åó 
ÄìëëÇÉé™ å®ê~ ÇÉ çãÑ~íí~åÇÉ Üóííä®ãåáåÖ~êå~ îáÇ c~äì Öêìî~K sáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ã~ëâáå~îÄ~å~ÇÉë ÇÉí ∏îÉêëí~ ëä~ÖÖJ çÅÜ íçêîä~ÖêÉíK 
a®êÉÑíÉê Öê®îÇÉë ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~ Ñê~ã Ñ∏ê Ü~åÇI êìíîáëI î~êÉÑíÉê 
ÇÉíí~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉëâáâí ÄçêííçÖë ãÉÇ ã~ëâáå çÅÜ ÇÉí ìåÇêÉ Ñê~ãÖê®îÇÉë 
Ñ∏ê Ü~åÇK i®ãåáåÖ~êå~ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á éä~å çÅÜ éêçÑáäK

sáÇ ìíÖê®îåáåÖÉå Ñê~ãâçã êÉëíÉêå~ ~î î~Ç ëçã ÄÉÇ∏ãë î~ê~ Éå 
Ñóêä®åÖ~Ç Ö™êÇ ãÉÇ Äçëí~ÇëÜìëI ìíÜìë çÅÜ â®ää~êÉ é™ éä~í™Éê çÅÜ 
Ç®êÉãÉää~å Éíí ëíÉåê∏àí Ö™êÇëíìå ãÉÇ Éå ÄêìååK råÇÉê Éíí é™Ñ∏êí ãçê®åJ 
çÅÜ ëä~ÖÖä~ÖÉê Ñ~ååë êÉëíÉê ~î ®äÇêÉ ÄóÖÖå~ÇÉê ãÉÇ ~åå~å çêáÉåíÉêáåÖK 
aÉí ®äÇêÉ ëâÉÇÉí â~å êÉéêÉëÉåíÉê~ Ñ∏êëí~ Ü®äÑíÉå ~î NSMMJí~äÉí çÅÜ ÇÉí 
óåÖêÉ Ä∏êà~å ~î NTMMJí~äÉíK

üê
NVVO

páÇ~ ON çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ OO çÑ ROS



^fp kê
OMRU

k~ãåLéä~íë
d~ãä~ _ÉêÖÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âìäíìêä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ ã~êâ~êÄÉíÉ Ñ∏ê s^JäÉÇåáåÖ á d~ãä~ 
_ÉêÖÉíK lãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î Éå áÇ~Ö î~ííÉåêáâ ëäìííåáåÖK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå 
Ñê~ãâçã Çê®åÉêáåÖ ãÉÇ Äêìåå ~åä~ÖÇ îáÇ ëäìíÉí ~î NVPMJí~äÉíK f ∏îêÉ 
ÇÉäÉå ~î ëä®åíÉå Üáíí~ÇÉë Éå éáéëíçÅâK

üê
NVVO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà Ñçêåä®ãåáåÖ a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ OP çÑ ROS



^fp kê
OMRT

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí eóííâ~ãã~êÉåI c~äì ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçåI cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÜóííêìáåLÜóííçãê™ÇÉI â~îÉäÄêçI â~å~äI íáããÉêâáëí~I Ç~ããI ÜìëÖêìåÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê Äçëí~ÇëÄóÖÖå~íáçå á âî~êíÉêÉí 
eóííâ~ãã~êÉåK råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏êÉÖáÅâë ~î å™Öê~ éêçîëÅÜ~âí ëçã 
íçÖë ìéé ìåÇÉê îáåíÉêåI ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí ÄóÖÖÜÉêêÉå éä~åÉê~ÇÉ ~íí 
é™Ä∏êà~ ÄóÖÖ~êÄÉíÉí êÉÇ~å ìåÇÉê îáåíÉêåI Ç™ å™Öçå êÉÖÉäê®íí 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåíÉ î~ê ã∏àäáÖ ~î âäáã~íëâ®äK mêçîëÅÜ~âíÉå îáë~ÇÉ é™ 
Üóííä®ãåáåÖ~ê á âî~êíÉêÉíë ks ÇÉäK

sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~îä®Öëå~ÇÉë âî~êëí™ÉåÇÉ ÜìëÖêìåÇëêÉëíÉêI 
~ëÑ~äíÄÉä®ÖÖåáåÖ çÅÜ NVMMJí~äëìíÑóääå~ÇÉê ãÉÇ ã~ëâáåI ë~ãíáÇáÖí í∏ãÇÉë 
çÅâë™ éêçîëÅÜ~âíÉå Ñê™å Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ îáåíÉêë ìåÇÉêë∏âåáåÖK aÉ 
Ñê~ãâçãå~ ä®ãåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ ~î Éå ™âÉêá~åä®ÖÖåáåÖ Ñê™å ëÉâÉäëâáÑíÉí 
ë~ãí ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ÑäÉê~ ÖÉåÉê~íáçåÉêë âçéé~êÜóííçêI ÄÉí™ÉåÇÉ ~î Éå 
â~îÉäÄêç ãÉÇ ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ â~å~ä Ñê™å çãâêáåÖ ãáííÉå ~î NUMMJí~äÉíI 
®äÇêÉ â~å~äLÄ®Åâ™Çê~ ìééÄóÖÖÇ é™ ëä~ÖÖÑóääÇ ëíçÅââáëí~I Éå 
Ç~ãã~åä®ÖÖåáåÖ ëçã Ç~íÉê~ê ëáÖ ëçã óåÖëí íáää NSMMJí~äÉíë Ñ∏êëí~ Ü®äÑí 
ë~ãí ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å íêçäáÖ~ ìÖåë~åä®ÖÖåáåÖ~ê á ÑäÉê~ ÖÉåÉê~íáçåÉêK m™ 
éä~íëÉå Ü~ê Ñê~ã íáää Ä∏êà~å ~î NUTMJí~äÉí ÇÉå ë∏Çê~ ~î 
?mê®ëíÖ™êÇëÜóííçêå~? î~êáí ÄÉä®ÖÉåK aÉ ®äÇëí~ ëâÉÇÉå~ Ü~ê Éà âìåå~í 

üê
NVVO

páÇ~ OQ çÑ ROS



Ç~íÉê~íëK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ OR çÑ ROS



^fp kê
OMSN

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí a~äâìää~åI £ëí~åÑçêëK c~äì ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
jçåáâ~ m~ÖçäÇÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ìíÑóääå~Çëã~ëëçê ãÉÇ ëä~ÖÖ çÅÜ ~îÑ~ää

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê ÜìëÄóÖÖå~íáçå áåçã c~äì ëí~Çë ®äÇëí~ â®åÇ~ ëí~Çëâ®êå~ 
∏îÉêî~â~ÇÉ a~ä~êå~ë ãìëÉìã ëÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏ê Éå â®ää~êÖêìåÇK 
c∏êìíçã Éå á ãçÇÉêå íáÇ ~åî®åÇI Çàìéí äáÖÖ~åÇÉ âáäëíÉåëî®äîÇ â®ää~êÉ 
âçåëíêìÉê~Ç áåçã éÉêáçÇÉå NQMMJNUMM EíêçäáÖÉå ìåÇÉê NSMMJí~äÉíë 
~åÇê~ Ü®äÑíF é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí Ñóääå~Çëã~ëëçêI ÜìîìÇë~âäáÖÉå 
áååÉÜ™ää~åÇÉ Üóííëä~ÖÖI êáîåáåÖë~îÑ~ää çÅÜ î®äÄÉî~ê~í çêÖ~åáëâí ã~íÉêá~ä 
ëçã âîáëí~êI Ä~êê çÅÜ é®äëÑáÄêÉêK cóåÇ ~î ê∏ÇÖçÇëëâ®êîçê Ñê™å NTMMJ
NUMMJí~ä ÖàçêÇÉë á ~îÑ~ääëä~ÖêÉå ®åÇ~ åÉÇ íáää ëíÉêáä ã~êâK

üê
NVVO

páÇ~ OS çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ OT çÑ ROS



^fp kê
ONQO

k~ãåLéä~íë
p∏ê oçããÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
jçåáâ~ m~ÖçäÇÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÜ~åíÉêáåÖI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíI Ää®ëíÉêìÖåI 
ÄóíçãíI ÜìëÖêìåÇI ëãÉÇà~I ÜìëÖêìåÇëíÉêê~ëë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê î®ÖÄóÖÖÉ á p∏ê oçããÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë Éíí Å~ RS MMM ãO ëíçêí 
çãê™ÇÉ ãÉÇ Üà®äé ~î éêçîëÅÜ~âíK c∏êìíçã ëé™ê ~î ®äÇêÉ Ö™êÇ~ê Ñê™å 
Ñê®ãëí Üáëíçêáëâ íáÇI ìééí~Öå~ á NSMMJí~äÉíë ÖÉçãÉíêáëâ~ àçêÇÉÄçâI 
Ñê~ãâçã ÜìîìÇë~âäáÖÉå âçåÅÉåíê~íáçåÉê ~î ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê 
ãÉí~ääÜ~åíÉêáåÖK jÉí~ääÜ~åíÉêáåÖÉå êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉë Ñê®ãëí ~î 
ëä~ÖÖÑóääÇ~ Öêçé~êI çãâêáåÖ OR ëíI îáäâ~ ~åí~ë î~ê~ êÉëíÉê ~î 
Ää®ëíÉêìÖå~ê Ñê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI ãÉå ®îÉå ëä~ÖÖJ çÅÜ âçä~åë~ãäáåÖ~ê 
Ñê~ãâçãK

üê
NVVO

páÇ~ OU çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ PUOWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ OV çÑ ROS



^fp kê
ONQN

k~ãåLéä~íë
p∏Çê~ dóääÉí®éé~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
jçåáâ~ m~ÖçäÇÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Éà Ñçêåä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
s®ëíÉê çã dóääÉ Äó Ü~ê íáÇáÖ~êÉ Éíí à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëâçãéäÉñ ë~ãí 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ñê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉê é™íê®ÑÑ~íë çÅÜ ìåÇÉêë∏âíëK a™ 
_çêä®åÖÉ âçããìå ∏åëâ~ÇÉ ìééÑ∏ê~ Éå Äê~åÇëí~íáçå ∏ëíÉê çã Äóå 
ÄÉëäìí~ÇÉ ä®åëëíóêÉäëÉå çã Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK h~êíÉñÅÉêéíáçå Ö~î 
îáÇ Ü~åÇÉå ~íí ã~êâçãê™ÇÉí îáÇ NSMMJí~äÉíë ãáíí äÉÖ~í îáÇ â~åíÉå ~î Éå 
ãóê çÅÜ ~íí ÉåÇ~ëí Ü∏àÇéä~í™Éêå~ î~êáí ìééçÇä~ÇÉK pàìííáçÑÉã ë∏âëÅÜ~âí 
Ñ∏êÇÉä~ÇÉ ∏îÉê óí~å Ö~î ë~ãã~ ÄÉëâÉÇK fåÖ~ íçäâåáåÖëÄ~ê~ ä®ãåáåÖ~ê 
ÉääÉê âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖà®êÇÉê 
â~å ~åëÉë ÄÉÜ∏î~ëK

üê
NVVP

páÇ~ PM çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà Ñçêåä®ãåáåÖ a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ PN çÑ ROS



^fp kê
ONNQ

k~ãåLéä~íë
o®ííîáâë âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååJ`~íêáå kçêÇáåI bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âáëíëéáâI Üóëâ~ ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ Ü~âÉI à®êåÑê~ÖãÉåíLJÑ∏êÉã™äI 
Ü®ëíëâçë∏ãI ëéáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î s^J
äÉÇåáåÖ åçêê çã âçêÉí á o®ííîáâë âóêâ~K pÅÜ~âíåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á kJp 
êáâíåáåÖ á çãê™ÇÉí ãÉää~å åìî~ê~åÇÉ âóêâçÖ™êÇÉå çÅÜ âóêâçÄóÖÖå~ÇÉåK 
pí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ã~ëâáåÖê®îÇÉëK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå 
Ñê~ãâçã êÉëíÉê ~î Éå íáÇáÖ~êÉ âóêâçÖ™êÇëãìê ëçã î~êáí á Ñìåâíáçå Ñ∏êÉ 
íáääÄóÖÖå~ÇÉå ~î âçêÉí é™ NTMMJí~äÉíK sáÇ~êÉ Ñê~ãâçã Éå Öêçé î~êá 
ëâÉäÉííÇÉä~ê Ñê™å Éíí ëí∏êêÉ ~åí~ä áåÇáîáÇÉê î~ê åÉÇä~ÖÇ~K 

pÅÜ~âíÉíë åçêê~ ÇÉä îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ Éíí áåíÉåëáîí ìíåóííà~í Öê~îçãê™ÇÉ 
çÅÜ Ü~åÇÖê®îÇÉë Ç®êÑ∏êK aÉ ëÉå~êÉ Öê~îÑóääåáåÖ~êå~ áååÉÜ∏ää ãóÅâÉí 
çãê∏êí ã~íÉêá~äK qç~äí é™íê®ÑÑ~ÇÉë NU Öê~î~ê ãÉÇ OM Öê~îä~ÖÇ~ 
áåÇáîáÇÉêK bå Öê~î ä™Ö á kJp êáâíåáåÖ çÅÜ íçêÇÉ Ü®êê∏ê~ Ñê™å Ñ∏êâêáëíÉå 
íáÇI ∏îêáÖ~ Öê~î~ê ä™Ö á £Js êáâíåáåÖK aÉ Öê~îä~ÖÇ~ î~ê ÜìîìÇë~âäáÖÉå 
ã®å çÅÜ âîáååçê á îìñÉå ™äÇÉê ãÉå ÇÉí Ñ∏êÉâçã çÅâë™ å™Öê~ Ä~êå ÉääÉê 
ìåÖÇçã~êK dê~îéä~íëÉå ëÉê ìí ~íí Ü~ î~êáí âçåíáåìÉêäáÖí ~åî®åÇ Ñê™å 
íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇ Ñê~ã íáää NUMMJí~äÉíK

üê
NVVP

páÇ~ PO çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê a~ä~êå~ a~ä~êå~ o®ííîáâ

páÇ~ PP çÑ ROS



^fp kê
OMVT

k~ãåLéä~íë
£ëíê~ iáääãçå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
píçÅâÜçäãë ìåáîÉêëáíÉíI a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
dÉêí j~Öåìëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ÑçêëâåáåÖëÖê®îåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI Ää®ëíÉêìÖåI ëä~ÖÖî~êéI Ñ®ääëíÉåI 
âçäåáåÖëÖêçé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ á ÑçêëâåáåÖëëóÑíÉ ~î à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉå 
ê~® NNVI £ëíê~ iáääãçåK cçêåä®ãåáåÖÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå á ∏ëíëäìííåáåÖ åÉê 
ãçí Éå ãóêK bÑíÉê ~îíçêîåáåÖ âçåëí~íÉê~ÇÉë Ñ∏êìíçã ÇÉå íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ 
â~ääãìê~ÇÉ Ää®ëíÉêìÖåÉå ~î ãÉÇÉäíáÇ~ íóéI íî™ ëä~ÖÖî~êéI Éå Ñ®ääëíÉå 
çãÖáîÉå ~î Ñ®ääëä~ÖÖI âçää~ÖÉê ë~ãí íêÉ çãê™ÇÉå ãÉÇ êçëí~Ç ã~äãK f ÇÉí 
ëí∏êêÉ ëä~ÖÖî~êéÉí Ñ~ååë êÉëíÉê ~î Éå Ää®ëíÉêìÖå ëçã `NQJÇ~íÉê~íë íáää 
NNMMJNOMMJí~äK f ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉåå~ ìÖå íáääî~ê~íçÖë Éå ã®åÖ 
âäáãéà®êåK aÉå å®êäáÖÖ~åÇÉ ê~® QOTI êÉÖáëíêÉê~Ç ëçã Ñ™åÖëíÖêçé îáë~ÇÉ 
ëáÖ ÉÑíÉê ëåáííåáåÖ î~ê~ âçäêáâ çÅÜ íçäâ~ë áëí®ääÉí ëçã âçäåáåÖëÖêçéK

üê
NVVP

páÇ~ PQ çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáã~ NNVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ iáã~

páÇ~ PR çÑ ROS



^fp kê
OMOM

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí hçåëíå®êÉåI c~äì ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
jçåáâ~ m~ÖçäÇÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉêI ëíÉåëíê®åÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê íáääÄóÖÖå~ÇÉå ~î âçåëíÖê~Ñáëâ~ 
îÉêâëí~ÇÉå á âî~êíÉêÉí hçåëíå®êÉåK qî™ éêçîëÅÜ~âí ÇêçÖë çÅÜ 
ëíê~íáÖê~ÑáÉå ìééîáë~ÇÉ âê~ÑíáÖ~ ìíÑóääå~Çëëâáâí ãÉÇ ëä~ÖÖ çÅÜ Çìãé~í 
~îÑ~ääK £îÉê Éå ëã®êêÉ óí~ í®ÅâíÉ Ñóääå~Çëã~ëëçêå~ é™ éä~íëÉå ~îë~íí~ 
ä~ÖÉê ë~ãíI îáÇ çãê™ÇÉíë ìíâ~åíI å™Öê~ ëíÉå~ê é™ ê~ÇK aÉ ëáëíå®ãåÇ~ î~ê 
~åíáåÖÉå ëé™ê ~î Éå ÜìëÖêìåÇ ÉääÉê Öê®åëã~êâÉêáåÖLáåÜ®Öå~ÇK cóåÇ ~î 
ê∏ÇÖçÇëëâ®êîçêI âêáíéáéëëâ~Ñí ãKãK éÉâ~ê é™ Éå Ç~íÉêáåÖ íáää NSMMJNTMMJ
í~äK píÉåê~ÇÉå ®ê ã∏àäáÖÉå ®äÇêÉK

üê
NVVP

páÇ~ PS çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ PT çÑ ROS



^fp kê
OMMT

k~ãåLéä~íë
läëÄ~Åâ~I píçê~ ^ëéÉÄçÇ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
jçåáâ~ m~ÖçäÇÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
çÇäáåÖëê∏ëÉI ëä~ÖÖî~êéI â~ääêçëí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
îáâáåÖ~íáÇI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ áåîáÇ ê~® QQ 
çÅÜ SN á ^ëéÉÄçÇ~ ëçÅâÉåK o~® QQ â~ää~ë cä®ëââ®ää~êÉå çÅÜ ®ê Éå éä~íë 
ãÉÇ íê~Çáíáçå ë~ãí Éíí ãáååÉëã®êâÉK h~ÄÉäëÅÜ~âíÉí ìééîáë~ÇÉ çäáâ~ 
ä~ÖÉê ãÉÇ Çìãé~Ç Üóííëä~ÖÖI Éå â~ääêçëí ë~ãí Éíí óåÖêÉ ãìê~í 
ÑìåÇ~ãÉåíK s~êéÉí ®ê Éå ìíîáÇÖåáåÖ ~î ä®ãåáåÖ~êå~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëçã 
Üóííçãê™ÇÉ ê~® QSK aÉå ëÉå~êÉ ä®ãåáåÖÉå ìíÖ∏ê íêçäáÖÉå êÉëíÉêå~ ~î ÇÉå 
Üóíí~ ëçã á â®ääëâêáÑíÉê ÄÉå®ãåë ?j™åë káäëëçåë Üóíí~?K aÉå Äêìâ~ÇÉë 
~åí~ÖäáÖÉå êÉÇ~å ~î j™åë káäëëçåë Ñ~ê ìåÇÉê NQMMJí~äÉíë ~åÇê~ Ü®äÑí 
çÅÜ ä®ê Ü~ Äêìååáí åÉÇ ãçí NSMMJí~äÉíë ëäìí Ñ∏ê ~íí ëÉÇ~å ~äÇêáÖ 
™íÉêëí®ää~ëK

o~® SN áåâäìÇÉê~ÇÉ íî™ çÇäáåÖëê∏ëÉå ëçã ~îë™Öë ~íí ä®ãå~ë áåí~âí~K qáää 
Ñ∏äàÇ ~î ã~êâ®Ö~êëâáäà~âíäáÖÜÉíÉê ÖÉåçãÖê®îÇÉë ÉãÉääÉêíáÇ ÇÉí ëóÇäáÖ~ëíÉ 
ê∏ëÉí áåå~å ãìëÉÉíë éÉêëçå~ä î~ê íáääëí®ÇÉK bíí ™íÉêëí®ää~åÇÉ ~î 
ä®ãåáåÖÉå ìíäçî~ÇÉë çÅÜ ëÅÜ~âíÉí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK o∏ëÉí Ü~ÇÉ 
ìééÉåÄ~êäáÖÉå é™ä~Öê~íë çÅÜ ìíîáÇÖ~íë á çãÖ™åÖ~êK aÉí ã®ííÉ Å~ NP ã á 
Çá~ãÉíÉê çÅÜ î~ê ÇêóÖí NIR ã Ü∏ÖíK h®êåÇÉäÉå î~ê Ñä~ÅâI ìíÄêÉÇÇ çÅÜ 
ìééÄóÖÖÇ ~î çí~äáÖ~ ãáåÇêÉ ëíÉå~êK bíí íê®âçäëéêçî Ñê™å ê∏ëÉíë ÄçííÉå 

üê
NVVP

páÇ~ PU çÑ ROS



Ü~ê `NQJÇ~íÉê~íë íáää ëäìíÉí ~î îáâáåÖ~íáÇ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ëéÉÄçÇ~ QQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ ^ëéÉÄçÇ~

^ëéÉÄçÇ~ SNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ ^ëéÉÄçÇ~

^ëéÉÄçÇ~ QSWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ ^ëéÉÄçÇ~

páÇ~ PV çÑ ROS



^fp kê
OMRQ

k~ãåLéä~íë
eóííÄÉêÖÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëä~ÖÖî~êé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê 
çãä®ÖÖåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ á âî~êíÉêÉí eóííÄÉêÖÉíK pÅÜ~âíåáåÖÉå ÖàçêÇÉë 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå á Ö~ãã~äí äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíK lãê™ÇÉí î~ê íáÇáÖ~êÉ ÇÉä ~î Éíí 
ëíçêí ëä~ÖÖî~êéK aÉí ®ê ëÉåí ÄÉÄóÖÖí çÅÜ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉí ~îà®ãå~íK 
pä~ÖÖä~ÖêÉí î~ê á ëÅÜ~âíÉí ëçã ãÉëí OIS ã ÇàìéíK f î~êéÉí Ñ~ååë 
áåÄä~åÇåáåÖ ~î ãçÇÉêåí íÉÖÉä çÅÜ âÉê~ãáâK pÅÜ~âíî®ÖÖÉå î~ê ãóÅâÉí 
ê~ëÄÉå®ÖÉåK f ëÅÜ~âíÉí Ñ~ååë çÅâë™ ÇáíÑ∏êÇ~ êÉëíÉê ~î ìÖåë~åä®ÖÖåáåÖ 
ãÉÇ îáííê~Ç ê∏Ç ëíÉåK

üê
NVVP

páÇ~ QM çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ QN çÑ ROS



^fp kê
OMMU

k~ãåLéä~íë
_çÇ~I _~Åâ™âÉêå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âäçÅâëí~éÉäÑìåÇ~ãåÉíI âìäíìêä~ÖÉêI ÖêìåÇä®ÖÖåáåÖëÖêçé\

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î ÇÉí éä~åÉê~åÇÉ ìééÑ∏ê~åÇÉí 
~î Éíí ™äÇÉêÇçãëÜÉã áåçã _çÇ~ Ö~ãä~ ÄóíçãíK aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí 
äáÖÖÉê ÅÉåíê~äí á Äóå çÅÜ á å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää éä~íëÉå Ñ∏ê NSMMJí~äÉíë 
â~éÉää çÅÜ NTMMJNUMMJí~äÉíë ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íëK sáÇ ë∏âëÅÜ~âíåáåÖ 
Üáíí~ÇÉë Éå åÉÇÖê®îåáåÖI NM J NR ã îáÇ çÅÜ ãÉê ®å NI R ã ÇàìéI ÑóääÇ 
ãÉÇ â~äâëíÉåI ãçê®å çÅÜ äÉêëâáÑÑÉêK p~ååçäáâí ìíÖ∏ê ÇÉíí~ ä®ãåáåÖ~ê 
ÉÑíÉê Éå é™Ä∏êà~Ç ÖêìåÇä®ÖÖåáåÖLéêçîÖê®îåáåÖ Ñ∏ê ÇÉå åó~ âóêâ~å ëçã 
éä~åÉê~ÇÉë ~íí ìééÑ∏ê~ë é™ éä~íëÉå áåå~å ëçÅâÉåëí®ãã~å Ñäóíí~ÇÉ 
éä~ÅÉêáåÖÉå íáää _çÇÄ~ÅâÉåë íçééK

üê
NVVP

páÇ~ QO çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åìããÉê a~ä~êå~ a~ä~êå~ _çÇ~

páÇ~ QP çÑ ROS



^fp kê
OMSU

k~ãåLéä~íë
p~ñÜóíí~åI i~ñëà∏å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉíÉê _çâçê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëíÉåãìê~êI âçäÄçííå~êI Ñçëëáä ™âÉêI çÇäáåÖëê∏ëÉåI ÜìëÖêìåÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê ÇáâåáåÖë~êÄÉíÉå ä®åÖë î®Ö SQM ãÉää~å 
p~ñÜóíí~å çÅÜ qìå~ e®ëíÄÉêÖK s®Öëíê®ÅâåáåÖÉå â~å á ëíçêí Ñ∏äà~ë á ®äÇêÉ 
â~êíã~íÉêá~ä Ñê™å ëäìíÉí é™ NTMMJí~äÉíK cçêåä®ãåáåÖ~ê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
â~å Ü®åÑ∏ê~ë íáää âçäåáåÖ çÅÜ ~Öê~ê ãáäà∏W íî™ âçäÄçííå~êI íêÉ ëíÉåãìê~êI 
çÇäáåÖëê∏ëÉåI Ñçëëáä ™âÉêã~êâ ë~ãí íî™ ÜìëÖêìåÇÉêK ^î ÇÉ íêÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ 
ëíÉåãìê~êå~ âìåÇÉ Éå ™íÉêÑáåå~ë é™ ä~Ö~ ëâáÑíÉëâ~êí~å Ñê™å NUTSK aÉ 
∏îêáÖ~  é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éà é™ å™Öçå â~êí~K bíí âìäíìêé™îÉêâ~í çãê™ÇÉ á 
~åëäìíåáåÖ íáää i~ñëà∏å áååÉÜ∏ää êáâäáÖí ãÉÇ ëíÉåãìê~êI Ñçëëáä~ ™âê~ê çÅÜ 
çÇäáåÖëê∏ëÉå ë~ãí ãáåëí Éå ÜìëÖêìåÇK lãê™ÇÉí áåîÉåíÉê~ÇÉë ÇçÅâ Ä~ê~ 
∏îÉêëáâíäáÖí Ç™ ä®åëëíóêÉäëÉå ìåÇ~åíçÖ çãê™ÇÉí Ñê™å ÇáâÉëÖê®îåáåÖ çÅÜ 
îáÇ~êÉ ™îÉêâ~åK i®ãåáåÖ~êå~ ëâ~ ~ää~ ë®íí~ë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå 
ãÉí~ääÜ~åíÉêáåÖ ëçã ëâÉíí á çãê™ÇÉí ëÉÇ~å ãÉÇÉäíáÇK aÉ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉ 
ä®ãåáåÖ~êå~ ®ê ÇçÅâ á ÜìîìÇë~â Ñê™å åó~êÉ íáÇK

üê
NVVP

páÇ~ QQ çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dê~åÖ®êÇÉ NNUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ dê~åÖ®êÇÉ

páÇ~ QR çÑ ROS



^fp kê
ONMP

k~ãåLéä~íë
kçêê pçäîáâÉåI jçê~ kçêÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
~Öê~ê ä®ãåáåÖI ëíÉåëíê®åÖ~êI ê∏àÇ~ óíçêI çÇäáåÖëê∏ëÉåI 
ëâ®êîëíÉåëÑ∏êÉâçãëí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ éä~åä®ÖÖåáåÖ ~î Éíí áåÇìëíêáçãê™ÇÉ á kçêê pçäîáâÉåI 
jçê~ kçêÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK aÉí Ñ~ååë áåÖ~ 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåçã ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ áåÇìëíêáçãê™ÇÉíI ãÉå 
ëíê~ñ ìí~åÑ∏ê Ü~ê íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~íë íêÉ ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíÉêI ê~® NMUI NMV 
çÅÜ NNM á jçê~ ëçÅâÉåK

aÉ ®äÇëí~ ÜÉäí®Åâ~åÇÉ â~êíçêå~ ®ê ëíçêëâáÑíÉëâ~êíçê Ñê™å NUQMJQSK sáÇ 
íÉêê®åÖÖê~åëâåáåÖÉå ÖáÅâ ÇÉí ~íí áÇÉåíáÑáÉê~ ™âê~ê çÅÜ ®åÖëã~êâÉê ëçã 
ã~êâÉê~íë é™ ëâáÑíÉëâ~êíçêå~K cäÉêí~äÉí ëíÉåëíê®åÖ~ê çÅÜ çÇäáåÖëê∏ëÉå 
Ü~ê é™Ñ∏êíë ëíÉå á ëÉå íáÇ ë™ ÇÉí ®ê ëî™êí ~íí ~îÖ∏ê~ ™äÇÉêåK lãê™ÇÉí 
äáÖÖÉê ÇçÅâ éÉêáÑÉêí á ÄóåK qêÉ éêçîÖêçé~ê Öê®îÇÉë á ÇÉå íáÇáÖ~êÉ 
ëíê~åÇëäìííåáåÖÉåK a®ê Ñê~ãâçã ëé~êë~ãí ãÉÇ ëâ®êîëíÉåK

üê
NVVP

páÇ~ QS çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

páÇ~ QT çÑ ROS



^fp kê
OMRM

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí píìêÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
jçåáâ~ m~ÖçäÇÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê î~ííÉå çÅÜ ~îäçééëê∏ê áåçã âî~êíÉêÉí píìêÉå á 
ëí~ÇëÇÉäÉå d~ãä~ eÉêêÖ™êÇÉåK sáÇ ~êÄÉíÉí ÇêçÖë Éíí ëÅÜ~âí íî®êë ∏îÉê 
Ö™êÇëéä~åÉå çÅÜ ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ÜóííîÉêâë~ãÜÉíÉå ÖàçêÇÉ ëáÖ é™ãáåÇ á 
Ñçêã ~î ã®âíáÖ~ ëä~ÖÖä~ÖÉêK fåÖÉåëí~åë á ÇÉí å®êã~êÉ íî™ ãÉíÉê Çàìé~ 
ëÅÜ~âíÉí á~âííçÖë ëíÉêáä ÖêìåÇK pä~ÖÖä~ÖêÉå ~îÄê∏íë é™ íî™ åáî™Éê ~î 
ã~êâÜçêáëçåíÉêK aÉå ∏îÉêëí~ çÅÜ óåÖëí~ åáî™å áååÉÜ∏ää íÉÅâÉå é™ 
ÉäÇëî™Ç~ âêáåÖ Éå äÉêí®í~Ç ëíÉåÑçíK aÉå ®äÇëí~I ëâ∏åàÄ~ê~ ÜçêáëçåíÉå 
ìééîáë~ÇÉ êÉëíÉêå~ ~î Éíí éä~åâÖçäî ãÉää~å Éíí é~ê ÉîÉåíìÉää~ 
ÖêìåÇëíÉå~êK a~íÉêáåÖ~êå~ ®ê çâä~ê~ ãÉå Ä™Ç~ åáî™Éêå~ ~åí~ë Ü®êê∏ê~ 
Ñê™å íáÇÉå ÉÑíÉê NSQSK

üê
NVVP

páÇ~ QU çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ QV çÑ ROS



^fp kê
OMRN

k~ãåLéä~íë
lêå®ëÖ~í~åI bäëÄçêÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉêI âìäîÉêí ~î ëíÉå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ê∏ÇÖçÇëI íÉñíáäI ä®ÇÉêI ÜìÖÖëé™å

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê ìíÄóíÉ ~î î~ííÉå çÅÜ ~îäçééëäÉÇåáåÖ~ê á 
lêå®ëÖ~í~å çÅÜ _çåÇÉÖ~í~å ÖàçêÇÉ a~ä~êå~ë ãìëÉìã Éå 
ëÅÜ~âíâçåíêçääK sáÇ ~êÄÉíÉí âìåÇÉ Éíí ìéé íáää O ã íàçÅâí ëä~ÖÖä~ÖÉê 
âçåëí~íÉê~ëK aÉí ÄÉëíçÇ íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î êÉå ëä~ÖÖ ãÉå î~ê ëí®ääîáë 
ÖêìëÄä~åÇ~ÇK aÉí Ñ∏êÉâçã çÅâë™ ëé~êë~ãí ãÉÇ âçäI íÉÖÉäI ê∏ÇÖçÇë çÅÜ 
íê®Äáí~êK fåçã Éíí ãáåÇêÉ çãê™ÇÉ Ñ~ååë Éíí ÑÉí~êÉ ä~ÖÉê ãÉÇ íê®I íÉñíáäI 
ÇàìêÜ™ê çÅÜ ä®ÇÉêK ä âçêëåáåÖÉå lêå®ëÖ~í~å J _ÉêÖÜ~ìéíã~åëÖ~í~å 
Ñê~ãâçã êÉëíÉêå~ ~î Éå ëíÉåâìäîÉêíK

üê
NVVP

páÇ~ RM çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ RN çÑ ROS



^fp kê
OMRO

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí _çâÄáåÇ~êÉåI qÜìåëíê∏ãë Ü~åÇÉäëÖ™êÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí qÜìåëíê∏ãë â∏éã~åëÖ™êÇ êÉåçîÉê~ÇÉë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ Ç™ åó î~ííÉåJ çÅÜ ~îäçééëäÉÇåáåÖ ä~ÇÉë á ÇÉäîáë Ö~ãä~ 
ëÅÜ~âí ë~ãí îáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ç~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖ çÅÜ ëíÉåâáëí~K 
d™êÇëíìåÉí ÄÉëíçÇ á ÜìîìÇë~â ~î é™Ñ∏êÇ~ ä~ÖÉê ~î ëä~ÖÖ çÅÜ ÖêìëI á îáëë~ 
ä~ÖÉê Ñ~ååë çÅâë™ íÉÖÉäI âÉê~ãáâI âçä çÅÜ íê®êÉëíÉêK aÉ ÉåÇ~ 
âçåëíêìâíáçåëëé™êÉå î~ê å™Öê~ ë~ååçäáâ~ ëóääëíÉå~êI ÇÉëë~ â~å î~ê~ 
êÉëíÉê ~î Éíí Üìë éä~ÅÉê~í ãçí Ö~í~å Ñ∏êÉ ÇÉí ÄÉÑáåíäáÖ~ ÜìëÉí ìééÑ∏êÇÉë 
NUTRK

üê
NVVP

páÇ~ RO çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ RP çÑ ROS



^fp kê
ONPR

k~ãåLéä~íë
p∏ê oçããÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
jçåáâ~ m~ÖçäÇÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äíI Öê~îÜ∏ÖI ÄóíçãíI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êI ÜìëÖêìåÇI âìäíìêä~ÖÉêI 
íÉÖÉäLâ~äâìÖåI ëéáëê∏ëÉI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ã®ååáëâçÄÉåI ÇàìêÄÉåI ~ê~Äáëâí ëáäîÉêãóåíI ëä®åÇíêáëë~I éáäëéÉíë

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Äóíçãí ê~® QNP çÅÜ Öê~îÑ®äí ê~® TUM á p∏ê 
oçããÉI pí qìå~ ëçÅâÉåI  Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î éä~åÉê é™ ~íí ÄêÉÇÇ~ êáâëî®Ö TM 
çÅÜ ÄóÖÖ~ Éå åó ~îÑ~êí ãçí a~ä~ ^áêéçêíK eìîìÇìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü~ÇÉ 
Ñ∏êÉÖ™ííë ~î Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éíí ëí∏êêÉ çãê™ÇÉI ãÉÇ ä®ãåáåÖ~ê 
ÉÑíÉê à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖ çÅÜ Éå Üáëíçêáëâ ÄóíçãíI Öê~îÑ®äíÉí âçã Ñê~ã 
ìåÇÉê ÜìîìÇìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK sáÇ ÜìîìÇìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇÉä~ÇÉë 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìéé á íî™ ëÉé~ê~í~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK lãê™ÇÉí 
ã~ëâáå~îÄ~å~ÇÉëI Ü~åÇêÉåë~ÇÉëI ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ã®ííÉë áåI 
Ü~åÇÖê®îÇÉë ÜÉäí ÉääÉê ÇÉäîáë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á éä~å çÅÜ éêçÑáäK

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñê~ãâçã ~íí ÇÉí ìåÇÉê ã~íàçêÇÉå Ñ~ååë êÉëíÉê ~î 
ÑÉã å®êã~ëí ÅáêâÉäêìåÇ~ ê®ååçêI NMJNV ã á Çá~ãÉíÉêK aÉ íçäâ~ÇÉë ëçã 
ëé™ê ~î Öê~îÜ∏Ö~êK fåÖ~ ëé™ê ~î ÅÉåíê~äÖê~î~ê Ñ~ååë çÅÜ áåíÉ ÜÉääÉê å™Öê~ 
íóÇäáÖ~ ëÉâìåÇ®êÖê~î~ê á â~åíê®ååçêå~K aÉ ÑóåÇ çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉå ëçã 
íçÖë íáääî~ê~ á â~åíê®ååçêå~ Ü~ê íêçäáÖÉå Ü~ãå~í Ç®ê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
çÇäáåÖëîÉêâë~ãÜÉí ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉå ÉääÉê ëÉå~êÉK h~êíëíìÇáÉê ~åíóÇÉê 
~íí Ü∏Ö~êå~ ãóÅâÉí î®ä â~å Ü~ çÇä~íë Äçêí êÉÇ~å ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉåK aÉ 
Äê®åÇ~ ÄÉåÉå î~ê ãóÅâÉí Ñê~ÖãÉåí~êáëâ~K lëíÉçäçÖáëâí ÖáÅâ ÇÉí ~íí 

üê
NVVP

páÇ~ RQ çÑ ROS



áÇÉåíáÑáÉê~ ÇàìêÄÉå á ~ää~ Öê~î~êI ãÉå ã®ååáëâçÄÉå á ÉåÇ~ëí íî™ Öê~î~êK 
^î Ñ∏êÉã™äëÑóåÇÉå â~å å®ãå~ë ÇÉä ~î ~ê~Äáëâí ëáäîÉêãóåíI ëä®åÇíêáëë~ 
çÅÜ éáäëéÉíëK

f çãê™ÇÉí î®ëíÉê çã Öê~îÜ∏Ö~êå~ Ñ~ååë êÉëíÉê ~î ∏îÉê íêÉííáç Ü®êÇ~êK 
fåÖ~ ëé™ê ~î ÜìëâçåëíêìâíáçåÉê Üáíí~ÇÉëI îáäâÉí Ö∏ê ÇÉí íêçäáÖí ~íí 
Ü®êÇ~êå~ äÉÖ~í ìíçãÜìëK e®êÇ~êå~ â~å Ü~ ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ êÉäáÖá∏ë~ 
ã™äíáÇÉêK aÉå çãÖáî~åÇÉ ã~êâÉå ìíÖàçêÇÉ ë~ååçäáÖí áå®Öçã~êâ êÉÇ~å 
ìåÇÉê óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI Éå ÄÉî~ê~Ç êÉëí ~î Éå Ö®êÇÉëÖ™êÇ ~åíóÇÉê ÇÉíK

a~íÉêáåÖÉå ~î Ü®êÇ~ê çÅÜ Öê~î~ê íóÇÉê é™ ~íí çãê™ÇÉí åóííà~íë ìåÇÉê 
îÉåÇÉäJ çÅÜ îáâáåÖ~íáÇK bå Ç~íÉêáåÖ ~î Éíí Éåëí~â~ ëíçäéÜ™ä ìåÇÉê Éå 
Öê~îÜ∏Ö Ö~î Éå ®äÇêÉ Ç~íÉêáåÖI íáää íáÇÉå çãâêáåÖ hêáëíá Ñ∏ÇÉäëÉ çÅÜ íóÇÉê 
é™ ~íí ã®ååáëâçê îáëí~íë á çãê™ÇÉí íáÇáÖíK

jóÅâÉí Ñ™ ä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ ë®Ö~ë î~ê~ ãÉÇÉäíáÇ~I ÇÉí â~å ÇÉäîáë 
Ñ∏êâä~ê~ë ~î ~íí ë™ Ñ™ NQ`JÇ~íÉêáåÖ~ê ÖàçêÇÉë é™ ÇÉ Üáëíçêáëâ~ 
ä®ãåáåÖ~êå~ çÅÜ ~íí ãÉÇÉäíáÇÉå á ~ääã®åÜÉí ä®ãå~ê Ñ™ Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇK 
bå Ñ∏ê®åÇêáåÖ á ÄóÖÖå~ÇëëâáÅâÉí ~åí~ë Ü~ ëâÉíí ìåÇÉê ÇÉåå~ íáÇK aÉëíç 
ÑäÉê ä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ ÖÉåçã ÑóåÇ Ç~íÉê~ë íáää NSMMJ çÅÜ NTMMJí~äW 
ÜìëÖêìåÇÉêI ëéáëê∏ëÉåI ~îÑ~ääëÖêçé~ê ãKãK aÉ ÑäÉëí~ ~î ÇÉëë~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ä™Ö á ÉääÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää NSMMJí~äÉíë ÄóíçãíK jóÅâÉí í~ä~ê 
®åÇ™ Ñ∏ê ~íí Ö™êÇëíçãíÉå á ìíÖê®îåáåÖëçãê™ÇÉíë ãáíí ÄÉÄóÖÖÇÉë îáÇ 
ãÉÇÉäíáÇÉåë ëäìíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ QNPWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ RR çÑ ROS



^fp kê
OMRP

k~ãåLéä~íë
iáää~ _à∏êåI

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ìíÑóääå~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
sáÇ ã~êâêÄÉíÉå á ®äÇêÉ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå iáää~ _à∏êå ÖàçêÇÉ 
a~ä~êå~ë ãìëÉìã Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK f ÇÉíí~ ãóÅâÉí ÄÉÖê®åë~ÇÉ 
ëÅÜ~âí âìåÇÉ Éíí MIU J N ã íàçÅâí ëä~ÖÖä~ÖÉê âçåëí~íÉê~ëI Ç®êìåÇÉê äÉê~K

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ RS çÑ ROS



^fp kê
OMRS

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí hçåëíå®êÉåI c~äì ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
jçåáâ~ m~ÖçäÇÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âìäíìêä~ÖÉêI ëíÉåëíê®åÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâI âêáíéáéëëâ~Ñí

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê íáääÄóÖÖå~ÇÉå ~î âçåëíÖê~Ñáëâ~ 
îÉêâëí~ÇÉå á âî~êíÉêÉí hçåëíå®êÉåK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë íî™ 
éêçîëÅÜ~âíI ëçã îáë~ÇÉ é™ Éå ëíê~íáÖê~Ñá ~î âê~ÑíáÖ~ ìíÑóääå~Çëëâáâí ãÉÇ 
ëä~ÖÖ çÅÜ Çìãé~í ~îÑ~ääK £îÉê Éå ëã®êêÉ óí~ í®ÅâíÉ ÇÉëë~ é™ éä~íëÉå 
~îë~íí~ ä~ÖÉê ë~ãíI îáÇ çãê™ÇÉíë ìíâ~åíI å™Öê~ ëíÉå~ê é™ ê~ÇK aÉ 
ëáëíå®ãåÇ~ î~ê ~åíáåÖÉå ëé™ê ~î Éå ÜìëÖêìåÇ ÉääÉê 
Öê®åëã~êâÉêáåÖLáåÜ®Öå~ÇK cóåÇ ~î ê∏ÇÖçÇëëâ®êîçêI âêáíéáéëëâ~Ñí ããK 
ÖÉê Éå Ç~íÉêáåÖ íáää NSMMJNTMMJí~äK píÉåê~ÇÉå Ü~ê ã∏àäáÖÉå éä~ÅÉê~íë Ç®ê 
êÉÇ~å ÇÉëëÑ∏êáåå~åK

üê
NVVP

páÇ~ RT çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ RU çÑ ROS



^fp kê
OMRR

k~ãåLéä~íë
qêìãÄ®ÅâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
jçåáâ~ m~ÖçäÇÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âìäíìêä~ÖÉêI íáããÉêÄóÖÖå~ÇI ÄêìååI ÜìëÖêìåÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ëâçÇÉä~êI âÉê~ãáâëâ®êîçê

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á âî~êíÉêÉí qêìãÄ®ÅâÉå áåçã ëí~ÇëÇÉäÉå 
h®ãé~êîÉíK h®ãé~êîÉí Ü~ê ìééâ~ää~íë ÉÑíÉê ÇÉå ÄÉêÖëã~åëÖ™êÇ ëçã ä™Ö 
é™ éä~íëÉå Ñ∏êÉ NSMMJí~äÉíë ëí~ÇëêÉÖäÉêáåÖK d™êÇÉå Ü~ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå 
ãÉÇÉäíáÇ~ ìêëéêìåÖ ãÉå ®ê ëâêáÑíäáÖí ÄÉä~ÖÇ Ñ∏êëí NRPPK m™ NTMMJí~äÉíë 
â~êíçê ÄÉíÉÅâå~ë íçãíÉêå~ áåçã âî~êíÉêÉí qêìãÄ®ÅâÉå ëçã ?pâá∏å~ 
çÅÜ lÄÉîìñåÉ q®ÅÜíÉê?K råÇÉê NUMMJí~äÉíë ëäìí J NVMMJí~äÉíë Ä∏êà~å 
ìééÑ∏êÇÉë ÜóêÉëÜìë áåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~K aÉëë~ Ü~ê åóäáÖÉå êáîáíë Ñ∏ê ~íí 
ä®ãå~ éä~íë ™í ëí∏êêÉ ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ âçåíçêëJ çÅÜ Äçëí~ÇëâçãéäÉñK

sáÇ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã ÇÉ áÅâÉ ÇàìéÖê®îÇ~ 
çãê™ÇÉå~ NJNIR ã Ñóääå~Çëã~ëëçê áååÉÜ™ää~åÇÉ ÖêìëI ëä~ÖÖI íÉÖÉä à®ãíÉ 
ÜìëÜ™ääë~îÑ~ää ëçã ëâçÇÉä~êI âÉê~ãáâëâ®êîçê ãã Ñê™å NSMMJNUMMJí~äK 
råÇÉê Ñóääå~Çëã~ëëçêå~ ä™Ö ëíê~íáÑáÉê~ÇÉI çê∏êÇ~I áää~äìâí~åÇÉ 
âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ëçíáÖI ê∏ÇÄêìå ÉääÉê Öìä äÉê~ ÄÉã®åÖÇ ãÉÇ íê®Ñäáë çÅÜ 
çÑí~ çÅâë™ Ü®ëíÖ∏ÇëÉäK bå `NQJÇ~íÉêáåÖ ~î íê®Ñäáëä~ÖêÉí Ü~ê Öáîáí 
Ç~íÉêáåÖÉå NSVM œRM ™êK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ âìäíìêä~ÖêÉå Ñê~ãâçã êÉëíÉêå~ 
~î Éíí âåìííáãê~í ÜìëI Å~ QñU ã ëíçêíK aÉ íêÉ ëíçÅâëâáÑíÉåë âåìí~ê î~ê 
Ç™äáÖí ÄÉî~ê~ÇÉ ãÉå êìåÇíáããÉêI ãçëëÇê~ÖI Ü®âI Ü®äëåáåÖ~ê çÅÜ 

üê
NVVP

páÇ~ RV çÑ ROS



~îë~âå~Ç ~î ÄÉíí~ éÉâ~ÇÉ ãçí Éå Ç~íÉêáåÖ íáää ëÉåãÉÇÉäíáÇK eìëÉí Ñáååë 
áåíÉ ã~êâÉê~í é™ NSOU ™êë ëí~Çëâ~êí~ çÅÜ Ä∏ê Ü~ ê~ëÉê~íë ÉääÉê Ñäóíí~íë 
ÇÉëëÑ∏êáåå~åK fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí á~âííçÖë ®îÉå Éå éä~åâÑçÇê~Ç 
Äêìåå ë~ãí Ü∏êåÉí ~î Éå ëä~ÖÖíÉÖÉäÖêìåÇ óåÖêÉ ®å NTRMK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ SM çÑ ROS



^fp kê
OMSV

k~ãåLéä~íë
hçéé~êî™ÖÉåI âî~êíÉêÉí e®êÇÉåI pãÉÇà~åI d~ãä~ _óå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
jçåáâ~ m~ÖçäÇÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âìäíìêä~ÖÉêI Äêçä®ÖÖåáåÖI ÜìëÖêìåÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á d~ãä~ 
ÄóåI ^îÉëí~I îáÇ Ñà®êêî®êãÉ~åëäìíåáåÖ íáää Ñ~ëíáÖÜÉíÉê á âî e®êÇÉå çÅÜ 
pãÉÇà~åK pÅÜ~âíÉí Ñ∏êä~ÇÉë ÜìîìÇë~âäáÖÉå é™ Ö~íìã~êâI ìíãÉÇ 
_êìâëÖ~í~åI _~ÇÜìëÖ~í~å çÅÜ s™ÖÖ~í~å ë~ãí âçêë~ÇÉ _∏∏ëÖê®åÇI ãÉÇ 
~åëäìíåáåÖ~ê áå á âî~êíÉêÉåK i®åÖë ëÅÜ~âíÉíë ëíê®ÅâåáåÖ Ü~ÇÉ êÉÇ~å 
íáÇáÖ~êÉ çäáâ~ ê∏ê çÅÜ â~Ää~ê Öê®îíë åÉÇI î~êÑ∏ê é~êíáÉêå~ ãÉÇ çê∏êÇ~ 
âìäíìêä~ÖÉê î~ê Ñ™K ríãÉÇ _~ÇÜìëÖ~í~å çÅÜ s™ÖÖ~í~å á~âííçÖë ìåÇÉê 
ãçÇÉêå~ ÖêìëJ çÅÜ ë~åÇä~ÖÉê ìíÑóääå~ÇÉê ãÉÇ ëä~ÖÖ çÅÜ êáîåáåÖëã~íÉêá~ä 
çî~å âçäêáâ~ ëâáâí Ñê™å NUMP ™êë ëí~ÇëÄê~åÇK _ê~åÇä~ÖêÉå Ñ∏äàÇÉë é™ Éíí 
é~ê ëí®ääÉå ~î Äêçä®ÖÖåáåÖK píê~íáÖê~ÑáÉå ~îëäìí~ÇÉë á ~ääã®åÜÉí ~î 
Çê®åÉêáåÖëä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ íê®ÑäáëI ÜìÖÖëé™åI éáåå~êI ÖêÉå~ê ããK f 
íê®ÇÖ™êÇÉå íáää Éå Ñ~ëíáÖÜÉí ä®åÖë hóêâçÖ~í~å ë™Öë ÇÉëëìíçã êÉëíÉêå~ ~î 
Éå åÉÇÄêìååÉå ä~ÇìÖ™êÇK i®ãåáåÖ~ê çÅÜ ÑóåÇ î~ê ëçã ®äÇëí Ñê™å NSMMJ
í~äÉíK

üê
NVVP

páÇ~ SN çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dêóíå®ë NTSWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ ^îÉëí~

páÇ~ SO çÑ ROS



^fp kê
ONMT

k~ãåLéä~íë
mê®ëíÖ™êÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI âìäíìêä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê Éå éä~åÉê~Ç âóêâçÖ™êÇëìíîáÇÖåáåÖ îáÇ k™ë âóêâ~KÖàçêÇÉ a~ä~êå~ë 
ãìëÉìã Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK pí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí Ü~ê á 
ëÉå íáÇ Äêìâ~íë ëçã ™âÉêã~êâ ìíçã á î®ëíê~ ÇÉäÉå îáäâÉå ìíÖàçêÇÉë ~î 
Öê®ëã~íí~K sáÇ éêçîÖê®îåáåÖ Ñê~ãâçã ëî™êíçäâ~ÇÉ ëã™ çêÉÖÉäÄìåÇå~ 
ëçíÑä®Åâ~ê ìåÇÉê éäçÖä~ÖêÉíK f î®ëíê~ ÇÉäÉå î~ê ã~êâÉå ãÉê 
âìäíìêé™îÉêâ~ÇI Ç®ê Ñê~ãâçã Éíí ëíçäéÜ™ä çÅÜ á ã~íàçêÇëä~ÖêÉí Ñ~ååë 
íÉÖÉäI ÇàìêÄÉåI íê® çÅÜ âÉê~ãáâK båäáÖí ®äÇêÉ â~êíçê Ü~ê éê®ëíÖ™êÇÉå 
äÉÖ~í Ü®ê Ñê~ã íáää NTMMJ ÉääÉê Ä∏êà~å ~î NUMMJí~äÉíK aÉí Ñáååë çÅâë™ Éå 
íê~Çáíáçå çã ~íí Éå ®äÇêÉ âóêâ~ Ñìååáíë é™ éä~íëÉåK

üê
NVVPI NVVQ

páÇ~ SP çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê a~ä~êå~ a~ä~êå~ k™ë

páÇ~ SQ çÑ ROS



^fp kê
ONMO

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí häçÅâÖêçéÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ káäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
áåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á âî~êíÉêÉí 
häçÅâÖêçéÉå á jçê~K bíí ëÅÜ~âí Å~ SñT ã Öê®îÇÉë ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î 
ÑäóííåáåÖ ~î Éíí ÜìëK f ëÅÜ~âíÉí Ñê~ãâçã áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê ÑóåÇK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçê~ QSNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

páÇ~ SR çÑ ROS



^fp kê
OMOT

k~ãåLéä~íë
e~åê∏I d~ãä~ eÉêêÖ™êÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
î~ííÉåâ~å~ä

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ ë~åÉêáåÖ ~î íìåÖãÉí~ääÜ~äíáÖ~ ÖêìîáåÇìëíêáä®ãåáåÖ~êK aÉí âå~ééí 
NMM ã ä™åÖ~ çÅÜ OJP ãÉíÉê Çàìé~ ÇáâÉí Öê®îÇÉë ãáíí á âî~êíÉêÉí e~åê∏I 
ãÉää~å p∏Çê~ j~êáÉÖ~í~å çÅÜ e~åê∏î®ÖÉåK pÅÜ~âíÉí ëâ~ê áÖÉåçã Éíí MIRJ
NIM ãÉíÉê íàçÅâíI é™Ñ∏êí ëä~ÖÖä~ÖÉêI Ç®êìåÇÉê îáÇíçÖ å~íìêäáÖ ãçê®åäÉê~K 
f åçêê~ ®åÇÉå Çàìéå~ÇÉ ÇçÅâ ëä~ÖÖä~ÖêÉí íáää âå~ééí P ãÉíÉêK f ëÅÜ~âíÉíë 
åçêê~ ®åÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå î~ííÉåíêìãã~ ~î íê® é™ Å~ Éå ãÉíÉêë ÇàìéI 
ÄóÖÖÇ ~î Öêçîí éä~åâ á ëÉâíáçåÉêK s~ííÉåíêìãã~å ä∏éíÉ á êáâíåáåÖ kk£J
ppsK qêìãã~åë ëíçêäÉâ î~ê ìåÖÉÑ®ê NIO ã Ü∏Ö çÅÜ MIV ã ÄêÉÇ çÅÜ 
ëã~ä~êÉ åÉÇíáääK mä~åâçêå~ îáä~ÇÉ ä∏ëí é™ î~ê~åÇê~I ãÉÇ ëí™ÉåÇÉ éä~åâçê 
é™ ëáÇçêå~K f ëÅÜ~âíÉíë åçêÇäáÖ~ ®åÇÉ î~ê íêìãã~å Ñ∏êÄìåÇÉå ãÉÇ Éå 
íáãê~Ç îÉêíáâ~ä Ç~Ö∏ééåáåÖI äáâí Éå ÄêìååK

m™ â~êíã~íÉêá~ä Ñê™å NUUMJ çÅÜ NUVMJí~äÉí ®ê Éå î~ííÉåê®åå~ ÉääÉê ÇóäáâíI 
ìíêáí~Ç é™ ÇÉå ~âíìÉää~ éä~íëÉåK s~ííÉå äÉÇÇÉë Ñê™å ÇÉå Ö~ãä~ 
eóííÄ®ÅâÉå á ë∏ÇÉêI ÖÉåçã ÇÉí åì ~âíìÉää~ é~êíáÉí çÅÜ Ñê~ã íáää 
hçéé~êîáíêáçäîÉêâÉí îáÇ c~äì™åK p~ååçäáâí Ü~ê î~ííÉåíêìãã~å ~åä~Öíë 
ìåÇÉê NUTMJí~äÉí ÉääÉê Ä∏êà~å ~î NUUMJí~äÉí Ñ∏ê ~íí Ñ∏êëÉ ÇÉå âÉãáëâ~ 

üê
NVVQ

páÇ~ SS çÑ ROS



áåÇìëíêáå ãÉÇ î~ííÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ ST çÑ ROS



^fp kê
OMOU

k~ãåLéä~íë
e~åê∏äÉÇÉåI c~äì ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
êçëíä®ãåáåÖI ÜìëÖêìåÇI à®êåî®ÖëÄ~åâ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
ä ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Öê®îåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ aÉå ÇÉä ëçã 
∏îÉêî~â~ÇÉë î~ê ëíê®Åâ~å ä®åÖë ãÉÇ e~åê∏äÉÇÉåë ∏ëíê~ ëáÇ~I Ñê™å 
kóÄêçÖ~í~å á ë∏ÇÉê íáää £ëí~åÑçêë™å á åçêêK cóääå~Çëã~ëëçêå~ 
ÇçãáåÉê~ÇÉë ~î ÖêìîáåÇìëíêá~îÑ~ääI ëçã ëä~ÖÖI î~êéëíÉåI âáëÄê®åÇÉê ë~ãí 
ÄóÖÖ~îÑ~ääK f ëíê®ÅâåáåÖÉå ãÉää~å kóÄêçÖ~í~å çÅÜ p∏Çê~ j~êáÉÖ~í~å 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ êçëíä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ãáåÉê~äáëÉê~ÇÉ ã~äãêÉëíÉêI ëçíI 
ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉå çÅÜ âêçëë~Ç ëä~ÖÖI ëâáâí~ÇÉ á íìåå~ ä~ÖÉêK k™Öê~ êçëíÄ™ë 
ÉääÉê Ñ~ëí~ âçåëíêìâíáçåÉê âìåÇÉ ÇçÅâ áåíÉ âçåëí~íÉê~ëK píê~ñ åçêê çã 
e~åê∏î®ÖÉå Ñê~ãâçã Éå ®äÇêÉ à®êåî®ÖëÄ~åâ Ñê™å ~åÇê~ Ü®äÑíÉå ~î NUMMJ
í~äÉíI îáäâÉå Ñ∏êÄ~åÇ ëî~îÉäëóê~Ñ~ÄêáâÉå ãÉÇ ÇÉí Ö~ãä~ 
hçéé~êîáíêáçäîÉêâÉíK `áêâ~ SR ãÉíÉê ë∏ÇÉê çã p∏Çê~ j~êáÉÖ~í~å 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå áåÇìëíêáÄóÖÖå~ÇI ë~ååçäáâí Ñê™å ãáííÉå ~î NUMMJí~äÉíK 
lê∏êÇ ã~êâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí á ÇÉå åçêÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉíI 
å®êã~ëí £ëí~åÑçêë™åK

üê
NVVQ

páÇ~ SU çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ SV çÑ ROS



^fp kê
OMNM

k~ãåLéä~íë
iáåÖÜÉÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖLiÉáÑ káäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äóíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
pÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ iáåÖÜÉÇ á pî®êÇà∏ ëçÅâÉå á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê Éäâ~ÄÉäK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë å™Öê~ íìåå~ 
âìäíìêä~ÖÉêÜçêáëçåíÉêI ë~ãí Éå Éå ÜìëÖêìåÇ î®ä ëóåäáÖ ëçã Éíí Ä~êâä~ÖÉêK 
aÉëëìíçã Ñê~ãâçã Éåëí~â~ ëóääëíÉå~êK m™ ÖêìåÇî~ä ~î ~åä®ÖÖåáåÖëíóé 
çÅÜ ä~ÖêÉåë â~ê~âí®ê â~å ä®ãåáåÖ~êå~ ë~ååçäáâí Ç~íÉê~ë íáää åó~êÉ íáÇK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

pî®êÇëà∏ OMSWO a~ä~êå~ a~ä~êå~ pî®êÇëà∏

pî®êÇëà∏ OMSWP a~ä~êå~ a~ä~êå~ pî®êÇëà∏

páÇ~ TM çÑ ROS



^fp kê
OMQO

k~ãåLéä~íë
_ÉêÖã®ëí~êÉÖ~í~åI c~äì ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
j~êáí e~åëëçåI iÉáÑ káäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
áåÇìëíêáä®ãåáåÖI ëä~ÖÖìíÑóääå~ÇÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê s^ äÉÇåáåÖ~ê 
ìíãÉÇ _ÉêÖã®ëí~êÉÖ~í~åK sáÇ ~êÄÉíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Å~ NIR ã Çàìé~I 
ëâáâí~ÇÉ ëä~ÖÖä~ÖÉê ëçã Ü®êê∏ê Ñê™å ÇÉ ëíçê~ ëä~ÖÖìíÑóääå~ÇÉê ëçã Ñ∏äàÇÉ 
é™ êÉÖäÉêáåÖÉå ~î c~äìåë åìî~ê~åÇÉ ÅÉåíêìã ìåÇÉê NSMMJ  çÅÜ NTMMJ
í~äÉåK pä~ÖÖä~ÖêÉå îáä~ÇÉ á åçêê~ ÇÉäÉå é™ äÉê~ çÅÜ á ë∏Çê~ ÇÉäÉå é™ íçêîK 
qçêîÉå Ü~ê ÄáäÇ~íë á ÇÉå ãóêë®åâ~ ëçã äÉÖ~í á ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î 
qêìãÄ®ÅâÉå Ñê~ã íáää ëä~ÖÖìíÑóääå~ÇÉêå~K fåÖ~ ~îë~íí~ âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê 
âçåëíêìâíáçåÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
NVVQ

páÇ~ TN çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ TO çÑ ROS



^fp kê
OMTO

k~ãåLéä~íë
_~Åâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ káäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ö™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ 
â~ÄÉäÖê®îåáåÖ á _~Åâ~ á dìëí~Ñë ëçÅâÉåK pÅÜ~âíÉí î~ê NMM ã ä™åÖíI MIP ã 
ÄêÉíí çÅÜ í~åÖÉê~ÇÉ ÇÉ ìåÖÉÑ®êäáÖ~ çãê™ÇÉí Ñ∏ê íî™ Üáëíçêáëâ~ 
Ö™êÇëíçãíÉêI ê~® NMSWPK d™êÇ~êå~ ®ê ÄÉä~ÖÇ~ á dÉçãÉíêáëâ àçêÇÉÄçâ 
Ñê™å NSQOK bãÉääÉêíáÇ Ñê~ãâçã áåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ~î â~ê~âí®êÉå Ñ~ëí 
Ñçêåä®ãåáåÖ á ëÅÜ~âíÉíK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dìëí~Ñë NMSWP a~ä~êå~ a~ä~êå~ dìëí~Ñë

páÇ~ TP çÑ ROS



^fp kê
OMQV

k~ãåLéä~íë
qìå~î®ÖÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ê∏àÇ óí~I ëíÉåãìê~êI Ö™êÇëíçãíI ÖêìîÜ™äI Öêìîî~êéI ëä~ÖÖî~êéI Ç~ãã~êI 
Üóííçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê ìíÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö SM ãÉää~å c~äìåJ
_çêä®åÖÉI ÇÉäÉå dêìîÖ~í~åJp~åÇÉêë ÜÉãã~åK ríêÉÇåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Éå 
Å~ Q ÜÉâí~ê ëíçê óí~ áåçã píK hçéé~êÄÉêÖë ëå çÅÜ c~äì ëí~ÇK ríêÉÇåáåÖÉå 
îáë~ÇÉ é™W Éå ëíÉåê∏àÇ çÇäáåÖëóí~I ëíÉåãìê~êX Éå íáää íî™ Ö™êÇëíçãíÉêI 
Öêìîçãê™ÇÉ ãÉÇ ÖêìîÜ™äI Ñ∏êÉíê®ÇÉëîáë ëâ®êéåáåÖ~ê çÅÜ î~êéÜ∏Ö~êI 
ëä~ÖÖî~êéI î~ííÉåÇ~ãã~ê ë~ãí Üóííçãê™ÇÉK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå NMUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

c~äìå NMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ TQ çÑ ROS



^fp kê
OMUP

k~ãåLéä~íë
eÉÇÉãçê~ âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
j~êáí e~åëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íëI é™Ñ∏êÇ~ ä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉ Ñ∏ê Éå Ç~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖ îáÇ eÉÇÉãçê~ âóêâ~K pÅÜ~âíÉí 
ÇêçÖë ä®åÖë ãÉÇ çÅÜ Å~ NIRJNIV ã ìí Ñê™å åçêê~ ëáÇçëâÉééÉí çÅÜ 
ë~âêáëíá~åë î®ëíê~ ãìêK aÉí ÄäÉî Å~ N ã ÄêÉíí çÅÜ Å~ NIN ã ÇàìéíK k™Öçå 
ÇÉÅáãÉíÉê Ñê™å ë~âêáëíá~å ÖáÅâ ëÅÜ~âíÉí ®åÇ~ áå íáää ëáÇçëâÉééÉíë 
ÖêìåÇãìêK

k®ê ëáÇçëâÉééÉí ÄóÖÖÇÉë ™ê NTMT Ü~ÇÉ ã~å Éíí ëíçêí ÑêáëÅÜ~âí ìí~åÑ∏ê 
ãìêÉåI çÅÜ ÇÉí î~ê á ÇÉíí~ ÑêáëÅÜ~âí ÇÉ åì ~âíìÉää~ ã~êâ~êÄÉíÉå~ 
ìíÑ∏êÇÉëK e®ê Ñ~ååë ë™äÉÇÉë áåÖ~ Öê~î~êI Ç®êÉãçí Éåëí~â~ ä∏ë~ ÄÉåK m™ 
ÖêìåÇ ~î ÑóåÇçãëí®åÇáÖÜÉíÉå íçÖë ÄÉåÉå áåíÉ íáääî~ê~K pÅÜ~âíÉí å™ÇÇÉ 
áåíÉ ëíÉêáä ÄçííÉå J ÜìîìÇÑóääåáåÖÉå EÑê™å Å~ PMÅã çÅÜ åÉê™íF ÄÉëíçÇ ~î 
ãç ãÉÇ ãóÅâÉí äáíÉå áåÄä~åÇåáåÖ ~î ~åå~å àçêÇI ë~ãí Éåëí~â~ 
íÉÖÉäÄêçÅâçê çÅÜ ëíÉå~êK f ëÅÜ~âíÉíë ∏ëíê~ ®åÇ~ Ñ~ååë Éíí Ää~åÇä~ÖÉê ãÉÇ 
àçêÇI ÖêìëI íÉÖÉä çÅÜ ãóÅâÉí ëíÉåK aÉíí~ î~ê áåâ~éëä~í ~î Éíí íìåí 
Öêìëä~ÖÉê ëçã íêçäáÖÉå íà®å~í ëçã ìíà®ãåáåÖëä~ÖÉê å®ê ã~å Ñóääí áÖÉå 
ÑêáëÅÜ~âíÉí é™ NTMMJí~äÉí çÅÜ ëçã ®îÉå ä™Ö ∏îÉê ëíçê~ ÇÉä~ê ~î ãçåK 
_ä~åÇä~ÖêÉí Ü~ê íêçäáÖÉå Ñóääí Éå ~îëâê®ÇÉëÖêçé ëçã ~åî®åÇíë îáÇ ÄóÖÖÉí 

üê
NVVQ

páÇ~ TR çÑ ROS



~î ëáÇçëâÉééÉíK fåÖ~ ÑóåÇ íçÖë íáääî~ê~K

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ TS çÑ ROS



^fp kê
ONQM

k~ãåLéä~íë
píçê~ qìå~ âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
j~êáí e~åëëçåI iÉáÑ káäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íëI âóêâçÖêìåÇI ÄÉåÜìë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ÄÉå Ñê™å ã®ååáëâ~

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ 
ã~êâ~êÄÉíÉ Ñ∏ê Ç~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖ~ê çÅÜ ™ëâäÉÇ~êÉ îáÇ píçê~ qìå~ âóêâ~K 
pÅÜ~âíÉí ÖáÅâ Ñê™å ëíìéê∏êÉí îáÇ ë∏Çê~ ä™åÖëâÉééÉíë î®ëíê~ Ü∏êåI êìåí 
âçêÉí çÅÜ ë~âêáëíá~åI íáää ëíìéê∏êÉí îáÇ åçêê~ ä™åÖëâÉééÉíë î®ëíê~ Ü∏êåI 
ãÉÇ ëíáÅâëÅÜ~âí íáää ÇÉ ëíìéê∏ê ëçã ëâìääÉ ÄáåÇ~ë ë~ãã~åK ^ääíë~ãã~åë 
Ñ∏êÄ~åÇë ãÉÇ ÄÉÑáåíäáÖ Äêìåå ìí~åÑ∏ê âóêâçÖ™êÇÉå á ∏ëíÉêK pÅÜ~âíÉí 
Öê®îÇÉë íáää Éíí Çàìé ~î Å~ NINJNIO ãI ãÉÇ ÄêÉÇÇÉå NIQJNIR ãK

rí~åÑ∏ê ëóÇî®ëíéçêí~äÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ÖêìåÇãìê~ê á îáåâÉä ãçí 
âóêâçãìêÉåK aÉëë~ Ü®êëí~ãã~ê ë~ååçäáâí Ñê™å NQMMJí~äÉíë î~éÉåÜìëI 
îáäâÉí êÉîë ™ê NUNMK píê~ñ ∏ëíÉê çã âçêÉí Ñê~ãâçã Éå ëí∏êêÉ ~åë~ãäáåÖ 
çãÄä~åÇ~ÇÉ ëâÉäÉííÇÉä~êI îáäâ~ ë~ååçäáâí ìíÖ∏ê Éå êÉëí ~î ÇÉí ÄÉåÜìë 
ëçã ä™Ö Ü®ê çÅÜ ëçã ®ê çãå®ãåÇ îáÇ ãáííÉå ~î NTMMJí~äÉíK aÉí çãí~ä~ë 
~íí ÄÉå Öê®îíë åÉê ìåÇÉê ÄÉåÜìëÉí ~î ìíêóããÉëëâ®äK

lê∏êÇ~ ã~êâä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí é™ Éíí ãáåÇêÉ é~êíá ë∏ÇÉê çã 
âóêâ~å é™ Å~ NIO ã ÇàìéK  båëâáäÇ~ çÅÜ çê∏êÇ~ Öê~î~ê âìåÇÉ áåíÉ 
çÄëÉêîÉê~ëK

üê
NVVQ

páÇ~ TT çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ UNNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ TU çÑ ROS



^fp kê
OMUO

k~ãåLéä~íë
eÉÇÉãçê~I qîáâëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ káäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ä®ãåáåÖ~ê ë~âå~ë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê Éå éä~åÉê~Ç î®ÖÄóÖÖå~íáçå á qîáâëí~I eÉÇÉãçê~ ëí~ÇI ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ ~î Éíí Å~ 
RMMM âîã ëíçêí çãê™ÇÉK fåÖ~ Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eÉÇÉãçê~ QSUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ TV çÑ ROS



^fp kê
ONOS

k~ãåLéä~íë
eìäí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëíÉåë~íí â®ää~êÉI ÜìëÖêìåÇI ëãÉÇàÉÖêìåÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâí ìíêÉÇåáåÖ Ü~ê ìíÑ∏êíë áåÑ∏ê Éå åó áåÑ~êí íáää £ëíÉê™ áåîáÇ 
ëà∏å s~êé~åK lãê™ÇÉí âêáåÖ s~êé~å î~ê ÄÉíóÇÉäëÉÑìääí ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇ 
çÅÜ Ü~ê ã™åÖ~ ëé™ê ~î ÜóííîÉêâë~ãÜÉíK c~ëíáÖÜÉíÉå eìäíI ëçã Ñê®ãëí 
ÄÉê∏êë ~î î®ÖÇê~ÖåáåÖÉåI Ü~ê ÇçÅâ íáääâçããáí ëçã Éíí êÉëìäí~í ~î NUMMJ
í~äÉíë åóçÇäáåÖëîÉêâë~ãÜÉíK

lÇäáåÖëä~åÇëâ~éÉí Ü~ê ®ååì ëí~êâ NUMMJí~äëéê®ÖÉäI ãÉå ®ê áÇ~Ö 
áÖÉåéä~åíÉê~íK a®ê Ñáååë êÉëíÉê ~î ä~ÇçêI Ü®Öå~ÇÉê çÅÜ çÇäáåÖëê∏ëÉåK bå 
â®ää~êÉ äáÖÖÉê îáÇ ÉääÉê ëå~ê~êÉ ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ î®ÖÄ~åâK aÉå ëâìääÉ 
âìåå~ íáääÜ∏ê~ Éå Ö™êÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ñê™å NTMMJí~äÉíI Ç™ íáääÜ∏ê~åÇÉ 
rÖÖÉäîáâÉåë ÄóK h®ää~êÉå ÄÉê∏êë ~î î®ÖÇê~ÖåáåÖÉåK

üê
NVVQ

páÇ~ UM çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ OPQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

páÇ~ UN çÑ ROS



^fp kê
ONNP

k~ãåLéä~íë
hóêâçÜÉêÇÉÄçëí®ääÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ káäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
áåÖÉå Ñçêåä®ãåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå çÅÜ Éíí î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå âóêâçÜÉêÇÉÄçëí®ääÉí á 
o®ííîáâK f Éñéäç~íÉêáåÖëóí~åë å®êÜÉí ™íÉêÑáååÉë Éå êìåÇ ëíÉåë®ííåáåÖ 
ë~ãí Éå ÑóåÇéä~íë Ñ∏ê Éå íêáåÇóñ~K råÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ Éà é™îáë~ Ñ~ëí 
Ñçêåä®ãåáåÖ áåçã ÇÉå ~âíìÉää~ Éñéäç~íÉêáåÖëóí~åK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éåëí~â~ ëçíÑä®Åâ~ê ëçã ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã êÉÅÉåí~I ÇÉëëìíçã 
Ñê~ãâçã ÑóåÇ ~î ëä~ÖÖK aÉå Üáëíçêáëâ~ â~êí~å~äóëÉå îáë~ê ~íí ÇÉí Ñ~ååë 
Éå ÇÉä ê∏àåáåÖëê∏ëÉå áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å ™ê NUOMK

üê
NVVQ

páÇ~ UO çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà Ñçêåä®ãåáåÖ a~ä~êå~ a~ä~êå~ o®ííîáâ

páÇ~ UP çÑ ROS



^fp kê
ONPV

k~ãåLéä~íë
píçê~ qìå~ hóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååJ`~íêáå kçêÇáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íëI Öê~î~êI ÖêìåÇãìê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ÄÉå ~î ã®ååáëâ~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå ÖÉçíÉâåáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ îáÇ píçê~ qìå~ âóêâ~ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå 
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK qî™ éêçîëÅÜ~âí íçÖë ìéé áåáää âóêâ~åë ÖêìåÇãìê~êK 
aÉí Ñ∏êëí~ Öê®îÇÉë ëíê~ñ £ çã ëóÇëáÇ~åë î®ëíê~ éçêí~äK m™ Å~ MIR ã Çàìé 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÖêìåÇãìêÉå ÉÑíÉê Éíí ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ î~éÉåÜìë ë~ãí ãçí 
ÄçííÉåI Å~ O ã åÉêI ëé™ê ~î çãê∏êÇ~ Öê~î~êK aÉí ~åÇê~ ëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë 
çãÉÇÉäÄ~êí k çã ä™åÖÜìëÉíI ãÉää~å ÇÉ î®ëíäáÖ~ëíÉ ëíê®îéÉä~êå~K m™ Å~ 
NIT ã Çàìé å™ÇÇÉë çê∏êÇ ãà®ä~K a®ê∏îÉê ä™Ö ÑäÉê~ Öê~îëÅÜ~âí Öê®îÇ~ á 
î~ê~åÇê~ ãÉÇ çãê∏êÇ~I Ñê~ÖãÉåí~êáëâ~ ÄÉåêÉëíÉêK

üê
NVVQ

páÇ~ UQ çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ UNNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ UR çÑ ROS



^fp kê
ONOR

k~ãåLéä~íë
kÉÇêÉ dêìîêáëíÉI p~åÇÉêë ÜÉãã~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
çÇäáåÖëä®ãåáåÖI ê∏àÇ~ óíçêI íÉêê~ëÉêáåÖ~êI ëíÉåãìê~êI çÇäáåÖëê∏ëÉåI 
ÄÉÄóÖÖÉëÉä®ãåáåÖI Ö™êÇëíçãíÉêI ÖêìîÜ™äI Öêìîî~êé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ìíÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö SMI ãÉää~å c~äìåJ
_çêä®åÖÉI ÇÉäÉå dêìîÖ~í~åJp~åÇÉêë ÜÉãã~åI ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ÇÉ é™ Ñóê~ çÇäáåÖëóíçê ãÉÇ ëíÉåê∏àÇ~ óíçêI 
™âÉêíÉêê~ëëÉê çÅÜ ™âÉêÜ~âI çÇäáåÖëê∏ëÉåI ä~ÇìÖ™êÇëä®ãåáåÖ~êI 
ëíÉåãìê~êI íî™ Ö™êÇëíçãíÉê ãÉÇ ÜìëÖêìåÇíÉêê~ëë çÅÜ â®ää~êÖêìåÇI ë~ãí 
Éíí ëíçêí Öêìîçãê™ÇÉ ãÉÇ ÖêìîÜ™äI Ñ∏êÉíê®ÇÉëîáë ëâ®êéåáåÖ~ê çÅÜ 
î~êéÜ∏Ö~êK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ OOQWS a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ OOQWR a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ TTWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

páÇ~ US çÑ ROS



^fp kê
ONNM

k~ãåLéä~íë
hóêâÄóåI £å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ káäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î Éå éä~åÉê~Ç ìíîáÇÖåáåÖ ~î 
âóêâçÖ™êÇÉå á lêë~K f ~åëäìíåáåÖ íáää çãê™ÇÉí Ü~ê ÇÉí íáÇáÖ~êÉ é™íê®ÑÑ~íë 
Éå ÖêçéâÉê~ãáëâ Äçéä~íëK råÇÉêë∏âåáåÖÉå áåäÉÇÇÉë ãÉÇ Éå 
ÖÉçê~Ç~êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏äàÇ ~î ëÅÜ~âíÖê®îåáåÖK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê 
ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

lêë~ QQUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ lêë~

páÇ~ UT çÑ ROS



^fp kê
ONPT

k~ãåLéä~íë
£ëíÉêÄóI h~éíÉåÄçëí®ääÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI Äçéä~íëI ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíI âìäíìêä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉêI óåÖêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
~îëä~Ö ~î âî~êíëI âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Çê~ÖåáåÖ ~î Éå Ü∏Öëé®ååáåÖëâ~ÄÉä á £ëíÉêÄó á ëíçê~ 
qìå~ ëçÅâÉåI ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå 
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK píê~ñ ∏ëíÉê çã ÇÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíÉå 
ê~® NPOI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ Éåëí~â~ ëä~ÖÖëíóÅâÉåI ëçí çÅÜ 
ãçK i~ÖêÉí íçäâ~ë ëçã êÉëíÉê ÉÑíÉê à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖI ë~ååçäáâí Ñê™å ÇÉå 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêåK k™Öçå âçåëíêìâíáçå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåíÉI ãÉå ìÖåëéä~íëÉå 
Ä∏ê Ü~ äÉÖ~í á å®êÜÉíÉåK jáíí é™ ™âÉêÖ®êÇÉíI OMJPM ã ∏ëíÉê çã ÇÉå 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉå ê~® UMI âìåÇÉ Éíí Çàìé~êÉ äáÖÖ~åÇÉ 
âìäíìêé™îÉêâ~í ä~ÖÉê çÄëÉêîÉê~ëI áååÉÜ™ää~åÇÉ Éåëí~â~ ëâ®êîëíÉåI 
à®êåëä~ÖÖI â~åëâÉ Ä™ÇÉ Ñê™å êÉÇìâíáçå çÅÜ ëãáÇÉI ë~ãí Éíí 
âÉê~ãáâÑê~ÖãÉåíK i~ÖêÉí êÉéêÉëÉåíÉê~ê ã∏àäáÖÉå Éå ®äÇêÉ çÇäáåÖëóí~I 
ãÉå ãÉÇ ëé™ê Ñê™å Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçë®ííåáåÖ~ê á å®êÜÉíÉåK e®ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉëëìíçã Éíí âî~êíë~îëä~ÖK

üê
NVVR

páÇ~ UU çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ UMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

píçê~ qìå~ NPOWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

píçê~ qìå~ QNMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ UV çÑ ROS



^fp kê
OMUM

k~ãåLéä~íë
üëÖ~í~åI dìëë~êîëÖ~í~åI _êìååëà∏Ö~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååJ`~íêáå kçêÇáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âìäíìêä~ÖÉêI î®Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå 
Åáêâìä~íáçåëéä~íë á âçêëåáåÖÉå üëÖ~í~å Jdìëë~êîëÖ~í~åL_êìååëà∏Ö~í~å á 
eÉÇÉãçê~ ëí~ÇK p~ãã~åä~Öí ëâáâíÖê®îÇÉë U ëÅÜ~âí ãÉÇ Üà®äé ~î 
Öê®îã~ëâáå Ñ∏êëÉÇÇ ãÉÇ éä~åÉêáåÖëâçé~K j~êâÉå î~ê ãóÅâÉí 
ë∏åÇÉêÖê®îÇ ~î íáÇáÖ~êÉ ÖàçêÇ~ ê∏êJI â~ÄÉäJ çÅÜ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíK f 
üëÖ~í~åë åçêê~ ëíê®ÅâåáåÖ Ñê~ãâçã Éå ®äÇêÉ âìääÉêëíÉåëÄÉä®ÖÖåáåÖK f Éíí 
ëÅÜ~âí î®ëíÉê çã üëÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ëçã ë~ååçäáâí áååÉÜ∏ää 
®äÇêÉ î®ÖÄÉä®ÖÖåáåÖ~êK c∏ê ∏îêáÖí Ñê~ãâçã ëÉåíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉêÉëíÉê 
ãÉÇ íÉÖÉäK

üê
NVVR

páÇ~ VM çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eÉÇÉãçê~ NVQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ VN çÑ ROS



^fp kê
OMST

k~ãåLéä~íë
p~ñÜóíí~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Üóííçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Ñ∏êëí®êâåáåÖë~êÄÉíÉå é™ 
Ç~ããî~ääÉå áåçã ÜóííJ çÅÜ Ü~ãã~êçãê™ÇÉí á p~ñÜóíí~åK 
pÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖÉå Ö®ääÇÉ Äçêíí~Ö~åÇÉí ~î íçêîJ çÅÜ Üìãìëä~ÖÉê ë~ãí 
ëíìÄÄ~ê çÅÜ ê∏ííÉê é™ Ç~ããî~ääÉåë âê∏åK sáÇ ~êÄÉíÉí âìåÇÉ Ç~ããÉåë 
âçåëíêìâíáçå ëíìÇÉê~ëK a~ããÉå î~ê á ë∏Çê~ â~åíÉå çÅÜ êìåí ìíëâçîÉå 
ìééÄóÖÖÇ ãÉÇ Éå Å~ O ã Ü∏Ö â~ääãìê ~î ÜìÖÖå~ Öê™ëíÉåëÄäçÅâK kçêê 
çã â~ääãìêÉåI ãçí ëà®äî~ î~ííÉåêÉëÉêîç~êÉåI ÄÉëíçÇ ÑóääåáåÖÉå ÉåÇ~ëí ~î 
ëä~ÖÖ çÅÜ äáíÉ ãçê®åëíÉåK c∏ê ~íí Ç~ããî~ääÉå ëâ~ Ü~ Ü™ääáí í®íí Ä∏ê ÇÉå 
ìêëéêìåÖäáÖÉå Ü~ î~êáí Äê®ÇÑçÇê~Ç é™ åçêê~ ëáÇ~åK

üê
NVVR

páÇ~ VO çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dê~åÖ®êÇÉ UQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ dê~åÖ®êÇÉ

páÇ~ VP çÑ ROS



^fp kê
ONOQ

k~ãåLéä~íë
p~åÇÉêë ÜÉãã~åI kÉÇêÉ dêìîêáëÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI Ö™êÇëíçãíI çÇäáåÖëä®ãåáåÖI ëíÉåëíê®åÖI ëíÉåãìêI 
Ñçëëáä ™âÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâÑê~ÖãÉåí Ñê™å âêìâçê çÅÜ Ñ~í á _Jää ÖçÇë ãÉÇ áåî®åÇáÖ Öä~ëóêI 
Öê∏åí Ñ∏åëíÉêÖä~ëI â~äâÄêìâ ë~ãí ãìêíÉÖÉä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åóÇê~ÖåáåÖ ~î êáâëî®Ö SM c~äìåJ_çêä®åÖÉI 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ îáÇ ?q~ääÉå? á kÉÇêÉ 
dêìîêáëÉíK cçêåä®ãåáåÖ~êå~  ÄÉëí™ê ~î ®äÇêÉ Ö™êÇëä®ãåáåÖ~ê ãÉÇ 
çãÖáî~åÇÉ çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êK

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ä~ÇÉë ìéé á íêÉ ëíÉÖW ~å~äóë ~î Üáëíçêáëâ~ â~êíçêI 
â~êíÉêáåÖ ~î Ç~ÖÉåë âìäíìêä~åÇëâ~é ë~ãí éêçîÖê®îåáåÖK a~ÖÉåë 
âìäíìêä~åÇëâ~é áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìééîáë~ê ëíçê~ äáâÜÉíÉê ãÉÇ 
ÇÉí Üáëíçêáëâ~I ë™ëçã ÇÉí êÉÇçîáë~íë é™ NTMMJ çÅÜ NUMMJí~äëâ~êíçêå~K 
j™åÖ~ ™âÉêÑçêãÉêI Ü®Öå~ÇÉêI çÇäáåÖëê∏ëÉå çÅÜ î®Ö~ê Ñáååë âî~êK 
lÇäáåÖëã~êâÉå ìåÇÉê Ñ∏êëí~ Ü®äÑíÉå ~î NTMMJí~äÉí â~ê~âí®êáëÉê~ë ~î ~íí 
áå®Öçã~êâÉå ÄÉëíçÇ ~î í~âíÉê ëçã Äêìâ~ÇÉë á äáåÇÄêìâI îáäâÉí áååÉÄ~ê 
~íí Éå ëíçê ÇÉä ~î ã~êâÉå ìíÖàçêÇÉë ~î ®åÖK jçí ãáííÉå ~î NUMMJí~äÉí 
Äêìâ~ë ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î áå®Öçã~êâÉå ëçã ™âÉêI íêçäáÖÉå á å™Öçå ëçêíë 
Åáêâìä~íáçåëÄêìâK sáÇ ãáííÉå ~î NUMMJí~äÉí Ü~ÇÉ ÇÉ íî™ ëóÇäáÖ~ëíÉ 
Ö™êÇ~êå~ á Äóå Ñäóíí~íëI ÇÉ ëçã ä™Ö áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK 

mêçîëÅÜ~âíÉå âìåÇÉ ÄÉëí®ãã~ éä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉå ãÉääÉêëí~ Ö™êÇÉåI ê~® OOQ 

üê
NVVR

páÇ~ VQ çÑ ROS



cI á Ñçêã ~î Éå ìééÑ∏êÇ ÜìëÖêìåÇëíÉêê~ëë ãÉÇ é™Ñ∏êÇ~ 
ÄóÖÖå~Çë~îÑ~ääëä~ÖÉêK aÉ Ç~íÉêÄ~ê~ ÑóåÇÉå á ÄóÖÖå~Çë~îÑ~ääÉí ~åÖÉê 
NSMMLNTMMJí~äI ãÉå âçä Ñê™å íÉêê~ëëÉåë ÄçííÉå ~åíóÇÉê ~íí 
íÉêê~ëëÉåLÖ™êÇÉå â~å Ü~ ~åä~Öíë îáÇ ãáííÉå ~î NRMMJí~äÉíK a®êíáää 
Ñê~ãâçã Éíí ëíçêí áÖÉåÑóääí ÇáâÉI S ã ÄêÉíí çÅÜ NIQ ã ÇàìéíI ~î çâ®åÇ 
Ñìåâíáçå çÅÜ ™äÇÉê ë~ãí Éíí âìäíìêä~ÖÉêLÜìëÖêìåÇ Ñê™å ãáííÉå ~î NUMMJ
í~äÉíK qê®âçä ìåÇÉê íî™ ëíÉåãìê~êL™âÉêíÉêê~ëëÉê Ç~íÉê~ÇÉë íáää çãâêáåÖ 
ãáííÉå êÉëéÉâíáîÉ ëäìíÉí ~î NOMMJí~äÉíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ OOQWR a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ OOQWS a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

páÇ~ VR çÑ ROS



^fp kê
OMOV

k~ãåLéä~íë
cçåëå®ëI o~ãëå®ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååJ`~íêáå kçêÇáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãáååÉëëíÉåI ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê î®ÖÄêÉÇÇåáåÖ çÅÜ ÇáâåáåÖ ~î ä®åëî®Ö UTR á 
pìåÇÄçêå ëçÅâÉåK aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ëçã Éå 
ÄÉëáâíåáåÖ ~î î®Öëíê®Åâ~åë ëà∏å®ê~ íÉêê®åÖ ë~ãí á å®êçãê™ÇÉå~ íáää 
íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK s®ÖÉå Ö™ê ÖÉåçã Ä™ÇÉ ëâçÖÄÉîìñÉå 
áå®Öçã~êâ çÅÜ çÇäáåÖëã~êâ ãÉää~å cçåëå®ë çÅÜ o~ãëå®ë Äó~ê çÅÜ 
îáÇ~êÉ Éíí é~ê âáäçãÉíÉê åçêêìí íáää ëçÅâÉåÖê®åëÉåK f Éå ™âÉê á lííÉëÄç 
Üáíí~ÇÉë ëä~ÖÖ á âçäJ çÅÜ ëçíÄÉã®åÖÇ ã~íàçêÇI îáäâÉí íóÇÉê é™ ®äÇêÉ 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖK mä~íëÉå î~ê ÄÉä®ÖÉå Å~ OM ã î®ëíÉê çã ä~åÇëî®ÖÉåK bå 
ãáååÉëëíÉå ëíçÇ áåíáää î®ÖÉå á Öê®åëÉå ãÉää~å pìåÇÄçêåë çÅÜ pî®êÇëà∏ 
ëçÅâÉåK båäáÖí íÉñíÉå é™ ÇÉåå~ Ü~ê ÇÉå éä~ÅÉê~í Ü®ê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
î®ÖÉåë íáääâçãëí ™ê NVONJOOK

üê
NVVR

páÇ~ VS çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå PRWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ VT çÑ ROS



^fp kê
OMPM

k~ãåLéä~íë
_~Åâ~å®ëI _~Åâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååJ`~íêáå kçêÇáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ö™êÇëíçãíÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê î®ÖÄêÉÇÇåáåÖ çÅÜ ÇáâåáåÖ ~î ä®åëî®Ö UTR 
áåçã pî®êÇëà∏ ëçÅâÉåK ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ëçã Éå ÄÉëáâíåáåÖ ~î 
î®Öëíê®Åâ~åë ëà∏å®ê~ íÉêê®åÖ ë~ãí á å®êçãê™ÇÉå~ íáää íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK s®ÖÉå Ö™ê ãÉää~å _~Åâ~å®ë çÅÜ _~Åâ~ çÅÜ 
â~ê~âíÉêáëÉê~ë ~î ÇÉí ∏ééå~ çÇäáåÖëä~åÇëâ~éÉíK qî™ ®äÇêÉ Ö™êÇëíçãíÉê 
Ñ~ååë á _~Åâ~å®ëI ê~® ONQWN çÅÜ ONQWOK i~åÇëî®ÖÉåI ëçã íáääâçã ™ê 
NVONJOO Ö™ê ãÉää~å çÅÜ ÇÉäîáë á ÇÉëë~ Ö™êÇëíçãíÉêK bíí é~ê ÜìåÇê~ ãÉíÉê 
åçêê çã ÇÉëë~ ëâ~ Éå ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëí î~ê~ ÄÉä®ÖÉåK aÉå âìåÇÉ Éà 
™íÉêÑáåå~ë îáÇ ÇÉåå~ ìíêÉÇåáåÖK

üê
NVVR

páÇ~ VU çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

pî®êÇëà∏ ONQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ pî®êÇëà∏

pî®êÇëà∏ ONQWO a~ä~êå~ a~ä~êå~ pî®êÇëà∏

páÇ~ VV çÑ ROS



^fp kê
OMPN

k~ãåLéä~íë
qçÑíÄóåI _çê®åÖÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååJ`~íêáå kçêÇáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ö™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê î®ÖÄêÉÇÇåáåÖ çÅÜ ÇáâåáåÖ ~î ä®åëî®Ö UTS 
ãÉää~å qçÑíÄóå çÅÜ _çê®åÖÉí á pî®êÇëà∏ ëçÅâÉåK ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë 
ëçã Éå ÄÉëáâíåáåÖ ~î î®Öëíê®Åâ~åë ëà∏å®ê~ íÉêê®åÖ ë~ãí á å®êçãê™ÇÉå~ 
íáää íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK s®ÖÉå Ö™ê Ä™ÇÉ ÖÉåçã ëâçÖÄÉîìñÉå 
áå®Öçã~êâ çÅÜ ÄóÄÉÄóÖÖÉäëÉ á ∏ééÉí çÇäáåÖëä~åÇëâ~éK aÉí Äçí~åáëâí 
áåíêÉëë~åí~ çãê™ÇÉí ãÉää~å ^êåÄç çÅÜ pîÉÇÉå î~ê ìåÇ~åí~ÖÉå Ñê™å 
î®ÖÄêÉÇÇåáåÖÉåK bíí âìäíìêÜáëíçêáëâí áåíêÉëë~åí î®Ö~îëåáíí Ö™ê ÖÉåçã 
pîÉÇÉåë Äó çÅÜ _çê®åÖÉí î~êë ÄÉÄóÖÖÉäëÉíê~Çáíáçå Ü~ê ãÉÇÉäíáÇ~ çÅÜ 
ë~ååçäáâí ®îÉå Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åçêK cäÉê~ ®äÇêÉ Ö™êÇëíçãíÉêI ê~® OOMWNJQ 
çÅÜ OONWNJO ®ê ÄÉä®Öå~ áåíáää î®ÖÉåI çÅÜ ÄÉê∏êë ÇÉäîáë ~î ÇÉ éä~åÉê~ÇÉ 
ã~êâ~êÄÉíÉå~K bå ÉîÉåíìÉää ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëI ê~® ORVI ®ê ÄÉä®ÖÉå ë∏ÇÉê 
çã ä~åÇëî®ÖÉå á _çê®åÖÉíK

üê
NVVR

páÇ~ NMM çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

pî®êÇëà∏ OOMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ pî®êÇëà∏

pî®êÇëà∏ OOMWO a~ä~êå~ a~ä~êå~ pî®êÇëà∏

pî®êÇëà∏ OOMWP a~ä~êå~ a~ä~êå~ pî®êÇëà∏

pî®êÇëà∏ OOMWQ a~ä~êå~ a~ä~êå~ pî®êÇëà∏

pî®êÇëà∏ OONWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ pî®êÇëà∏

pî®êÇëà∏ OONWO a~ä~êå~ a~ä~êå~ pî®êÇëà∏

páÇ~ NMN çÑ ROS



^fp kê
ONPU

k~ãåLéä~íë
e™åÖë~êîÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååJ`~íêáå kçêÇáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åÉçäáíáâìãI ãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ
âî~êíë~îëä~ÖI ëâáÑÑÉê~îëä~ÖI ëä~ÖÖI Äê®åÇ äÉê~I ëéáâI Ü®ëíëâçë∏ãI ∏îêáÖ~ 
à®êåÑê~ÖãÉåíI ÇÉä ~î âêáíéáé~I ëâ®êî~ ~î ÇêÉà~Ç âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê Éíí éä~åÉê~í åóíí î®ÖëóëíÉã á iáåÇ~åJ
e™åÖë~êîÉí á píçê~ qìå~ ëçÅâÉåK ríêÉÇåáåÖÉå áååÉÑ~íí~ÇÉ Éå 
~Öê~êÜáëíçêáëâ ~å~äóë ãÉÇ â~êíâ~äâI Éå Ñ∏êÇàìé~Ç ÑçêåãáååÉëáåîÉåíÉêáåÖ 
çÅÜ Éå éêçîÖêçéëÖê®îåáåÖK

f ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí Ñ~ååë ìåÇÉê NSMMJí~äÉí ÑäÉê~ Éåë~ãÖ™êÇ~ê îáäâ~ 
ë~ååçäáâí Éí~ÄäÉê~íë ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉåK k™Öê~ ëâ~ííÉÜÉãã~å î~ê ÇÉä~ÇÉ 
çÅÜ ìíÖàçêÇÉ ãáåÇêÉ Äó~ê ãÉÇ~å âêçåçÜÉãã~åÉå ÑçêíÑ~ê~åÇÉ î~ê 
Éåë~ãÖ™êÇ~êK qáää ÇÉ çäáâ~ ÉåÜÉíÉêå~ Ü∏êÇÉ ™âÉêÖ®êÇÉåI ®åÖëÖ®êÇÉå çÅÜ 
ìíã®êâÉêK cäÉê~ Ö™êÇ~ê Äêìâ~ÇÉë ~î ÄÉêÖëã®åK ûÖçÖê®åëÉêå~ Ñê™å NSMMJ
í~äÉí ®ê áåíÉ ÄÉî~ê~ÇÉ ÉÑíÉêëçã ã~êâÉå çã~êêçåÇÉê~ÇÉë ìåÇÉê NUMMJ
í~äÉí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëâáÑíÉíK k™Öê~ î®Ö~ê Ü~ê ÇçÅâ âî~ê ëáå Ö~ãä~ 
Çê~ÖåáåÖK fåÖÉí ~î ÇÉ ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ÖÉå~ âçããÉê ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ÇÉå 
åì ~âíìÉää~ Éñéäç~íÉêáåÖÉåK

cäÉê~ ÑóåÇ ~î âî~êíë~îëä~Ö ë~ãí Éíí ëâáÑÑÉê~îëä~Ö ÖàçêÇÉë á íî™ çãê™ÇÉå 
áåçã ìíêÉÇåáåÖëóí~åK aÉëë~ ìíÖ∏ê ë~ååçäáâí åÉçäáíáëâ~ Äçéä~íëä®ÖÉåK c∏ê 
∏îêáÖí Ñ~ååë Ö™êÇëíçãíëÑóåÇLJÑê~ÖãÉåíI ëä~ÖÖ çÅÜ Äê®åÇ äÉê~I ëéáâI 

üê
NVVR

páÇ~ NMO çÑ ROS



Ü®ëíëâçë∏ãI ∏îêáÖ~ à®êåÑê~ÖãÉåíI ÇÉä ~î âêáíéáé~ ë~ãí Éå ëâ®êî~ ~î 
ÇêÉà~Ç âÉê~ãáâK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ RRMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ NMP çÑ ROS



^fp kê
ONPS

k~ãåLéä~íë
qìå~ mêçëíÖ™êÇI m~ëíçêëÄçëí®ääÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ÜìëÖêìåÇëíÉê~ëëI âìäíìêä~ÖÉêI 
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI âäçÅâÖàìí~êÖêçé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
Öàìíëéáää çÅÜ ÖàìíÑçêãëÑê~ÖãÉåíI ãóåíI éçäÉííI âêáíéáéçêI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI 
ÜìëÜ™ääëÖä~ëI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI à®êåÑ∏êÉã™äI ëä~âíÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ 
ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ÄóíÉ ~î ÄÉä®ÖÖåáåÖ çÅÜ Ä®êä~ÖÉê é™ Ö™êÇëéä~å çÅÜ 
áåÑ~êíëî®Ö íáää mêçëíÖ™êÇÉå á píçê~ qìå~ ëçÅâÉåK råÇÉê Ö™êÇëéä~å 
Ñê~ãâçã ä®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê âóêââäçÅâÖàìíåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ëíçê ÖêçéI 
ÖàìíÑçêãëÑê~ÖãÉåíI Öàìíëéáää ~î âçéé~êäÉÖÉêáåÖI ëíÉåI Äê®åÇ çÅÜ çÄê®åÇ 
äÉê~I ëçí ë~ãí âçêëä~ÖÇ~ äìÑíâ~å~äÉê á ÄçííÉåK p~ååçäáâí Öà∏íë Éå ÉääÉê 
ÑäÉê~ âäçÅâçê Ü®ê á Ä∏êà~å ~î NSMMJí~äÉíK

m™ Éå íÉêê~ëëÑçêã~Ç Ñ∏êÜ∏àåáåÖ ãáíí Ñ∏ê ÇÉå åìî~ê~åÇÉ 
ã~åÖ™êÇëÄóÖÖå~ÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê NSMMJí~äÉíë 
éê®ëíÖ™êÇK ^íí Ç∏ã~ ~î Üáëíçêáëâ~ â~êíçê çÅÜ ä®ãåáåÖ~êå~ á ã~êâÉå Ü~ê 
éê®ëíÖ™êÇÉå î~êáí ìíÑçêã~Ç ëçã Éå âêáåÖÄóÖÖÇ Ö™êÇ ~î åçêÇëîÉåëâ íóéI 
ãÉÇ Éíí íáãê~í ÄçåáåÖëÜìë ãÉÇ îáíâ~äâ~Ç ∏ééÉå ëéáëK ^î ÑóåÇÉå ~íí 
Ç∏ã~ ~åî®åÇÉë ÄóÖÖå~ÇÉå ìåÇÉê NSMMJ Ñê~ã íáää ãáííÉå ~î NTMMJí~äÉíI 
Ç™ ÇÉå åìî~ê~åÇÉ ÜÉêêÖ™êÇëäáâå~åÇÉ mêçëíÖ™êÇÉå ìééÑ∏êíëK 
i®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê ÄóÖÖå~ÇÉå Öê®îÇÉë áåíÉ ìíI ìí~å äáÖÖÉê âî~ê ìåÇÉê ÇÉí 
åó~ Ä®êä~ÖêÉí çÅÜ ÇÉå åó~ î®ÖÄÉä®ÖÖåáåÖÉåK

üê
NVVR

páÇ~ NMQ çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ QNTWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ NMR çÑ ROS



^fp kê
OMQR

k~ãåLéä~íë
c~äì Öêìî~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååJ`~íêáå kçêÇáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëä~ÖÖä~ÖÉê î~êî~ÇÉ ãÉÇ âìäíìêàçêÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î Éå Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ ä®åÖë 
iáåëä~Ö~êÉî®ÖÉåL_ÉêÖëÜ~ìéíã~åëÖ~í~å îáÇ c~äì Öêìî~I ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK pÅÜ~âíÉíI ëçã ÄäÉî Å~ 
OQM ã ä™åÖí çÅÜ NIP ã ÄêÉííI ã~ëâáåÖê®îÇÉë ëâáâíîáë ÖÉåçã Éíí ÑäÉêí~ä 
Ü™êÇ~ ?áÜçéÅÉãÉåíÉê~ÇÉ? ëä~ÖÖä~ÖÉê á _ÉêÖëÜ~ìéíã~åëÖ~í~å Ç®ê ÑäÉê~ 
î®Öåáî™Éê ÉääÉê ~êÄÉíëóíçê Ñê~ãíê®ÇÇÉK aÉëëìíçã Ñê~ãâçã âìäíìêàçêÇ 
ãÉÇ Ñê~ÖãÉåíÉê~ÇÉ íê®êÉëíÉê á ëâáâíÉå ãÉää~å ëä~ÖÖä~ÖêÉå á ëÅÜ~âíÉíë 
åçêê~ éêçÑáäK aÉëë~ ìíÖ∏ê ë~ååçäáâí ÄÉÄóÖÖÉäëÉêÉëíÉê Ñê™å _ÉêÖëã®ååÉåë 
ÖêìîÄçÇ~ê ë~ãí ~êÄÉíëóíçê Ñê~ãÑ∏ê ÇÉë~ãã~K m™ â~êí~ Ñê™å NSSQ Ñáååë 
ÖêìîÄçÇ~êå~ ã~êâÉê~ÇÉ áåíáää _ÉêÖëÜ~ìéíã~åëÖ~í~å ëçã Ç™ î~ê Éå ~î 
ÜìîìÇî®Ö~êå~ ãÉää~å hçéé~êÄÉêÖÉí çÅÜ c~äìåK pÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë ãÉää~å 
MIV çÅÜ NIU ã ÇàìéíK

ä Éíí ~î ÇÉ ìåÇêÉ ëä~ÖÖä~ÖêÉå íçÖë Éíí âçäéêçî îáäâÉí `NQJÇ~íÉê~ÇÉëI ÉÑíÉê 
â~äáÄêÉêáåÖI íáää ™ê NPMSJNSNM É hê Eíî™ ëáÖã~FK _™ÇÉ î®ÖÉå çÅÜ 
íçãíÖê®åëÉå ãçí î®ÖÉå Ü~ê äÉÖ~í êÉä~íáîí ëíáää~ ëÉÇ~å ãÉÇÉäíáÇ ãÉÇ~å 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉå áåçã âî~êíÉêÉí ë®âÉêäáÖÉå ëâáÑí~í á ÑçêãI Ñìåâíáçå çÅÜ 
ìíÄêÉÇåáåÖK

üê
NVVR

páÇ~ NMS çÑ ROS



ä iáåëä~Ö~êÉî®ÖÉåë ëÅÜ~âí Ñ~ååë ÇÉå çê∏êÇ~ ãçê®åÉå Ü∏Öí ìéé ãçí 
ã~êâóí~åK i®åÖêÉ åçêêìí Ñ~ååë Éå ëî~Åâ~ îáäâÉå î~ê ÑóääÇ ãÉÇ ä∏ëí 
äáÖÖ~åÇÉ ëä~ÖÖK f ëÅÜ~âíÉíë åçêê~ ®åÇÉ ÄÉëíçÇ ÑóääåáåÖÉå ~î ã~íÉêá~ä Ñê™å 
Éíí ëâêçíëíÉåëî~êéK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå NMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NMT çÑ ROS



^fp kê
OMUN

k~ãåLéä~íë
eçäÉåI kçêêÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååJ`~íêáå kçêÇáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìãI åÉçäáíáâìãI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå åó ™âÉêî®Ö á 
eçäÉå çÅÜ kçêêÄó á eÉÇÉãçê~ ëçÅâÉåK qî™ â®åÇ~ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉê 
Eê~® OTO çÅÜ OTPF ë~ãí Éå Ö™êÇëíçãí Eê~® PTTF Ñ~ååë á ~åëäìíåáåÖ íáää 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK f ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå áåÖáÅâ â~êíÉñÉêéÉêáåÖI 
Ñ∏êÇàìé~Ç ÑçêåãáååÉëáåîÉåíÉêáåÖI ÑçëÑ~íâ~êíÉêáåÖ çÅÜ 
éêçîÖêçéëÖê®îåáåÖK råÇÉê ÇÉå íáÇ ëçã çãê™ÇÉí ìíÖàçêí áå®Öçã~êâ Ü~ê 
ÇÉå á ÜìîìÇë~â Äêìâ~íë ëçã ®åÖëã~êâK _óëíêìâíìêÉå Ü~ê ë~ååçäáâí 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ãÉå ë®âÉêí ãÉÇÉäíáÇ~ ê∏ííÉêK

aÉ íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉêå~ äçâ~äáëÉê~ÇÉë çÅÜ á 
ã~íàçêÇëä~ÖêÉí ÖàçêÇÉë å™Öê~ ÑóåÇ ~î ~îëä~Ö á âî~êíë çÅÜ ~åå~å ëíÉå~êíI 
Äê®åÇ äÉê~I Äê®åÇ~ ÄÉåI Éíí ë~åÇëíÉåëÄêóåÉ çÅÜ Éåëí~â~ ëä~ÖÖK f 
™âÉêã~êâÉå î®ëíÉê çã ê~® PTT Üáíí~ÇÉë Ñ∏êÉã™äLÑê~ÖãÉåí ~î 
Ö™êÇëíçãíëâ~ê~âí®êK sáÇ éêçîëÅÜ~âíåáåÖ á ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå ëíê~ñí åçêê çã ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉêå~ Ñê~ãâçã áåÖ~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê Äçéä~íëÑóåÇK jÉÇ Ü®åëóå íáää íçéçÖê~Ñáå çÅÜ 
ëéêáÇåáåÖëÄáäÇÉå ~î Äçéä~íëÑóåÇI Ä∏ê íóÇäáÖ~êÉ Äçéä~íëëíêìâíìêÉê Ñáåå~ë 
å™Öçí ë∏ÇÉê çã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK

üê
NVVR

páÇ~ NMU çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eÉÇÉãçê~ OTOWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

eÉÇÉãçê~ OTPWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ NMV çÑ ROS



^fp kê
OMQN

k~ãåLéä~íë
c~äì Öêìî~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
áåÇìëíêáä®ãåáåÖI ~îÑ~ääëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ í®âí ~î Öêìî~îÑ~ää Ñ∏ê ê∏ÇÑ®êÖëê™î~ê~ îáÇ c~äì Öêìî~I 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK dêìî~îÑ~ääÉí Ñê™å NUMMJ
LNVMMJí~äÉíI ëçã á ÜìîìÇë~â ®ê ëä~ãã Ñê™å ~åêáâåáåÖëîÉêâÉíI äáÖÖÉê 
íáéé~í á ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î píçê~ pí∏íÉåK jáëëí~åâ~ê Ñ~ååë ~íí ®äÇêÉ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êI ÖêìîëÅÜ~âí âìåÇÉ Ñáåå~ë Ççäí ìåÇÉê ~îÑ~ääÉíK q®âíÉå 
ÖàçêÇÉë ÇçÅâ Éà ë™ Çàìé ëçã éä~åÉê~íI Ç™ ÇÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ~íí Ñ∏ê ãóÅâÉí 
ÄóÖÖ~îÑ~ää ë~ãí ÖêìîëíÉå î~ê áåÄä~åÇ~ÇÉ á ã~ëëçêå~ Ñ∏ê ~íí ÇÉ ëâìääÉ 
î~ê~ ~åî®åÇÄ~ê~ Ñ∏ê ê∏ÇÑ®êÖëîÉêâÉíK båÇ~ëí ÄÉÖê®åë~ÇÉ ëÅÜ~âíåáåÖ~ê 
ÖàçêÇÉë Ç®êÑ∏ê áåçã çãê™ÇÉíK lê∏êÇ ã~êâ å™ÇÇÉë ÉåÇ~ëí ä®åÖëí á åçêê 
Ç®ê ÄÉêÖÉí Ääçííä~ÇÉë é™ ãáåÇêÉ óíçêK fåÖ~ ®äÇêÉ âçåëíêìâíáçåÉê ÉääÉê 
~îÑ~ääëä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
NVVR

páÇ~ NNM çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå NTWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NNN çÑ ROS



^fp kê
OMQP

k~ãåLéä~íë
_ÉêÖÜ~ìéíã~åëÖ~í~åI £îêÉ bäëÄçêÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âìäíìêä~ÖÉê EÜìîìÇë~âäáÖÉå é™Ñ∏êíFI Üóíí~îÑ~ääI éáéëíçÅâI âìäîÉêí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê î~ííÉåJ çÅÜ 
~îäçééëäÉÇåáåÖ~ê á _ÉêÖëÜ~ìéíã~åëÖ~í~å çÅÜ hìåÖ j~ÖåáÖ~í~å á 
ëí~ÇëÇÉäÉå bäëÄçêÖK pÅÜ~âíåáåÖÉå ëâÉÇÇÉ á Ö~íìã~êâK pä~ÖÖ î~ê é™Ñ∏êÇ 
∏îÉê ÜÉä~ çãê™ÇÉíK f ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå î~ê ëä~ÖÖä~ÖêÉí ÉåÇ~ëí å™Öê~ 
ÇÉÅáãÉíÉê íàçÅâíI ãÉÇ~å ÇÉí á åçêê~ ÇÉäÉåI îáÇ dêìîÖ~í~åI î~ê ∏îÉê OIR 
ãK f ÇÉåå~ ÇÉäI å®ê~ Üóííçãê™ÇÉí îáÇ dêìîÄ®ÅâÉåI î~ê ÇÉ çäáâ~ ä~ÖêÉå 
ãóÅâÉí íóÇäáÖ~I Ç®ê Ñ~ååë Ü™êÇÖàçêÇ~ ëä~ÖÖóíçê î~êî~í ãÉÇ Éå ÜÉä ÇÉä 
Üóíí~îÑ~ääK

aÉí Ñ∏êÉâçã ëé~êë~ãí ãÉÇ âìäíìêêÉëíÉê á çÅÜ ãÉää~å ëä~ÖÖä~ÖêÉåI çÅÜ 
ê∏ÇÖçÇë Ñ∏êÉâçã ä™åÖí åÉê á ä~ÖêÉåK hÉê~ãáâÉå çÅÜ NQ`JÇ~íÉêáåÖ~êå~ 
îáë~ê ~íí ä~ÖêÉå íáääâçããáí ìåÇÉê ÇÉ ëÉå~ëíÉ ™êÜìåÇê~ÇÉå~K f 
_ÉêÖëÜ~ìéíã~åëÖ~ê~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåÄóÖÖÇ âìäîÉêí Å~ NIR ã ìåÇÉê 
Ö~íìåáî™I âìäîÉêíÉå Ç~íÉê~ë íêçäáÖÉå íáää NUMMJí~äÉíK

üê
NVVR

páÇ~ NNO çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NNP çÑ ROS



^fp kê
OMQT

k~ãåLéä~íë
c~äìåI fåÖ~êîÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
áåÇìëíêáä®ãåáåÖI êçëí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå ÖÉçíÉâåáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê Éå éä~åÉê~Ç 
áåÇìëíêáÄóÖÖå~íáçåI ìíÑ∏êÇÉ a~ä~êå~ë ãìëÉìã Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK bäî~ Öêçé~ê íçÖë ìéé 
çÅÜ ~îëä∏à~ÇÉ Çàìé~I é™Ñ∏êÇ~ Ñóääå~Çëã~ëëçê é™ ÇÉå å~íìêäáÖ~ ãçê®åÉå á 
Ñçêã ~î Ñê~ãÑ∏ê~ääí áåÇìëíêá~îÑ~ää Ñê™å Ñê®ãëí NVMMJí~äÉíK 
fåÇìëíêá~îÑ~ääÉí ÄÉëíçÇ ~î ÖêìëI ëíÉåI ëâêçíëíÉåI âáëÄê®åÇÉêI 
ÄóÖÖå~Çëã~íÉêá~ä ëä~ÖÖ ãKãK råÇÉê áåÇìëíêá~îÑ~ääÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãáåÇêÉ 
êÉëíÉê ~î êçëíîÉêâë~ãÜÉí Ñê™å NUMMJí~äÉíI îáäâÉå ìíÖàçêÇÉ Éå ÇÉä á 
âçéé~êÑê~ãëí®ääåáåÖÉåK

üê
NVVR

páÇ~ NNQ çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå NMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NNR çÑ ROS



^fp kê
OMQS

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí mçëíÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååJ`~íêáå kçêÇáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉêI ÜìëÖêìåÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î î~ííÉåäÉÇåáåÖ îáÇ âî~êíÉêÉí mçëíÉåI 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK 
hî~êíÉêÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí á c~äì Ö~ãä~ ëí~Çëçãê™ÇÉI ê~® SUK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå 
Ñê~ãâçã âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ î~êî~ÇÉ äàìë~ çÅÜ ã∏êâ~ ä~ÖÉê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î 
ÖêìëÄä~åÇ~Ç ë~åÇK aÉëë~ ~îÄê∏íë Ü®ê çÅÜ î~ê ~î Öêçé~ê ÑóääÇ~ ãÉÇ 
ëä~ÖÖI á Éå âçêí ëÉâîÉåë ~î ëÅÜ~âíÉí Ñê~ãâçã íáããÉêêÉëíÉê ãÉÇ Éå 
Ñê~ÖãÉåí~êáëâ âåìíK qáãêÉí î~ê íáÇáÖ~êÉ ~îÖê®îí ~î Éíí ê∏êëÅÜ~âí îáäâÉí 
ÖàçêÇÉ íçäâåáåÖÉå ëî™êK j∏àäáÖÉå Ü∏ê íáããÉêâçåëíêìâíáçåÉå íáää Éå 
â®ää~êÉ ÉääÉê Éå ÄóÖÖå~Ç î~êë åÉÇêÉ ëíçÅâî~êî Öê®îíë åÉÇ ìåÇÉê 
ã~êâóí~åK f ëíçÅâ~êå~ë ìåÇÉêâ~åí Ñ~ååë Äáí~ê ~î ëä~ÖÖ çÅÜ íÉÖÉäK 
£îÉêâ~åíÉå î~ê ÉäÇé™îÉêâ~Ç î~êé™ äÉê~ é™Ñ∏êíëK lî~åé™ ÇÉíí~ Ñ~ååë Éíí 
å®îÉêä~ÖÉê ëçã ÄáäÇ~ÇÉ ÄçííÉå á Éå Öêçé ÑóääÇ ãÉÇ âçä çÅÜ ëçíK pÅÜ~âíÉå 
Öê®îÇÉë Å~ NIU ã Çàìé~K hìäíìêä~ÖÉê Ñçêíë~ííÉ ìåÇÉê ÇÉå Ñê~ãí~Öå~ óí~å 
á ëÅÜ~âíÄçííÉåK

üê
NVVR

páÇ~ NNS çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NNT çÑ ROS



^fp kê
OMQQ

k~ãåLéä~íë
d~ãä~ eÉêêÖ™êÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååJ`~íêáå kçêÇáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÜìëÖêìåÇI ëä~ÖÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç ìíÄóÖÖå~Ç ~î Éíí ÉåÑ~ãáäàëÜìë é™ 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉå d~ãä~ eÉêêÖ™êÇÉå á c~äì ëí~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK c~ëíáÖÜÉíÉå äáÖÖÉê áåçã ê~® RU çÅÜ SU ëçã ìíÖ∏ê c~äì 
ëí~Çë ®äÇëí~ ëí~Çëçãê™ÇÉK c~ëíáÖÜÉíÉå ~åÖê®åë~ê ÇÉëëìíçã íáää ê~® VR 
çÅÜ VUK båäáÖí íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á çãê™ÇÉí äáÖÖÉê ä®ãåáåÖ~êå~ ~î 
_çêåë ÜóííÉÖ™êÇ Ñê™å NPMMJí~äÉí ìåÇÉê Éíí Ñóê~ ãÉíÉê íàçÅâí ëä~ÖÖä~ÖÉêK 
a™ ëÅÜ~âíÇàìéÉí åì ÉåÇ~ëí ìééÖáÅâ íáää MIRJMIV ã Ñ∏êî®åí~ÇÉë îá Üáíí~ 
óåÖêÉ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ÉñÉãéÉäîáë Äçëí~ÇëÜìë ÉääÉê ÉâçåçãáÄóÖÖå~ÇÉê 
îáäâ~ Ñáååë ìíêáí~ÇÉ é™ ÇÉ ®äÇêÉ Ñ~ëíáÖÜÉíëâ~êíçêå~K

qêÉ ëÅÜ~âí ã~ëâáåÖê®îÇÉë ëâáâíîáëK qî™ ~î ëÅÜ~âíÉå áååÉÜ∏ää ÉåÇ~ëí 
ëä~ÖÖI á ÇÉí íêÉÇàÉ Ñê~ãâçã ÄÉÄóÖÖÉäëÉêÉëíÉê Ñê™å Éå ìíÜìëÄóÖÖå~Ç ë~ãí 
Éå ~êÄÉíëóí~ ÉääÉê Ö™êÇëíìåK _ÉÄóÖÖÉäëÉêÉëíÉêå~ ÄÉëíçÇ ~î ëóääëíÉåëê~ÇÉêI 
Éå ëóääëíçÅâI Éå Ü™êÇ Öçäîóí~ ~î ÖêìëÄä~åÇ~Ç ë~åÇ ë~ãí Éå íê~ééëíÉå 
ëçã íêçäáÖÉå Ü∏êí íáää ÄóÖÖå~ÇÉåK

aÉ âìäíìêä~ÖÉê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄÉÖê®åë~ÇÉë åÉÇ™í ~î é™Ñ∏êÇ~ 
ëä~ÖÖä~ÖÉêK cóåÇÉå ÄÉëíçÇ ~î Öä~ëÉê~Ç âÉê~ãáâI éçêëäáåI ëéáâI 

üê
NVVR

páÇ~ NNU çÑ ROS



Ü®ëíëâçë∏ãI Ñä~ëâÖä~ëI í~ÖÉä çÅÜ ä®ÇÉêK aÉ â~å ë~ååçäáâí Ç~íÉê~ë íáää ëÉåí 
NUMMJí~ä çÅÜ NVMMJí~äÉíë Ä∏êà~åK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå RUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NNV çÑ ROS



^fp kê
ONPP

k~ãåLéä~íë
e™åÖë~êîÉíI m~ê~Çáëî®ÖÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
à®êåÑê~ÖãÉåíI âÉê~ãáâ ENTMMJLNUMMJí~äF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éíí éä~åÉê~í î®ÖÄóÖÖÉ á e™åÖë~êîÉí çÅÜ á e®ääë~êîÉí á 
_çêä®åÖÉ âçããìåI ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ü∏ëíÉå 
NVVRK bå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ü~ÇÉ ìééÇ~Ö~í ìåÇÉê ã~êâ ÇçäÇ~ 
Äçéä~íëJ çÅÜ Ö™êÇëä®ãåáåÖ~ê áåçã ÇÉ åì ~âíìÉää~ çãê™ÇÉå~K p∏âëÅÜ~âí 
íçÖë ìéé á ÇÉ Ä™Ç~ ™âÉêóíçêå~ ãÉÇ Üà®äé ~î Öê®îã~ëâáåK

f e™åÖë~êîÉí ~îÄ~å~ÇÉë Éå ëí∏êêÉ óí~ ëíê~ñ áåíáää Éå Ä®Åâê~îáåI Ç®ê 
ä®ãåáåÖ~ê ~î ëíÉå™äÇÉêëâ~ê~âí®ê çÄëÉêîÉê~íë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Eê~® UMP 
píçê~ qìå~ ëåFK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñ~ååë ÄÉî~ê~ÇÉ á ÉääÉê ìåÇÉê ÇÉå Å~ 
MIPJMIQ ã Çàìé~ ã~íàçêÇÉåI Ç®êÉãçí Ñ∏êÉâçã ëéêáÇÇ ëâ®êîëíÉå á 
ã~íàçêÇÉåK bíí Å~ MIN ã íàçÅâí çÅÜ ëçíáÖí âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
â~åíÉå ãçí Ä®Åâê~îáåÉåK aÉí áååÉÜ∏ää ÄäK~K à®êåÑê~ÖãÉåí çÅÜ âÉê~ãáâ 
Ñê™å NTMMJLNUMMJí~äÉíK i®åÖêÉ åçêêìí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ®äÇêÉ í®ÅâÇáâÉ ë~ãí 
ëé™ê ~î Üáëíçêáëâ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ëçã ™íãáåëíçåÉ ëÉÇ~å ãáííÉå ~î NSMMJí~äÉí 
äÉÖ~í ëíê~ñ î®ëíÉê çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~åK pé™êÉå ÄÉëíçÇ á íÉÖÉäI ëíÉåI 
âçäLëçíI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë ãKã á ã~íàçêÇÉåK

üê
NVVR

páÇ~ NOM çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ UMPWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

píçê~ qìå~ UMMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

píçê~ qìå~ RRMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ NON çÑ ROS



^fp kê
ONNO

k~ãåLéä~íë
£à~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI ®äÇêÉ ãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~å~êÄÉíÉ Ñ∏ê £à~ëíê~åÇÉå á 
o®ííîáâë âçããìåK ríêÉÇåáåÖÉå ä~ÇÉë ìéé á íî™ ëíÉÖW ÇÉäë Éå Ñ∏êÇàìé~Ç 
ÑçêåãáååÉëáåîÉåíÉêáåÖ ~î éä~åçãê™ÇÉíI ÇÉäë Éå à®ãÑ∏ê~åÇÉ ëíìÇáÉ î~Ç 
Ö®ääÉê Äçéä~íëÉê çÅÜ à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉê á páäà~åëçãê™ÇÉí ÖÉåçã 
ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉíë ìééÖáÑíÉêK

qêÉ â®åÇ~ ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíÉêLà®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
â~ê~âí®ê ä™Ö áåçã éä~åçãê™ÇÉí é™ Ö~ãã~ä çÇäáåÖëã~êâK a®êìí∏îÉê 
Ñ~ååë Éíí Öê®îí â~å~äÑçêã~í ÇáâÉ íî®êë ∏îÉê Éíí å®ë ëçã ë~ååçäáâí ìíÖàçêí 
Éå ÇÉä ~î Éå îáåíÉêî®ÖK fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëI ãÉå 
Éíí çãê™ÇÉ ã~êâÉê~ÇÉë Ç®ê Ñ™åÖëíÄçë®ííåáåÖ~ê â~å Ü~ äÉÖ~íK

sáÇ ÇÉå à®ãÑ∏ê~åÇÉ ëíìÇáÉå Ñê~ãâçã ~íí ÇÉ â®åÇ~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖáëéä~íëÉêå~ çÅÜ Ñê~ãÑ∏ê~ääí ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉêå~ 
çêáÉåíÉê~ê ëáÖ íáää ëÉÇáãÉåíàçêÇ~ê çÅÜ Ñáå~êÉ ãçê®åK açÅâ ~îëéÉÖä~ê ÇÉíí~ 
á Ü∏Ö Öê~Ç áåîÉåíÉêáåÖëJ çÅÜ ìééí®ÅâëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå~I Ñê~ãÑ∏ê~ääí î~Ç 
Ö®ääÉê ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉêå~K _™Ç~ Ñçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêáÉêå~ ®ê á Ü∏Ö 
Öê~Ç çêáÉåíÉê~ÇÉ íáää ëà∏~ê çÅÜ î~ííÉåÇê~ÖI ãÉå äáÖÖÉê á Ç®êìí∏îÉê á å™Öçí 

üê
NVVR

páÇ~ NOO çÑ ROS



çäáâ~êí~ÇÉ ä®ÖÉåK `~ UMB ~î à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉêå~ çÅÜ VMB ~î 
ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉêå~ ÄÉê®âå~ë î~ê~ ëâ~Ç~ÇÉ ÉääÉê Äçêíí~Öå~K 
eìîìÇçêë~âÉêå~ ®ê ÇÉí Üáëíçêáëâ~ ™âÉêÄêìâÉíI Éêçëáçå ~î ®äîJ çÅÜ 
ëà∏ëíê®åÇÉê ë~ãí ëâ~Ççê ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëã™ÜìëÄÉÄóÖÖÉäëÉK båÇ~ëí Éíí 
Ñ™í~ä äçâ~äÉê ®ê ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âí~K

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

o®ííîáâ OVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ o®ííîáâ

o®ííîáâ OUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ o®ííîáâ

o®ííîáâ PNNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ o®ííîáâ

páÇ~ NOP çÑ ROS



^fp kê
OMVP

k~ãåLéä~íë
iÉâë~åÇë âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååJ`~íêáå kçêÇáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âóêâ~

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Öê®îåáåÖë~êÄÉíÉå îáÇ êÉëí~ìêÉêáåÖÉå ~î iÉâë~åÇë âóêâ~ë 
ÉñíÉêá∏êI ìíÑ∏êÇÉ a~ä~êå~ë jìëÉìã Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK sáÇ ~êÄÉíÉí Ü~åÇÖê®îÇÉë Éå ÖêìåÇ ê®åå~ 
êìåí ÜÉä~ âóêâçÄóÖÖå~ÇÉå Ñ∏ê ~íí ëâ~é~ Éå íáääÑ®ääáÖ äìÑíåáåÖëâ~å~ä áåÑ∏ê 
éìíëåáåÖÉå ~î Ñ~ë~ÇÉåK a®êíáää Ñêáä~ÇÉë íî™ Äêìåå~ê é™ î~ê ëáÇ~ çã âçêÉíI 
çÅÜ Éíí ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë Ñ∏ê åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î ™ëâäÉÇ~êâ~Ää~êK

sáÇ ~êÄÉíÉí  Ñêáä~ÇÉë ÇÉä~ê ~î âóêâ~åë ÖêìåÇãìêK dêìåÇÉå î~ê ìééÄóÖÖÇ 
~î êÉâí~åÖìä®ê~ íìâí~ÇÉ ëíÉå~ê ãÉå ®îÉå ~î å~íìêëíÉåI ÇÉ ëáëíå®ãåÇ~ 
ëâ∏í é™ îáëë~ ëí®ääÉå Ñê~ã ìéé íáää MIQ ã ìí~åÑ∏ê ÖêìåÇãìêÉåK bå 
áÖÉåãìê~Ç éçêí Ñ~ååë á ë∏Çê~ ëâÉééÉíë î®ëíê~ ÇÉä Ç®ê ÇÉí íáÇáÖ~êÉ Ñìååáíë 
Éíí î~éÉåÜìëK vííÉêäáÖ~êÉ Éå áÖÉåãìê~Ç éçêí J?éê®ëíéçêíÉå?J Ñ~ååë á 
âçêÉíë ë∏Çê~ î®ÖÖK sáÇ Öê®îåáåÖÉå Ñ∏ê ™ëâäÉÇ~êâ~ÄÉä ãÉää~å âóêâ~å çÅÜ 
âäçÅâëí~éÉäåI Ñê~ãâçã âìäíìêä~ÖÉê á çãê™ÇÉí å®êã~ëí âóêâ~åK 
hìäíìêä~ÖêÉå ëäìí~ÇÉ íî®êí Å~ NM ã ∏ëíÉê çã ë~âêáëíá~åë ∏ëíê~ î®ÖÖ îáäâÉí 
ã∏àäáÖÉå â~å íóÇ~ é™ ~íí âóêâ~å á ®äÇêÉ íáÇ î~êáí çãÖáîÉå ~î Éå 
âóêâçÖ™êÇëãìê ÉääÉê ~åå~å ~îÖê®åëåáåÖK

üê
NVVR

páÇ~ NOQ çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iÉâë~åÇ VMRWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ iÉâë~åÇ

páÇ~ NOR çÑ ROS



^fp kê
OMPT

k~ãåLéä~íë
c~äì Öêìî~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçåI cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
áåÇìëíêáä®ãåáåÖI ëä~ãàçêÇI ëäáÖI ÖêìîëíÉåI ÄóÖÖå~Çë~îÑ~ää

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Çê®åÉêáåÖëäÉÇåáåÖ á ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î 
çãê™ÇÉí âêáåÖ c~äì dêìî~I ëíê~ñ åçêê çã máäÄçî®ÖÉåI ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK pÅÜ~âíÉí 
Öê®îÇÉë Ñê™å êáâëî®ÖÉå á ∏ëíÉê Å~ PSM ã ìééÑ∏ê ëäìííåáåÖÉå ™í î®ëíÉêK aÉí 
î~ê PIRJQ ã ÄêÉíí çÅÜ OIRJQ ã ÇàìéíK f ÇÉ ä®Öëí ÄÉä®Öå~ é~êíáÉí á ∏ëíÉê 
ÄÉëíçÇ Ñóääå~Çëä~ÖêÉå ~î ÉåÄ~êí é™Ñ∏êÇ~ áåÇìëíêáã~ëëçê ëçã ëä~ãàçêÇI 
ëäáÖI ÖêìîëíÉå çÅÜ áåÇìëíêáÄóÖÖå~Çë~îÑ~ääK c∏êëí ÇêóÖí NMM ã ìéé á 
ëäìííåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë å~íìêäáÖ~ àçêÇä~ÖÉê á Ñçêã ~î ëáäíLãçê®åK 
vííÉêäáÖ~êÉ Éå Äáí ™í î®ëíÉê ìééÜ∏ê áåÇìëíêá~îÑ~ääëä~ÖêÉåK i®åÖêÉ ìéé á 
ëäìííåáåÖÉå ä™Ö Üìãìë çÅÜ ÄäçÅâI ëçãäáÖ~ ëéê®Åâí~ çÅÜ é™îÉêâ~ÇÉ ~î 
ÖêìîîÉêâë~ãÜÉíÉå á çãê™ÇÉíI ÇáêÉâí é™ ÇÉå å~íìêäáÖ~ ãçê®åÉåK f 
ëÅÜ~âíÉíë î®ëíê~ ®åÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ é™Ñ∏êÇ~ 
áåÇìëíêá~îÑ~ääëä~ÖÉêI á ~åëäìíåáåÖ íáää áåÇìëíêáÄóÖÖå~ÇÉêK fåÖ~ 
âçåëíêìâíáçåÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK fåÖ~ ÑóåÇ íçÖë íáääî~ê~K

üê
NVVS

páÇ~ NOS çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå NMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NOT çÑ ROS



^fp kê
OMUT

k~ãåLéä~íë
o∏êëÜóíí~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ëí∏Çãìê íáää ÄêçI Ü~ãã~êä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~íáçå ~î Äêçå ∏îÉê eçäÉåë ìíäçéé á 
o∏êëÜóíí~åI ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK 
_êçå äáÖÖÉê áåçã Éíí ®äÇêÉ Üóííçãê™ÇÉ Ñê™å ãÉÇÉäíáÇI ãÉå Ç®ê 
î~ííÉåâê~ÑíÉå ®îÉå åóííà~íë Ñ∏ê Ü~ãã~êëãÉÇàçêI âî~êå~êI Ö~êîÉêáI ë™ÖI 
âêìíÄêìâ çÅÜ âê~Ñíëí~íáçåK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏ê Éå åó ëí∏Çãìê 
Ääçííä~ÇÉë Éå ®äÇêÉ ëí∏Çãìê ëçã ë~ååçäáâí ìééÑ∏êíë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí 
ÇÉå åìî~ê~åÇÉ Äêçå ÄóÖÖÇÉëK pé™ê ~î ëíÉå~êI ~åâ~êà®êåI à®êåëâêçí çÅÜ 
âçäLëçí é™ éä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉå åó~ ëí∏ÇãìêÉåI ~åíóÇÉê ~íí Éå Ü~ãã~êÉ ëí™íí 
é™ éä~íëÉåI â~åëâÉ ìåÇÉê NUMMJí~äÉíK

üê
NVVS

páÇ~ NOU çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eìëÄó SNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eìëÄó

páÇ~ NOV çÑ ROS



^fp kê
ONPQ

k~ãåLéä~íë
dóääÉ pâçäÖ~í~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI Ää®ëíÉêìÖåI âçäåáåÖëÖêçé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
sáÇ _çêä®åÖÉ âçããìåë ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åóíí Ä®êä~ÖÉê á dóääÉ pâçäÖ~í~ 
Ñê~ãâçã âçä çÅÜ ëä~ÖÖ ìåÇÉê ÄÉÑáåíäáÖ î®ÖÄ~å~K a~ä~êå~ë ãìëÉìã 
ìåÇÉêë∏âíÉ ÇÉ ™íÉêëí™ÉåÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉ ÇÉã á éä~å 
çÅÜ éêçÑáäK

i®ãåáåÖ~êå~  ìíÖàçêÇÉ êÉëíÉê ~î î~Ç ëçã íêçäáÖíîáë î~êáí Éå âî~Çê~íáëâ 
âçäåáåÖëÖêçéI Éå ÇáÑÑìë~êÉ âçäåáåÖëÖêçé çÅÜ Éå Ää®ëíÉêìÖåK _ä®ëíÉêìÖåÉå 
ÄÉëíçÇ ~î Éå Ñä~Åâ Öêçé ãÉÇ êáâäáÖí ãÉÇ ìÖåëî®ÖÖëÄáí~êK i®ãåáåÖ~êå~ 
Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK

üê
NVVS

páÇ~ NPM çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ URR a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ NPN çÑ ROS



^fp kê
OMVN

k~ãåLéä~íë
mÉêëÄçI iìÇîáâ~I j~êå®ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ü®Öå~ÇI ê∏àÇ óí~I ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI Ñçëëáä ™âÉêI Ö™êÇëíçãíI íçêéä®ãåáåÖI 
ÄóÖÖå~ÇI Ü™äî®ÖI î®ÖÜ™ääåáåÖëëíÉåI Öê®åëã®êâÉI Ü~ãå~åä®ÖÖåáåÖI 
Ä™íä®ååáåÖI ëâ®êéåáåÖI Öêìî~I âçäÄçííÉåI ÑáëâÉ~åä®ÖÖåáåÖI éä~íë ãÉÇ 
íê~Çáíáçå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê Éå éä~åÉê~Ç åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î êáâëî®Ö SM îáÇ iìÇîáâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ü∏ëíÉå NVVSK s®Öëíê®Åâ~å î~ê NTIR âã ä™åÖ çÅÜ 
ä∏éíÉ ÖÉåçã iìÇîáâ~ í®íçêí çÅÜ mÉêëÄç Äó~êK h~êí~å~äóë Ü~ê îáë~í é™ Éå 
ëíçê î~êá~íáçå á ÇÉå êìãëäáÖ~ çêÖ~åáë~íáçåÉåK mÉêëÄç çÅÜ j~êå®ë Ü~ê 
Ü~Ñí êÉä~íáîí ë~ãä~Ç ÄóÄÉÄóÖÖÉäëÉ ãÉÇ~å iìÇîáâ~ Äó ëå~ê~êÉ Ü~ê Ü~Ñí 
â~ê~âí®êÉå ~î Éå ë~ãäáåÖ Éåë~ãÖ™êÇ~êK eóííîÉêâë~ãÜÉíÉå Ü~ê î~êáí 
îáâíáÖ~êÉ îáÇ äçâ~äáëÉêáåÖÉå ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉå ®å ™âÉêÄêìâÉíK üâÉêã~êâÉå 
Äêìâ~ÇÉë ÜìîìÇë~âäáÖÉå á Éåë®ÇÉ çÅÜ äáåÇÄêìâ çÅÜ î~ê çÑí~ ë®ê®ÖÇ çÅÜ 
ë®êÜ®Öå~ÇK oìåí Äó~êå~ Ü~ê Ñìååáíë ëíçê~ ìíã®êâÉê ìí~å å™Öçå 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉK sáÇ â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê Ü~ê ÇÉí Ñê~ãâçããáí ~íí çãê™ÇÉí 
ìíÖàçêÇÉ Éíí ê~åÇçãê™ÇÉ ìåÇÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇ çÅÜ íêçäáÖÉå ìåÇÉê Éå 
ëíçê ÇÉä ~î ãÉÇÉäíáÇÉåI íçäâåáåÖÉå ~î s®ëíÉê páäîÄÉêÖë ÄÉíóÇÉäëÉ ®ê ÇçÅâ 
çâä~êK bå ÄÉíóÇ~åÇÉ Éñé~åëáçå ëâÉÇÇÉ ìåÇÉê NSMMJí~äÉí ãÉÇ ã™åÖ~ åó~ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉÉåÜÉíÉêK j™åÖ~ ëíêìâíìêÉê á ä~åÇëâ~éÉí ®ê Ñê™å ÇÉåå~ íáÇK

bå Ñ∏êÇàìé~Ç ÑçêåãáååÉëáåîÉåíÉêáåÖ Ü~ê ëâÉíí á Éå Å~ RM ã ÄêÉÇ òçå é™ 
Ä®ÖÖÉ ëáÇçê çã ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÇê~ÖåáåÖÉåK sáÇ ~êÄÉíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê çÇäáåÖI ÄÉÄóÖÖÉäëÉI î®Ö~êI Ñ®Ö~íçêI âçäÄçííå~êI ÖêìîçêI 

üê
NVVS

páÇ~ NPO çÑ ROS



Ä™íä®ååáåÖ~êI Ñ~ëí~ ÑáëâÉå ãKãK h~êí~å~äóë çÅÜ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ 
ìíÖàçêÇÉ ëÉÇ~å ìåÇÉêä~Ö Ñ∏ê ìêî~ä ~î çãê™ÇÉå Ñ∏ê ÑçëÑ~íâ~êíÉêáåÖ çÅÜ 
éêçîÖêçéëÖê®îåáåÖK cçëÑ~íâ~êíÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë á íî™ çãê™ÇÉåI Ñ∏ê ~íí 
Ñ∏êë∏â~ ëé™ê~ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉêI ãÉå ~å~äóëÉêå~ Ö~î áåÖ~ ë™Ç~å~ 
áåÇáâ~íáçåÉêK mêçîëÅÜ~âí Öê®îÇÉë Ñê®ãëí á ÇÉå Ñ∏ê î®ÖÉå êÉëÉêîÉê~ÇÉ 
ã~êâÉå áååÉ á iìÇîáâ~ í®íçêíK j~êâÉå Ü~ÇÉ íáÇáÖ~êÉ Äêìâ~íë ëçã ™âÉêK 
i®ãåáåÖ~êå~ ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉ QQ ëÅÜ~âíÉå î~ê Ñê™å åó~êÉ íáÇK 
ríêÉÇåáåÖÉå Ü~ê Ñê®ãëí îáë~í é™ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å åó~êÉ íáÇK aÉí â~å ÇÉäîáë 
Ñ∏êâä~ê~ë ~î ~íí î®ÖÉå íáää ëíçê~ ÇÉä~ê Çê~Öáíë é™ Öê®åëÉå ãÉää~å 
áå®Öçã~êâ çÅÜ ìíã~êâ çÅÜ áåíÉ ÄÉê∏êí Öêìîëíê™â çÅÜ Üóííä®ãåáåÖ~êK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ~åÖáîå~ a~ä~êå~ a~ä~êå~ iìÇîáâ~

páÇ~ NPP çÑ ROS



^fp kê
OMQM

k~ãåLéä~íë
c~äì ëí~ÇI c~äì Öêìî~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs jáíí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëä~ÖÖî~êéI ëâêçíëíÉåI ëî~îÉäÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëI ÜóííêÉëíI î®Ö~êI éáéëíçÅâ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê çãÄóÖÖå~Ç ~î oáâëî®Ö SM ãÉää~å 
máäÄçâçêëÉí çÅÜ dêìîÖ~í~å á c~äìåK lãÄóÖÖå~ÇÉå ÄÉê∏ê c~äìåë Ö~ãä~ 
ëí~Çëçãê™ÇÉ Eê~® SUF çÅÜ c~äì Öêìî~ Eê~® NMVFK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
çãÑ~íí~ÇÉ PR ã~ëâáåÖê®îÇ~ éêçîëÅÜ~âí é™ Ä™Ç~ ëáÇçê çã ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ 
î®Öëíê®ÅâåáåÖÉåK oÉëìäí~íÉå Ñê™å ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ê ~íí ëíçê~ ÇÉä~ê ~î 
çãê™ÇÉí â®ååÉíÉÅâå~ë ~î áåÇìëíêáä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ~îÑ~ääëä~ÖÉê ëçã 
Ñ∏êíë é™ ìåÇÉê çäáâ~ íáÇëéÉêáçÇÉêK aÉ ëíçê~ ã®åÖÇÉêå~ ~îÑ~ääëã~íÉêá~ä 
Ü~ê Öàçêí ~íí çãê™ÇÉíë ìêëéêìåÖäáÖ~ íçéçÖê~Ñá ê~Çáâ~äí Ü~ê Ñ∏ê®åÇê~íëK

aÉ ®äÇëí~ Ñ∏ê®åÇêáåÖ~êå~ Ü~ê ®Öí êìã á ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉåI êìåí 
dêìîêçåÇÉääÉå çÅÜ Éíí ÜìåÇê~í~ä ãÉíÉê ë∏ÇÉê çã ÇÉåK f çãê™ÇÉíë ë∏Çê~ 
ÇÉäI ëéÉÅáÉääí ë∏ÇÉê çã máäÄçêçåÇÉääÉå çÅÜ é™ ÇÉëë ∏ëíê~ ëáÇ~ á êáâíåáåÖ 
ãçí åçêêI ®ê çãÑ~íí~åÇÉ é~êíáÉê ìíÑóääÇ~ ìåÇÉê ëÉå íáÇI Ñê~ãÑ∏ê ~ääí ®ê 
ÇÉí ã~ëëçê Ñê™å Éíí ~åêáâåáåÖëîÉêâ çÅÜ ëÉåíáÇ~ ÄóÖÖå~Çë~îÑ~ää ëçã 
ã®êâë á ÇÉëë~ î®Ö~îëåáííK

hçåëíêìâíáçåëêÉëíÉê Ñ~ååë á Ñçêã ~î íî™ î®Öëíê®ÅâåáåÖ~êI Éå âê~ÑíáÖí 
ê~ëÉê~Ç ëî~îÉäÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëI Éå éáéëíçÅâ ë~ãí Éå ÜóííÄ~ÅâÉ ãÉÇ 

üê
NVVS

páÇ~ NPQ çÑ ROS



ãáåëí íî™ ~âíáîáíÉíëëâáâíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

c~äìå NMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NPR çÑ ROS



^fp kê
ONOP

k~ãåLéä~íë
h™ê~êîÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI Ö™êÇëíçãíÉêI î®Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
íÉÖÉäI ÄÉåI à®êåI

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä 
îáÇ h™ê~êîÉíK lãê™ÇÉí ÄÉëí™ê ~î ãçê®åI á ÇÉ Ü∏ÖêÉ ÇÉä~êå~ î~ê 
àçêÇí®ÅâÉí íìåíI Ç®êìåÇÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄÉêÖK pÅÜ~âíåáåÖÉå ëâÉÇÇÉ 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå á î®ÖêÉå~êå~K ëÅÜ~âíÉå î~ê ëã~ä~ çÅÜ ÖêìåÇ~I Å~ MIQ ã 
ÄêÉÇ~ çÅÜ ìåÖÉÑ®ê äáâ~ Çàìé~K

^êÄÉíÉí ÄÉê∏êÇÉ íêÉ Ö™êÇëíçãíÉêI ê~® OMUI OQO çÅÜ ORVK ^ää~ íêÉ 
Ö™êÇ~êå~ Ü~ê ®äÇëí~ ÄÉä®ÖÖ Ñê™å NRMMJí~äÉí ãÉå ê~® OMU çÅÜ ORV Ü~ê 
~îÖê®åë~íë ÉåäáÖí â~êíçê Ñê™å NURRK hìäíìêáåÄä~åÇåáåÖ á Ñçêã ~î âçäI 
íÉÖÉäI ÄÉåI à®êåI çÅÜ î®ñíÇÉä~ê âìåÇÉ á~âíí~Ö~ë á àçêÇÉå á ~åëäìíåáåÖ íáää 
Ö™êÇëíçãíÉêå~I ëéÉÅáÉääí îáÇ ê~® OMU çÅÜ ORVK pÅÜ~âíåáåÖÉå ëâÉÇÇÉ 
çÅâë™ ä®åÖë ê~® TPI Éå ®äÇêÉ Ñ®êÇî®Ö ëçã ~î íê~Çáíáçå â~ää~íë 
?páäîÉêî®ÖÉå?K s®ÖÉå î~ê ìééÄóÖÇ ~î ëâêçíëíÉå çÅÜ ëä~ÖÖK

üê
NVVS

páÇ~ NPS çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ TPWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ OMUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

páÇ~ NPT çÑ ROS



^fp kê
OMPU

k~ãåLéä~íë
_à∏êåÖê®åÇI £ëí~åÑçêëI c~äì ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëä~ÖÖä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê s^J
äÉÇåáåÖ á _à∏êåÖê®åÇK pÅÜ~âíåáåÖÉå ëâÉÇÇÉ á Ö~íìã~êâK aÉå å~íìêäáÖ~ 
äÉê~å ëóåíÉë MISJNIP ã ìåÇÉê Ç~ÖÉåë ã~êâåáî™I ëä~ÖÖìíÑóääå~ÇÉå î~ê MIPJ
NIM ã íàçÅâI Äáíîáë é™Ñ∏êÇ îáÇ íî™ íáääÑ®ääÉå ãÉÇ ê~ëÉêáåÖëã~ëëçê ÉãÉää~åI 
çÅÜ ÄÉëíçÇ ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î ëä~ÖÖâêçëëK

üê
NVVS

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NPU çÑ ROS



^fp kê
OMPS

k~ãåLéä~íë
j~Ö~ëáåëÖ~í~åI c~äì ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëä~ÖÖä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ á å®êÜÉíÉå ~î £ëí~åÑçêë Ö~ãä~ 
Üóííçê ÖàçêÇÉ a~ä~êå~ë ãìëÉìã Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK pÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë 
ä®åÖë j~Ö~ëáåëÖ~í~åë ë∏Çê~ ëáÇ~ çÅÜ ãÉÇ Éå ~åëäìíåáåÖ íáää 
?hêçåçÄê®ååÉêáÉí? íî®êë ∏îÉê Ö~í~åK sáÇ ÇçâìãÉåí~íáçåëíáääÑ®ääÉí î~ê 
ÜÉä~ ëÅÜ~âíÉí ìééÖê®îíI Å~ OR ã ä™åÖíI N ã ÄêÉíí çÅÜ N ã ÇàìéíK dêìë 
î~ê ä~Öí á ÄçííÉå çÅÜ ~åëäìíåáåÖÉå íáää hêçåçÄê®ååÉêáÉí í®Åâí ãÉÇ éä™íK 
mêçÑáäÉå ãçí Ö~í~å ÄÉëíçÇ Ä~ê~ ~î ëÉå ìíÑóääå~Ç çÅÜ î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
ëÅÜ~âíÉí î~ê ëí∏êí ~î íáÇáÖ~êÉ ÄêìååëëÅÜ~âíåáåÖK f êÉëíÉå ~î ëÅÜ~âíÉí 
ÄÉëíçÇ ÇÉ ∏îÉêëí~ Å~ MIQ ã ~î ~ëÑ~äí çÅÜ ìíÑóääå~Ç ~î Öêìë çÅÜ ãçê®åI 
Ç®êìåÇÉê ëä~ÖÖK f ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí âìåÇÉ áåÖ~ ~îëâáäà~åÇÉ ä~ÖÉê 
á~âíí~ë á ëä~ÖÖÉå ìí~å ÇÉå îÉêâ~ÇÉ é™Ñ∏êÇ îáÇ Éíí íáääÑ®ääÉK pä~ÖÖÉå î~ê 
ìééÄä~åÇ~Ç ãÉÇ ÖêìëI âçäI å®îÉêI äÉê~ çÅÜ ãìêâÉå ëíÉåK

i®åÖêÉ î®ëíÉêìí Ñê~ãíê®ÇÇÉ ~îëâáäà~åÇÉ ä~ÖÉê íóÇäáÖ~êÉK bíí 
âìäíìêé™îÉêâ~í ä~ÖÉê Ñê~ãíê®ÇÇÉ á ÄçííÉå ~î ëÅÜ~âíÉí Å~ NQ ã Ñê™å î®ëíê~ 
®åÇÉåI Å~ N ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ Ö~íìåáî™K cóê~ ãÉíÉê Ñê™å ëÅÜ~âíÉíë 
î®ëíê~ ®åÇÉ âìåÇÉ Ñóê~ ëÉé~ê~í~ ëä~ÖÖä~ÖÉê ìêëâáäà~ëK pä~ÖÖÉå ÄÉëíçÇ 
å®ëí~å ìíÉëäìí~åÇÉ ~î âêçëë ãÉÇ Äáí~ê ãáåÇêÉ ®å MIN ãK pÅÜ~âíÉí å™ÇÇÉ 

üê
NVVS

páÇ~ NPV çÑ ROS



áåíÉ ëíÉêáä ã~êâK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NQM çÑ ROS



^fp kê
OMPR

k~ãåLéä~íë
c~äìÖ~í~åI pä~ÖÖ~í~åLeçäãÖ~í~åI píçê~ qçêÖÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä~ÖÉêI Ö~íìåáî™Éê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉK bíí NQ 
ã ä™åÖíI NIS ã ÄêÉíí çÅÜ NITJOIT ã Çàìéí ëÅÜ~âí íçÖë ìéé á åçêÇî®ëíê~ 
ÇÉäÉå ~î âçêëåáåÖÉå c~äìÖ~í~å J pä~ÖÖ~í~åLeçäãÖ~í~åK bå ëÉâíáçåëî®ÖÖ 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ëçã îáëëÉêäáÖÉå ÇÉäîáë î~ê ÑêìëÉå ãÉå å™ÖçêäìåÇ~ 
çëí∏êÇ ~î ê∏êäÉÇåáåÖëëÅÜ~âíK a®êîáÇ âìåÇÉ ÇÉå ®äÇêÉ Öê®åëÉå ãÉää~å 
íçãíã~êâ çÅÜ Ö~íìã~êâ çÄëÉêîÉê~ë á Ñçêã ~î ÑäÉê~ Ö~íìåáî™Éê á ë∏Çê~ 
ÇÉäÉå ë~ãí ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éå ÉääÉê ÑäÉê ÄóÖÖå~ÇÉê á åçêêK fåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ 
ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëI ãÉå ë~ååçäáâí ®ê ë~ãíäáÖ~ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉ ä~ÖÉê Ñê™å 
íáÇÉå ÉÑíÉê ëí~ÇÉåë êÉÖäÉêáåÖ îáÇ NSMMJí~äÉë ãáííI Ç™ çãê™ÇÉí ÑóääÇÉë ìí 
ãÉÇ Çàìé~ ëä~ÖÖä~ÖÉêK pÅÜ~âíÉí å™ÇÇÉ Éà çê∏êÇ ã~êâK

üê
NVVS

páÇ~ NQN çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NQO çÑ ROS



^fp kê
OMPQ

k~ãåLéä~íë
jçêãçêëÖ~í~åI £îêÉ bäëÄçêÖI c~äì ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âìäíìêä~ÖÉêI ìíÑóääå~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê åó 
~îäçééëäÉÇåáåÖ á jçêãçêëÖ~í~åI c~äì ëí~ÇK pÅÜ~âíåáåÖÉå ÖáÅâ íáää ë™ ~íí 
Éíí ãáåÇêÉ ~åí~ä Öêçé~ê Öê®îÇÉë Ç®ê äÉÇåáåÖÉå Ñ∏êÖêÉå~ÇÉ ëáÖ çÅÜLÉääÉê 
Ç®ê ëÉêîáÅÉê î~ê ~åëäìíå~K a®êÉÑíÉê íêóÅâíÉë Éå åó ~îäçééëäÉÇåáåÖ áå áåìíá 
ÇÉå Ö~ãä~I Éíí âî~êíÉê á í~ÖÉíK c∏ê ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖÉåë ÇÉä áååÉÄ~ê ÇÉí 
~íí ãóÅâÉí Ñ™ çê∏êÇ~ ëÅÜ~âíî®ÖÖ~ê ÄäÉî ëóåäáÖ~I ÇÉí î~ê çÑí~ëí ëÉåíáÇ~ 
Ñóääå~Çëã~ëëçê é™ ~ää~ Ñóê~ ëáÇçêå~K aÉ Ö~ãä~ äÉÇåáåÖ~êå~ ÑáÅâ äáÖÖ~ 
âî~êI îáäâÉí ÄÉíóÇÇÉ ~íí ëÅÜ~âíÉå áåíÉ ÜÉääÉê í∏ãÇÉëK

üê
NVVS

páÇ~ NQP çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NQQ çÑ ROS



^fp kê
OMPP

k~ãåLéä~íë
p~åÇÉêë ÜÉãã~åI kÉÇêÉ c~äìë ëí~ÇI c~äì âçéé~êÖêìî~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáâ~ dê®ääë

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âìäíìêä~ÖÉêI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâ E_WffFI çÄê®åÇ~ ÄÉåI ëéáâI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI é~ëëÖä~ë

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå ÜìëÖêìåÇëíÉê~ëë  ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î 
çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î oáâëî®Ö SM á q~ääÉåçãê™ÇÉíK  eìëÖêìåÇëíÉê~ëë î~ê 
ÄÉä®ÖÉå á Ç~äÖ™åÖÉå áåîáÇ kÉÇêÉ dêìîêáëÉíë ÄóK f Ç~äÖ™åÖÉå çÅÜ é™ ÇÉëë 
ëäìííåáåÖ~ê äáÖÖÉê dêìîêáëÉíë çÅÜ iáää~ h®ääîáâÉåë Ö~ãä~ çÇäáåÖëã~êâÉêK 
fåíáää Ñçêåä®ãåáåÖ OOQ Ñáååë ÄÉî~ê~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î óííÉêäáÖ~êÉ Éå 
ÜìëÖêìåÇëíÉê~ëëI ê~ëÉê~Ç àçêÇâ®ää~êÉ çÅÜ óííÉêäáÖ~êÉ Éå ÜìëÖêìåÇëíÉê~ëë 
ãÉÇ íêÉ ÜìëK eìëÉå ìíÖ∏êë ~î íî™ ëíóÅâÉå ä~Ççê çÅÜ Éå ÉåâÉäëíìÖ~K aÉå 
ãáåëí~ ~î ÇÉëë~ ä~Ççê Ü~ê ãÉÇ Üà®äé ~î ëáå ë®êÉÖå~ âåìííóé Ç~íÉê~íë íáää 
NPMMJNQMMJí~äK fåçã çãê™ÇÉí Ñáååë ÇÉëëìíçã óííÉêäáÖ~êÉ çÇäáåÖëóíçê 
ãÉÇ íÉê~ëëÉê çÅÜ Ü~âÄáåÇåáåÖ~êI çÇäáåÖëê∏ëÉåI ëíÉåãìê~ê çÅÜ Éå ®äÇêÉ 
Äóî®ÖK lÇäáåÖëê∏ëÉå~ çÅÜ Éå ëíÉåãìê ®ê NQ`JÇ~íÉê~ÇÉ íáää NOMMJNPMMJ
í~äK

båäáÖí ä®åëëíóêÉäëÉåë ÄÉëäìí ÑáÅâ ÉåÇ~ëííî™ óíçê çã Å~ NSM ãO î~êÇÉê~ 
~îÄ~å~ëI ÇÉäë îáÇ Éå ~î ÜìëÖêìåÇëíÉê~ëëÉêå~I ÇÉäë Ç®ê Éíí ÇáâÉ Ü~ÇÉ 
é™íê®ÑÑ~íë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ëçã a~ä~êå~ë jìëÉìã 
íáÇáÖ~êÉ ÖÉåçãÑ∏êíK aÉíí~ ÇáâÉ îáë~ÇÉ ëáÖ îáÇ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê~ Éå 
ãÉÇ ëíÉå áÖÉåÑóääÇ ÖêçéK

üê
NVVS

páÇ~ NQR çÑ ROS



sáÇ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí ÜìëÖêìåÇëíÉê~ëëÉå î~ê Éå 
NUñNM ã ëíçêI çÅÜ Å~ NIM ã Ü∏Ö â~ääãìê~Ç ëíÉåâêÉíë ~î ìééíáää NIO ã 
ëíçê~ ëíÉå~êK qÉê~ëëÉå ëóåÉë î~ê~ ìééÑ∏êÇ á íî™ Éí~ééÉê Ç®ê ÇÉå ë∏Çê~ 
ÇÉäÉå ëíê~íáÖê~Ñáëâí ®ê ®äÇêÉK f ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå Ü~ÇÉ ëíÉå~êå~ ~åä~Öíë é™ 
Éíí Öê™ëî~êí Öêìëä~ÖÉê ãÉÇ~å ÇÉ á åçêê ä™Ö é™ Éíí ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê ÄÉëí™ÉåÇÉ 
~î ë~åÇI ÜìãìëI â~äâÄêìâ çÅÜ íÉÖÉäëíóÅâÉåK råÇÉê çÅÜ áåçã 
ÜìëÖêìåÇëíÉê~ëëÉåë ë∏Çê~ ÇÉä ™íÉêÑ~ååë Éíí âìäíìêä~ÖÉêK aÉí ÄÉëíçÇ ~î 
êÉëíÉê ~î Éíí ÖçäîI ëçã Ü®êê∏êÇÉ Ñê™å Éå ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉK råÇÉê 
âìäíìêä~ÖêÉí çÅÜ é™ çê∏êÇ ã~êâ ™íÉêÑ~ååë éäçÖëé™ê çÅÜ Éíí ÇáâÉK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

c~äìå NMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NQS çÑ ROS



^fp kê
ONQQ

k~ãåLéä~íë
_çêÖ®êÇÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI Äóíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
íÉÖÉäI ëéáâ çÅÜ éçêëäáå

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ ã~êâ~êÄÉíÉ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ 
ä®åÖë eÉÇî®ÖÉå íáää h®ääÉî®ÖÉå á _çêÖ®êÇÉíI pî®êÇëà∏ ëçÅâÉåK fåÖêÉééÉå 
ëâÉÇÇÉ á ~åëäìíåáåÖ íáää íî™ ®äÇêÉ Ö™êÇëíçãíÉêI ê~® OMUWR çÅÜ OMUWUK 
d™êÇëíçãí OMUWR í~åÖÉê~ÇÉë ÉåÇ~ëí ~î äÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉåI îáäâÉå 
ëâÉÇÇÉ á eÉÇî®ÖÉåë î®ëíê~ â~åíK fåÖ~ ëé™ê ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñê~ãâçãK 
d™êÇëíçãí OMUWU Ü~ê äÉÖ~í é™ éä~í™å îáÇ h®ääÉÖ™êÇÉåI á ~åëäìíåáåÖ íáää 
Ö™êÇëéä~íëÉå î~ê ã~íàçêÇÉå âìäíìêé™îÉêâ~ÇK f ëÅÜ~âíÉí Ñê~ãâçã êÉëíÉê 
~î íÉÖÉäI ëéáâ çÅÜ éçêëäáåK i®ãåáåÖ~êå~ î~ê Ñê™å åó~êÉ íáÇK

üê
NVVS

páÇ~ NQT çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

pî®êÇëà∏ OMUWR a~ä~êå~ a~ä~êå~ pî®êÇëà∏

pî®êÇëà∏ OMUWU a~ä~êå~ a~ä~êå~ pî®êÇëà∏

páÇ~ NQU çÑ ROS



^fp kê
OMOR

k~ãåLéä~íë
âîí i~Äçê~íçêáÉíI âîí üÄêáåâÉåI c~äì ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìãI rs £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí∏ÇãìêI ã~Ö~ëáå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ 
ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê ÉääÉÇåáåÖ á âî~êíÉêÉí i~Äçê~íçêáÉí çÅÜ âî~êíÉêÉí 
üÄêáåâÉå ë~ãí á c~äì™åK pÅÜ~âíÉí ÄÉê∏êÇÉ Éíí çãê™ÇÉ êáâí é™ 
ãÉí~ääìêÖáëâ~ ~âíáîáíÉíÉê çÅÜ ä®ãåáåÖ~êI Ñê~ãÑ∏ê~ääí âçéé~êÜóííçêI ãÉÇ 
Ç~íÉêáåÖ Ñê™å ®äÇêÉ ãÉÇÉäíáÇ çÅÜ Ñê~ã™íK aÉí î~åäáÖíîáë MIS ã ÄêÉÇ~ çÅÜ 
MISJMIT ã Çàìé~ ëÅÜ~âíÉí ä∏éíÉ Ñê™å âçêëåáåÖÉå pä~ÖÖ~í~åLp∏Çê~ 
j~êáÉÖ~í~åI ä®åÖë ãÉÇ åçêê~ â~åíÉå ~î p∏Çê~ j~êáÉÖ~í~åI åçêêìí ä®åÖë 
ãÉÇ ™ÄêáåâÉåI ∏îÉê c~äì™å çÅÜ ìéé á áåÇìëíêáçãê™ÇÉíK m™ c~äì™åë ∏ëíê~ 
ëáÇ~ ÖáÅâ ÇÉí ãÉëí~ÇÉäë ÖÉåçã êÉä~íáîí ãçÇÉêå~ Ñóääå~Çëä~ÖÉêK m™ î®ëíê~ 
ëáÇ~å Äê∏í ëÅÜ~âíÉí áÖÉåçã Éå âê~ÑíáÖ ëä~ÖÖëíÉåëãìê Ñê™å NUMMJí~äÉíë 
ãáííK aÉå ®ê ë~ååçäáâí Éå ÇÉä ~î ÖêìåÇä®ÖÖåáåÖÉå íáää bñíê~âíáçåëîÉêâÉí 
Ñ∏ê âçéé~êíáääîÉêâåáåÖK píê~ñ ks çã ÖêìåÇãìêÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
âçåëíêìâíáçå á Ñçêã ~î Éíí íê®Öçäî ãÉÇ ~åêáâåáåÖëëä~ã çî~åé™I Çîë 
ê™î~ê~ ÉääÉê ~îÑ~ääK aÉíí~ ã~Ö~ëáå Ü∏ê ë~ååçäáâí çÅâë™ íáää 
Éñíê~âíáçåëîÉêâÉíK

üê
NVVS

páÇ~ NQV çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NRM çÑ ROS



^fp kê
OMPV

k~ãåLéä~íë
dêìîçãê™ÇÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âìäîÉêíÉê~ÇÉ Ä®Åâ~êI ÉîK â~ääêçëíI Ü™êÇÖàçêÇ~ ëä~ÖÖóíçêI ÜìëÖêìåÇÉê ~î 
íê®I ëä~ÖÖëíÉå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê î~ííÉåJ 
çÅÜ ~îäçééëå®íK pÅÜ~âíåáåÖÉå ëâÉÇÇÉ á çãê™ÇÉí ãÉää~å Öêìî~å çÅÜ 
êáâëî®ÖÉåK aêóÖí QM ëÅÜ~âí Öê®îÇÉëI ÇÉ ÑäÉëí~ á Ñçêã ~î ãáåÇêÉ Öêçé~ê 
îáÇ ê∏êÑ∏êÖêÉåáåÖ~êI á Éåëí~â~ Ñ~ää Öê®îÇÉë ä®åÖêÉ ëÅÜ~âíK aÉ Ö~ãä~ 
ëÅÜ~âíÉå í∏ãÇÉë áåíÉ ÜÉäí ìí~å ÄÉÑáåíäáÖ~ âÉê~ãáâê∏ê Ñêáä~ÇÉë é™ 
çî~åëáÇ~å çÅÜ ëäçÖë ë∏åÇÉê ë™ ~íí Éíí ãçÇÉêåí éä~ëíê∏ê âìåÇÉ éä~ÅÉê~ë 
áåìíáK aÉåå~ ÄÉÖê®åë~ÇÉ ìíÖê®îåáåÖ Ü~ê é™îÉêâ~í ã∏àäáÖÜÉíÉêå~ ~íí Ö∏ê~ 
êÉäÉî~åí~ á~âíí~ÖÉäëÉêK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå åçíÉê~ÇÉë ∏îÉê ÜÉä~ çãê™ÇÉí 
é™Ñ∏êÇ~ ä~ÖÉê ~î ÖêìëI ëä~ÖÖI ëâêçíëíÉåI îáííê~Ç ã~äã Ää~åÇ~Ç ãÉÇ 
ãçê®åI ëä~ããI ÄóÖÖå~Çë~îÑ~ää ãKãK f ∏ëíê~ ÇÉäÉå á~âííçÖë êÉëíÉê ÉÑíÉê Éíí 
é~ê êçëí~êK e™êÇÖàçêÇ~ ëä~ÖÖóíçê ™íÉêÑ~ååë Ñê®ãëí á ~åëäìíåáåÖ íáää 
ÄÉÑáåíäáÖ~ î®Ö~ê çÅÜ Éíí ÑäÉêí~ä ÖêìåÇÉê ~î íê®I ëä~ÖÖëíÉå çÅÜ ÄÉíçåÖ 
Ñ~ååë ìåÇÉê ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î Öêìëéä~åÉå Ñê~ãÑ∏ê dêìîãìëÉÉíK m™ íî™ 
ëí®ääÉå Ñê~ãâçã Éå âìäîÉêíÉê~Ç Ä®ÅâK i®ãåáåÖ~êå~ íçêÇÉ î~ê~ Ñê™å ÇÉ 
ëÉå~êÉ ™êÜìåÇê~ÇÉå~K

üê
NVVS

páÇ~ NRN çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå NMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NRO çÑ ROS



^fp kê
OMTV

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí mê®ëíÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI Ö™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê ~íí ìééÑ∏ê~ Éíí 
âçåíçêëÜìë á âî~êíÉêÉí mê®ëíÉå áåçãI ê~® NVQI eÉÇÉãçê~ ëí~ÇK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê é™ ™ëÉå åçêÇî®ëí çã eÉÇÉãçê~ ÅÉåíêìãI 
á â~åíÉå ~î ÇÉí ~îÖê®åë~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉíK bñéäç~íÉêáåÖëóí~å 
Öê®åë~ÇÉ á åçêê ãçí ÇÉå íáÇáÖ~êÉ â~ééä~åëÖ™êÇÉåI íêçäáÖÉå ãÉÇÉäíáÇ~I 
çÅÜ á ë∏ÇÉê ãçí éê®ëíÖ™êÇÉåI îáäâÉå Ñäóíí~ÇÉë Çáí Ñê™å ÅÉåíêìã ÉÑíÉê 
Äê~åÇÉå NTRSK

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëÅÜ~âí~ÇÉë ã~íàçÇÉå ~î á Ñóê~ ä®åÖêÉ çÅÜ å™Öê~ 
ãáåÇêÉ ëÅÜ~âíK råÇÉê ã~íàçêÇÉå Ñ~ååë ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉêI ëíçäéÜ™ä çÅÜ 
~åÇê~ åÉÇÖê®îåáåÖ~ê ~î ëÉåíáÇ~ â~ê~âí®êK f ëóÇî®ëíê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí 
Ñê~ãâçã ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ ÖêìåÇëíÉå~êK sáÇ à®ãÑ∏êÉäëÉ ãÉÇ 
ä~åíã®íÉêá~âíÉê Ö∏êë íçäâåáåÖÉå ~íí ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ìíÖàçêí 
éê®ëíÖ™êÇÉåë Ñ®Ö™êÇ çÅÜ ~íí ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå çÅÜ ÖêìåÇëíÉå~êå~ íáääÜ∏êí 
Éå ~î ÇÉëë ÄóÖÖå~ÇÉêK

üê
NVVS

páÇ~ NRP çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eÉÇÉãçê~ NVQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ NRQ çÑ ROS



^fp kê
OMTU

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí mê®ëíÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI Ö™êÇëíçãíI î®ÖÄ~åâ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ äÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ Ñ∏ê 
Ñà®êêî®êãÉ á üëÜÉãëî®ÖÉå çÅÜ âî~êíÉêÉí mê®ëíÉå á eÉÇÉãçê~K lãê™ÇÉí 
äáÖÖÉê áåçã ê~® NVQI eÉÇÉãçê~ ëí~ÇK pÅÜ~âíåáåÖÉå ëâÉÇÇÉ á Ö~íìã~êâ á 
üëÜÉãëî®ÖÉå çÅÜ á íçãíã~êâ á âî mê®ëíÉåK pÅÜ~âíÉí Öê®îÉë Å~ N ã ÄêÉíí 
çÅÜ ìéé íáää NIS ã ÇàìéíK

i®åÖë üëÜÉãëî®ÖÉå ëóåíÉë ëé™ê ~î ëÉåíáÇ~ ê∏êÖê®îåáåÖ~ê çÅÜ á ÇÉå 
âçêë~åÇÉ píìêÉÖ~í~å âìåÇÉ ®äÇêÉ î®Öóíçê ÇçâìãÉåíÉê~ëK cê~ãÑ∏ê 
ã~åÖ™êÇÉå é™ éê®ëíÖ™êÇÉåë íçãí ëóåíÉë ÄÉÄóÖÖÉäëÉêÉëíÉêI ÉîÉåíìÉääí Éå 
®äÇêÉ ÜìëÖêìåÇK ûîÉå Ñê~ãÑ∏ê ÇÉí åìî~ê~åÇÉ ÜìëÉí é™ â~éä~åëÖ™êÇÉå 
Ñ~ååë ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê çÅÜ âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ íÉÖÉäI âÉê~ãáâ çÅÜ ÄÉåK 
c∏êâä~êáåÖÉå íáää ÇÉëë~ ä®ãåáåÖ~ê â~å î~ê~ ~íí ë™î®ä éê®ëíÖ™êÇ ëçã 
â~éä~åëÖ™êÇ íáÇáÖ~êÉ äÉÖ~í å®êã~êÉ üëÖ~í~åI ÜìëÉåë åìî~ê~åÇÉ ÖêìåÇÉê 
®ê ~î ÄÉíçåÖK

üê
NVVS

páÇ~ NRR çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eÉÇÉãçê~ NVQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ NRS çÑ ROS



^fp kê
ONOO

k~ãåLéä~íë
dêóÅâëÄç é~ééÉêëÄêìâ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Üóííçãê™ÇÉI íê®ëâçåáåÖLâáëí~

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
píçê~ dêóÅâëÄç ëâìääÉ ìåÇÉê ëÉãÉëíÉêìééÉÜ™ääÉí á àìäá NVVS áåëí~ääÉê~ Éå 
åó íêìãã~ Ñ∏ê âóäî~ííÉåK aÉå Ö~ãä~ ~î íê® Ü~ÇÉ äÉÖ~í çî~åé™ ã~êâÉåI 
ãÉÇ~å ÇÉå åó~ ~î ãÉí~ää ëâìääÉ Öê®î~ë åÉêK qêìããçêå~ ä∏éÉê é~ê~ääÉääí 
ãÉÇ ™åI å™Öê~ ãÉíÉê ∏ëíÉê Ç®êçãK aÉí ìééã®êâë~ãã~ÇÉë áåíÉ ~íí 
ëÅÜ~âíåáåÖÉå ëâÉÇÇÉ é™ éä~íëÉå Ñ∏ê dêóÅâëÄç Üóíí~K bå íê®âçåëíêìâíáçå 
Ñê~ãâçã ÉãÉääÉêíáÇ ìåÇÉê ëä~ÖÖä~ÖêÉå çÅÜ ~êÄÉíÉí ~îÄê∏íëK a~ä~êå~ë 
ãìëÉìã ÑáÅâ Ç™ íáääÑ®ääÉ ~íí ÇçâìãÉåíÉê~ ëÅÜ~âíÉíK

aÉå ÇÉä ~î ëÅÜ~âíÉí ëçã î~ê ~åíáâî~êáëâí áåíêÉëë~åí î~ê UM ã ä™åÖíI O ã 
ÄêÉíí çÅÜ ÇêóÖí O ã ÇàìéíK aÉí ÖáÅâ áÖÉåçã ã®âíáÖ~ ëä~ÖÖJ çÅÜ âçää~ÖÉêI 
ãÉå íêçäáÖÉå áåíÉ áÖÉåçã ëà®äî~ Üóíí~åK aÉå íáãê~ÇÉ âçåëíêìâíáçåÉå â~å 
Ü~ ìíÖàçêí Éå Ñ∏êëí®êâåáåÖ ~î ™â~åíÉå ÉääÉê ÇÉä ~î Éå î~ííÉåâ~å~äK qáãêÉí 
Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää NQTMJí~äÉíK eóíí~å ~åÖÉë î~ê~ Ñ∏êÑ~ääÉå á ëäìíÉí ~î NSMMJ
í~äÉíK

üê
NVVS

páÇ~ NRT çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ QPSWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

páÇ~ NRU çÑ ROS



^fp kê
OMVO

k~ãåLéä~íë
iÉâë~åÇë âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íëI Öê~îI ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë ~î a~ä~êå~ë ãìëÉìã á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå
Ñ∏ê ~íí ä~Ö~ Éå î~ííÉåäÉÇåáåÖ ëçã ëéêìåÖáí ä®Åâ ëíê~ñ ∏ëíÉê çã âçêÉí îáÇ 
iÉâë~åÇë âóêâ~K iÉâë~åÇë âóêâ~ â~å î~ê~ ~åä~ÖÇ ìåÇÉê ëäìíÉí ~î NOMMJ
í~äÉí çÅÜ Ü~ê ëÉÇ~å ÄóÖÖíë ìí á ÑäÉê~ Éí~ééÉêK hçêÉí ®ê Éå ~î ÇÉ ëÉå~êÉ 
íáääÄóÖÖå~ÇÉêå~ çÅÜ íáääâçã NTNMK

pÅÜ~âíåáåÖÉå ëâÉÇÇÉ á Ä∏êà~å ~î ~éêáä îáäâÉí ÄÉíóÇÇÉ ~íí ÇÉí î~ê íà®äÉ á 
àçêÇÉåK pÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë PñO ã ëíçêí çÅÜ OIO ã ÇàìéíK pÅÜ~âíÉí âçã ~íí 
ÇÉäîáë Öê®î~ë á ÇÉí ®äÇêÉ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí Ñê™å NVQMJí~äÉí çÅÜ ÇÉäîáë åçêê 
Ç®êçãK `áêâ~ Éå ãÉíÉê ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâóí~ Ñê~ãâçã Éíí MINJMIO 
ã íàçÅâí ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î íÉÖÉäI Äêìâ çÅÜ ëíÉåK 
o~ëÉêáåÖëä~ÖêÉí ëíê®ÅâíÉ ëáÖ ∏îÉê ÜÉä~ óí~åI ®îÉå äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉíK _Éå 
Ñê™å íáÇáÖ~êÉ çãÖê®îÇ~ Öê~î~ê Ñ~ååë Ñê®ãëí á ÇÉ Äêìå~ ë~åÇÉå ìåÇÉê 
íÉÖÉää~ÖêÉíK f ëÅÜ~âíÉíë åçêÇî®ëíê~ ®åÇÉ Ñê~ãâçã Éíí Ü∏êå ~î Éå Éå 
íê®âáëí~I ëéáâ çÅÜ Éíí âê~åáìã é™ íî™ ãÉíÉêë ÇàìéK

o~ëÉêáåÖëä~ÖêÉí â~å Ü∏ê~ áÜçé ãÉÇ å™Öçå çãÄóÖÖå~Ç ~î âçêÉíK a™ ÇÉí 

üê
NVVS

páÇ~ NRV çÑ ROS



í®ÅâíÉ ®îÉå äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí ÖàçêÇÉë íçäâåáåÖÉå á Ñ®äí ~íí ÇÉí ã™ëíÉ î~ê~ 
ëÉåíáÇ~K bå à®ãÑ∏êÉäëÉ ãÉÇ á~âíí~ÖÉäëÉêå~ ÖàçêÇ~ îáÇ 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖÉå NVVR áåÇáâÉê~ê ÇçÅâ ~íí ÇÉå íáÇáÖ~êÉ 
âóêâçÖ™êÇëãìêÉå ~î ëíÉå çÅÜ íÉÖÉä â~å Ü~ Ö™íí îáÇ ëÅÜ~âíÉíK aÉå 
åìî~ê~åÇÉ âóêâçÖ™êÇëãìêÉå ìééÑ∏êÇÉë á Ä∏êà~å ~î NUMMJí~äÉíK lã 
ê~ëÉêáåÖëä~ÖêÉí ®ê Éå êÉëí ÉÑíÉê ÇÉå ®äÇêÉI Ñ∏êìíë®ííë ~íí äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí 
Ñóääíë áÖÉå ãóÅâÉí çãëçêÖëÑìääíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iÉâë~åÇ VMRWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ iÉâë~åÇ

páÇ~ NSM çÑ ROS



^fp kê
OMTT

k~ãåLéä~íë
dê™Ç∏J_êìåå~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçÜ~å o∏ååÄó

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
áåÖÉå Ñçêåä®ãåáåÖ ÄÉê∏êÇÉë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå ~îäçééëäÉÇåáåÖ é™ 
ÄçííåÉå ~î a~ä®äîÉå çÅÜ ëà∏å e™îê~å ãÉää~å dê™Ç∏ çÅÜ _êìåå~K sáÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå Ñê~ãâçã ëàì çÄàÉâíI Éå ~åÜçéåáåÖ ~î ëàìåâíáããÉêI êÉëÉê ~î 
Éå ÑäçííÄêçI Éå ÇóâÇ~äÄI Éíí Ñ~ëí ÑáëâÉ ë~ãí íêÉ á ÄçííåÉå åÉÇëä~Öå~ é™ä~êK 
^î ÇÉëë~ çÄàÉâí ®ê ÇÉí ÉåÇ~ëí ÇÉí Ñ~ëí~ ÑáëâÉí áåå~åÑ∏ê _çêÖ~Üçäã ëçã 
ÉîÉåíìÉääí ÄÉê∏êë ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖÉåK cáëâÉ~åä®ÖÖåáåÖÉå Ç~íÉê~ë íáää 
åó~êÉ íáÇK

üê
NVVSI NVVT

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ NSN çÑ ROS



^fp kê
OMVU

k~ãåLéä~íë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçÜ~å o∏ååÄó

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
áåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
j~êáå~êâÉçäçÖáëâ áåîÉåíÉêáåÖ Ñ∏ê êáâëî®Ö SM á iìÇîáâ~ ëçÅâÉåK fåÖ~ 
Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~îë∏âåáåÖ ~î ~âíìÉää~ 
î~ííÉåçãê™ÇÉåK

üê
NVVSI NVVT

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà Ñçêåä®ãåáåÖ a~ä~êå~ a~ä~êå~ iìÇîáâ~

páÇ~ NSO çÑ ROS



^fp kê
OMOQ

k~ãåLéä~íë
píçê~ hçéé~êÄÉêÖë âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îéä~íë EÜáëíçêáëâFI ÄçÖ™êÇëãìê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ã®ååáëâçÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ 
Öê®îåáåÖ~ê Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ îáÇ píçê~ hçéé~êÄÉêÖë âóêâ~K pÅÜ~âíÉí ÇêçÖë 
Ñê™å ë~âêáëíá~åë åçêê~ î®ÖÖ ìí ãçí hóêâçÖ™êÇëÖê®åÇI á ks êáâíåáåÖI 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå ä®åÖë ÇÉå ~ëÑ~äíÉê~ÇÉ âóêâçÖ™åÖÉåK aÉå ÉåÇ~ ~åä®ÖÖåáåÖ 
ëçã Ñê~ãâçã î~ê êÉëíÉê ~î Éå ãìêI Å~ N ãÉíÉê åçêê çã âóêâî®ÖÖÉåK 
qêçäáÖíîáë ®ê ÇÉí Éå ÇÉä ~î ë~ãã~ ãìê ëçã çÄëÉêîÉê~íë îáÇ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê é™ NVPMJí~äÉíI çÅÜ ëçã íçäâ~íë ëçã ÇÉ ®äÇëí~ ÇÉä~êå~ ~î 
âóêâçÖ™êÇëãìêÉåK i®åÖë ëíçê~ ÇÉä~ê ~î ëÅÜ~âíëíê®Åâ~å î~ê ä~ÖÉêÑ∏äàÇÉå 
çãê∏êÇ ëçã Éå Ñ∏äàÇ ~î ~î ®äÇêÉ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~ê çÅÜ ã~êâìíÑóääå~ÇK 
fåÖ~ ÄÉî~ê~ÇÉ Öê~î~ê ™íÉêëíçÇI Ç®êÉãçí é™íê®ÑÑ~ÇÉë çãÖê®îÇ~ 
ëâÉäÉííÇÉä~ê ëçã íêçäáÖÉå åÉÇä~Öíë íáääë~ãã~åë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ íáÇáÖ~êÉ 
ã~êâ~êÄÉíÉåK

üê
NVVT

páÇ~ NSP çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NSQ çÑ ROS



^fp kê
OMVR

k~ãåLéä~íë
p∏êå®ëI iáã~ ëâ~åë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÑ®ëíåáåÖI ëâ~åë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î âê~ÑíáÖ Éêçëáçå ~î ®äîÄêáåâÉå ìåÇÉê î™êÑäçÇÉå NVVRI 
~åä~ÇÉ s®ÖîÉêâÉí ÉêçëáçåëëâóÇÇ á ã~êë NVVTK a™ Éêçëáçåëëâ~Ççêå~ 
ÇÉäîáë ëâÉíí áåçã çãê™ÇÉí Ñ∏ê iáã~ ëâ~åë Ñê™å NSTMJí~äÉíI ìíÑ∏êÇÉ 
a~ä~êå~ë ãìëÉìã Éå ~êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉ 
áåäÉÇ~åÇÉ ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~K pÅÜ~âíåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ á ëä®åíåáåÖ ~î 
®äîÄêáåâÉå á åçêê~ ®åÇÉå ~î Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉíK bíí âìäíìêä~ÖÉê 
ÄÉê∏êÇÉë á â~åíÉå ~î Éå ãáåÇêÉ Ü∏àÇ ëçã ë~ååçäáâí ìíÖàçêí åçêê~ ÇÉäÉå 
~î ëâ~åëÉåë åçêê~ Ö™êÇëéä~í™K aÉí Ääçííä~ÖÇ~ âìäíìêä~ÖêÉí î~ê ÇçÅâ ~î 
NVMMJí~äëâ~ê~âí®êI ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éå ãçÇÉêå ÄÉÄóÖÖÉäëÉ é™ éä~íëÉåK 
£îêáÖ~ ëÅÜ~âí ÖàçêÇÉë ä®åÖêÉ åÉê á ÄêáåâÉåI á ÜìîìÇë~â åÉêÉ îáÇ ®äîÉåK 
fåÖ~ ÑäÉê ~êâÉçäçÖáëâ~ á~âíí~ÖÉäëÉê ÖàçêÇÉëK fåÖ~ ÑóåÇ íáääî~ê~íçÖëK

üê
NVVT

páÇ~ NSR çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáã~ ORNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ iáã~

páÇ~ NSS çÑ ROS



^fp kê
OMVV

k~ãåLéä~íë
j~äìåÖë âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íëI Öê~î~êI ÄóÖÖå~Çëä~ÖÉêI ëâ®êîëíÉåëÑ∏êÉâçãëí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ç~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖ îáÇ 
j~äìåÖë âóêâ~K hóêâ~å ®ê ìêëéêìåÖäáÖÉå ãÉÇÉäíáÇ~K pÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë MJ
NIM ã Çàìé~ çÅÜ MIR ã ÄêÉÇ~K m™ âóêâ~åë î®ëíê~ ëáÇ~ Öê®îÇÉë íî™ ëÅÜ~âí 
á ∏ëíî®ëíäáÖ êáâíåáåÖ Ñê™å Ü∏êåÉå ãÉää~å íçêå çÅÜ ëáÇçëâÉéé ê~âí ìí ãçí 
®äîÉåK k®ê~ ®äîÉå ëóåíÉë Éå Ö~ãã~ä ã~êâÜçêáëçåí ìåÇÉê é™Ñ∏êÇ~ 
ã~ëëçêI é™ ã~êâÜçêáëçåíÉå ä™Ö ëâ®êîáÖ ëíÉåK fåîáÇ âóêâ~å ëóåíÉë 
ÄóÖÖå~Çëä~ÖÉê á ëÅÜ~âíÉåK aÉí åçêê~ ëÅÜ~âíÉí ëâ~ê ÑäÉê~ Öê~î~êI íêçäáÖÉå 
Ñê™å ëÉå~êÉ ™êÜìåÇê~ÇÉåK 

m™ ∏ëíê~ ëáÇ~å ~î âóêâ~å Öê®îÇÉë Éíí ëÅÜ~âí Ñê™å Ü∏êåÉí ä™åÖÜìëÉíJë∏Çê~ 
ëáÇçëâÉééÉí á Éå Ä™ÖÉ ∏ëíÉêìí çÅÜ é™ åçêê~ ëáÇ~å Ñê™å Ü∏êåÉí ë~âêáëíá~J
âçêK pÅÜ~âíÉå ë~ãã~åëíê™ä~ÇÉ íáää Éíí ∏ëíÉê çã âçêÉí çÅÜ
ëÅÜ~âíåáåÖÉå Ñçêíë~ííÉ ∏ëíÉêìí ìí~å ÄÉî~âåáåÖK f ÇÉëë~ ëÅÜ~âí ëóåíÉë 
Ñê®ãëí ÄóÖÖå~Çëä~ÖÉêK kçêê~
ëÅÜ~âíÉí ÖáÅâ á ÜìîìÇë~â á Éíí íáÇáÖ~êÉ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíK

pâ®êîëíÉå é™ ÇÉå ®äÇêÉ ã~êâóí~å ëâìääÉ âìåå~ î~ê~ êÉëíÉê ~î Éå Äçéä~íëI 
Ñ∏ê ∏îêáÖí î~ê

üê
NVVT

páÇ~ NST çÑ ROS



ÄóÖÖå~Çëä~ÖÉê çÅÜ Öê~î~ê ë~ååçäáâí Ñê™å ëÉå~êÉ ™êÜìåÇê~ÇÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

j~äìåÖ SOR a~ä~êå~ a~ä~êå~ j~äìåÖ

páÇ~ NSU çÑ ROS



^fp kê
OMOO

k~ãåLéä~íë
qêçíòÖ~í~åI c~äì ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ö~ãã~ä çÇäáåÖëã~êâI î®Öóí~I íê®äÉÇåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ áåçã c~äì ëí~Ç Eê~® SUF á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê åó î~ííÉåJ çÅÜ ~îäçééëäÉÇåáåÖ á qêçíòÖ~í~å ãÉää~å 
kóÄêçÖ~í~å çÅÜ j~Ö~ëáåëÖ~í~åK pÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë Å~ O ã ÄêÉíí çÅÜ OJP 
ã ÇàìéíK aÉå å~íìêäáÖ~ äÉê~å ëóåíÉë ÇêóÖí Éå ãÉíÉê ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ 
Ö~íìåáî™I çî~åé™ äÉê~å Ñ~ååë ìíÑóääÇ~ ëä~ÖÖJ ÖêìëJ çÅÜ ëíÉåä~ÖÉêK 
pä~ÖÖä~ÖêÉå êÉéêÉëÉåíÉê~ê íêçäáÖÉå ®äÇêÉ î®ÖóíçêK s®ëíê~ ëÅÜ~âíî®ÖÖÉå 
î~ê ãóÅâÉí ëí∏êÇ ~î íáÇáÖ~êÉ ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ö~ëäÉÇåáåÖK f ë∏Çê~ ÇÉäÉå 
Ñ~ååë Éíí âìäíìêé™îÉêâ~í ãìääêáâí ä~ÖÉê çî~åÑ∏ê äÉê~åI íêçäáÖÉå ®ê ÇÉí 
êÉëíÉê ~î çÇäáåÖëã~êâK f âçêëåáåÖÉå j~Ö~ëáåëÖ~í~å ä∏éíÉ Éå íê®äÉÇåáåÖ 
áÜçéë~íí ~î éä~åâçêK

üê
NVVT

páÇ~ NSV çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NTM çÑ ROS



^fp kê
OMVQ

k~ãåLéä~íë
_ìI oáë®íê~I £ëíê~ lÑçêëI £ëíê~ iáääãçå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ö™êÇëíçãíI ÜìëÖêìåÇI â®ää~êÖêçéI Ñ∏êê™ÇëÖêçéI ëíçäéÜ™äI âìäíìêä~ÖÉêI 
ëä~ÖÖî~êéI âçäåáåÖëÖêçé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
îáâáåÖ~íáÇI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
íÉå~êI ëéáâ~êI âåáîI ëäáéëíÉåëÑê~ÖãÉåíI Öä~ëI ëä®åÇíêáëë~I âêáíéáé~I ~îëä~ÖI 
éçêëäáåI Ñ~à~åëI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê Éå éä~åÉê~Ç åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î î®Ö 
OVT ãÉää~å £ëíê~ q~åÇ∏ çÅÜ _ì á iáã~ ëçÅâÉåK aÉå éä~åÉê~ÇÉ 
î®Öëíê®Åâ~å ®ê SIP âã ä™åÖ çÅÜ ä∏éÉê é™ ∏ëíê~ ëáÇ~å ~î s®ëíÉêÇ~ä®äîÉå 
ä®åÖë ÇÉå Ö~ãä~ Ä~åî~ääÉåK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Ü~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê ~âíìÉää~ Ñ∏ê 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñê~ãâçããáí á ëàì çãê™ÇÉåK i®ãåáåÖ~êå~ î~ê á 
ÜìîìÇë~â ÄÉä®Öå~ á ™âÉêã~êâK c∏ê ~íí ~îÖê®åë~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ ÇêçÖë 
éêçîëÅÜ~âí çÅÜ ÇÉ á ëÅÜ~âíÉå Ñê~ãâçãå~ ä®ãåáåÖ~ê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë 
çÅÜ ÇÉê~ë Ñìåâíáçå çÅÜ ™äÇÉê Ñ∏êë∏âíÉ Ñ~ëíëí®ää~ëK

f £ëíê~ lÑçêë Eçãê™ÇÉ NF ™íÉêÑ~ååë Éå â®ää~êÖêçé îáäâÉå íêçäáÖÉå 
ìíÖàçêÇÉ ÇÉå ÉåÇ~ ™íÉêëí™ÉåÇÉ êÉëíÉå ~î Éå Ö™êÇëä®ãåáåÖK h®ää~êÖêçéÉå 
Ü~ê íêçäáÖÉå Äêìâ~íë ìåÇÉê NSMMJ çÅÜ NTMMJí~äÉåK

f £ëíê~ iáääãçå Eçãê™ÇÉ OF Ñê~ãâçã Éå Ö™êÇëä®ãåáåÖ ãÉÇ âìäíìêä~ÖÉêI 
ëíçäéÜ™äI áÖÉåÑóääÇ~ Öêçé~ê ÉÑíÉê ÄçêíéäçÅâ~ÇÉ ëóääëíÉå~ê çÅÜ Éå 
Ñ∏ê™ÇëÖêçéK i®ãåáåÖ~êå~ î~ê Ñê~ÖãÉåí~êáëâ~ ãÉå ~åíóÇÉê ~íí Ö™êÇÉå 
î~êáí á Äêìâ ®ååì ìåÇÉê NUMMJí~äÉíK k®ê ÇÉå Éí~ÄäÉê~íë ®ê çâä~êíK

üê
NVVT

páÇ~ NTN çÑ ROS



oáë®íê~ Äó ìíÖàçêÇÉ Éå ÅÉåíê~ä ÇÉä á ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK péêáÇÇ ëãáÇÉëä~ÖÖ 
Ü~ÇÉ ìééã®êâë~ãã~íë á ë∏Çê~ ÇÉäÉå îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK sáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏åáåÖÉå âìåÇÉ ÉåÇ~ëí ÄçííÉå ~î Éíí ëä~ÖÖî~êé ™íÉêÑáåå~ëI ãÉå 
Éå ëãÉÇà~ Ä∏ê Ü~ ëí™íí Ç®ê Eçãê™ÇÉ PFK

p∏ÇÉê çã oáë®íê~ ëâçä~ ™íÉêÑ~ååë êÉëíÉê ~î Éå ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ 
Eçãê™ÇÉ QF ãÉÇ âìäíìêä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ ëâ®êîáÖ ëíÉåI íê®êÉëíÉê çÅÜ 
ëíçäéÜ™äK hìäíìêä~ÖêÉí çÅÜ Éíí ëíçéÜ™ä Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää NPMMJNQMMJí~äK aÉ 
ìíÖ∏ê ë~ååçäáâí êÉëíÉêå~ ~î Éå ãÉÇÉäíáÇ~ Ö™êÇK

s®ëíÉê çã ëâçä~å ™íÉêÑ~ååë Éå âçäåáåÖëÖêçé çÅÜ ÄÉÄÖóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê á 
Ñçêã ~î â®ää~êÖêçé çÅÜ ëíçäéÜ™ä Eçãê™ÇÉ RFK hçäåáåÖëÖêçéÉå Ü~ê 
Ç~íÉê~íë íáää NMMMJ NNMMJí~ä çÅÜ â~å ë~ååçäáâí âçééä~ë íáää ÇÉå ®äÇêÉ 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖÉå á çãê™ÇÉíK _ä~åÇ Ö™êÇëä®ãåáåÖ~êå~ Ñ~ååë ÑäÉê~ 
ä®ãåáåÖ~ê ~î ÄÉíóÇäáÖí óåÖêÉ â~ê~âí®êK

f _ì ™íÉêÑ~ååë Éå ä®ãåáåÖ ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ëíçê~ ã®åÖÇÉê âçä ãÉå Ç®ê 
Ñ~ååë ®îÉå Éå ÇÉä ëãáÇÉëëä~ÖÖ á ™âÉêàçêÇÉå Eçãê™ÇÉ SFK aÉí íçäâ~ë ëçã 
êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå Ö™êÇëëãÉÇà~ Ñê™å ëÉå~êÉ ™êÜìåÇê~ÇÉåK 

sáÇ iáãÉÇëÑçêëÉå ìåÇÉêë∏âíÉë êÉëíÉêå~ ~î Éå Ö™êÇëä®ãåáåÖ ãÉÇ ÑäÉê~ 
ÜìëÖêìåÇÉê çÅÜ Éå Äêìåå Eçãê™ÇÉ TFK aÉåå~ ä®ãåáåÖ î~ê Ñê™å ëÉå íáÇK

oÉÇ~å îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Ñê~ãâçã ~íí ÄÉÄóÖÖÉäëÉå íáÇáÖ~êÉ äÉÖ~í å®ê~ 
®äîÉå çÅÜ ìåÇÉê ëÉå~êÉ ™êÜìåÇê~ÇÉå Ñäóíí~íë ìéé ãçí ëâçÖÉåK cê™Öçê çã 
å®ê ÇÉ ®äîå®ê~ Ö™êÇ~êå~ Éí~ÄäÉê~ÇÉë çÅÜ å®ê Ö™êÇëä®ÖÉå~ ∏îÉêÖ~îë çÅÜ 
Üìê ÇÉëë~ Ö™êÇ~ê î~ê çêÖ~åáëÉê~ÇÉ Ü~ê ëíóêí î~äÉí ~î 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëéä~íëÉêK j~êâÉå Ü~ê ÇçÅâ î~êáí Ü™êí Äêìâ~Ç çÅÜ 
ãóÅâÉí Ü~ê çÇä~íë ÄçêíK råÇÉê çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå Ö~ãä~ Ä~åî~ääÉå 
äáÖÖÉê ÇçÅâ Éå ë~ååçäáâí êÉä~íáîí î®äÄÉî~ê~Ç ãÉÇÉäíáÇ~ Ö™êÇëëíçãí 
Eçãê™ÇÉ QFK aÉí ®ê ã∏àäáÖí ~íí ÇÉå â~å âçééä~ë áÜçé ãÉÇ ëä~ÖÖÉå á 
å®êÄÉä®Öå~ Ä®Åâ çÅÜ âçäåáåÖëÖêçéÉå åçêê Ç®êçãK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ~åÖáîå~ a~ä~êå~ a~ä~êå~ iáã~

páÇ~ NTO çÑ ROS



^fp kê
PQN

k~ãåLéä~íë
£îêÉ mÉêëÄçI mÉêëÄç Ç®äàçê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
~Öê~ê ä®ãåáåÖI Ñçëëáä ™âÉêI ëíÉåëíê®åÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
råÇÉê NVVTJNVVU ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ä®åÖë ãÉÇ 
Éå Ñ∏êÉëä~ÖÉå åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î êáâëî®Ö SM îáÇ iìÇîáâ~K  ^êÄÉíÉí 
áåÇÉä~ÇÉë á ÑÉã íÉã~íáëâ~ ÇÉäéêçàÉâíI ÇÉåå~ ÄÉëâêáîåáåÖ ~îëÉê ~êÄÉíÉí 
ãÉÇ éçääÉå~å~äóëÉê á içêÉåëÄÉêÖ~íà®êå Eê~® OSNF çÅÜ á mÉêëÄç Ç®äàçê Eê~® 
PUTFX ë~ãí ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î íî™ ëã™ çÇäáåÖëóíçê çÅÜ Éå 
Ü®Öå~ÇLëíÉåëíê®åÖ á mÉêëÄç Eê~® QPQ çÅÜ QPRFK 

mçääÉå~å~äóëÉå ÖàçêÇÉë é™ Éå íçêîä~ÖÉêÑ∏äàÇ Ñê™å Éå Ç®äà~ ë~ãí é™ Éíí 
ëíçêí ~åí~ä ê™ÜìãìëéêçîÉê ëçã íçÖë á ÉääÉê á çãÉÇÉäÄ~ê ~åëäìíåáåÖ íáää 
Ç®äàçãê™ÇÉíI îáäâÉí äáÖÖÉê á î®ëíê~ ìíâ~åíÉå ~î mÉêëÄç ÄóK råÇÉê NPMMJ
í~äÉí é™Ä∏êà~ë Éå Åóâäáëâí ™íÉêâçãã~åÇÉ ëîÉÇàÉçÇäáåÖ ~î ê™ÖI ãÉÇ 
ëä®ííÉê çÅÜ ÄÉíÉK p~ååçäáâí ëâÉÇÇÉ ÇÉíí~ á ë~ãîÉêâ~å ãÉÇ âçäåáåÖÉåI Ñ∏ê 
Üóííçêå~ çÅÜ ëãáÇÉíë ÄÉÜçîK s~ííÉåÑ∏êáåÖÉå á ÇÉ ÑìâíáÖ~ Ç®äàçêå~ 
êÉÖäÉê~ÇÉë Ñ∏ê ~íí Öóåå~ ëí~êêÜ∏éêçÇìâíáçåÉåK råÇÉê éÉêáçÇÉå NSMMJ
NTMMJí~äÉí ìééÜ∏ê ëîÉÇàÉçÇä~åÇÉí çÅÜ ÇÉí ëâÉÇÇÉ Éå ∏îÉêÖ™åÖ íáää Ñ~ëí~I 
Ö∏Çëä~ÇÉ ™âê~êK cóê~ ãáåÇêÉ ë∏âëÅÜ~âí íçÖë ìéé á ÇÉ íî™ çÇäáåÖëóíçêå~I 
íáää ëóåÉë ëî~Öí íÉêê~ëëÉê~ÇÉI Å~ NRñNM ã ëíçê~ çÅÜ Å~ MIQ ã 
Ü∏Ö~KqÉêê~ëëÉêå~ îáë~ÇÉ ëáÖ ÜìîìÇë~âäáÖÉå î~ê~ å~íìêäáÖ~ ãçê®åéä~í™ÉêK 

üê
NVVT

páÇ~ NTP çÑ ROS



fåÖ~ ëí∏êêÉ ëâáääå~ÇÉê âìåÇÉ á~âíí~Ö~ë ãÉää~å àçêÇä~ÖêÉå á ÇÉ Ñ∏êãçÇ~ÇÉ 
çÇäáåÖëóíçêå~ çÅÜ ìí~åÑ∏ê ÇÉë~ãã~I ãÉå àçêÇä~ÖêÉå îáë~ÇÉ ~íí ã~êâÉå 
é™ çÅÜ êìåí íÉêê~ëëÉêå~ çÇä~íëK qêçäáÖÉå Ü~ê ã~êâÉå çÇä~íë ÉñíÉåëáîí 
ìåÇÉê âçêí~êÉ éÉêáçÇÉêK

cóê~ ë∏âëÅÜ~âí íçÖë ìéé ÖÉåçã Ü®Öå~ÇÉåI ëçã î~ê NTR ã ä™åÖI O ã 
ÄêÉÇ çÅÜ Å~ MIR ã Ü∏ÖK e®Öå~ÇÉå â~å â~ê~âí®êáëÉê~ë ëçã Éå î~ää çÅÜ 
î~ê ìééÑ∏êÇ ~î ëíÉå ãÉå Ñê®ãëí àçêÇã~ëëçêK p~ååçäáâí Ü~ÇÉ ÇÉåå~ 
ìééÄóÖÖå~Ç Öàçêíë îáÇ ™íãáåëíçåÉ íî™ íáääÑ®ääÉåK j∏àäáÖÉå Ü~ê ÇÉí î~êáí 
Éíí íê®Ü®Öå ãÉÇ ìééëâçíí~í ãçê®åã~íÉêá~äK e®Öå~ÇÉå Ü~ê ~åä~Öíë ìåÇÉê 
éÉêáçÇÉå NNMMJNPMMJí~äK bå Ñ∏êâä~êáåÖ ®ê ~íí ÇÉå Ü®Öå~í áå áå®Öçã~êâÉå 
á Ç~äÖ™åÖÉå á î®ëíÉêI Éå ~åå~å ~íí ÇÉå ìíÖàçêí Éå ÇÉä ~î Éå Ü®Öå~Ç ~î 
mÉêëÄç Ç®äàçê ÉääÉê ÇÉä~ê Ç®ê~îK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iìÇîáâ~ PUTWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ iìÇîáâ~

iìÇîáâ~ QPQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ iìÇîáâ~

iìÇîáâ~ QPRWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ iìÇîáâ~

iìÇîáâ~ QPTWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ iìÇîáâ~

páÇ~ NTQ çÑ ROS



^fp kê
OMNP

k~ãåLéä~íë
c~äìåI káÅçä~áÖêìî~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ~Öê~ê ä®ãåáåÖI Öêìî~I 
íÉêê~ëÉêáåÖI ÜìëÖêìåÇI Ñçëëáä ™âÉêI Ü®Öå~Ç

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå 
Äáäî™êÇë~åä®ÖÖåáåÖ á ëóÇ∏ëíê~ â~åíÉå ~î c~äì Öêìî~ë Öêìîçãê™ÇÉK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ~î a~ä~êå~ë ãìëÉìã á ë~ã~êÄÉíÉ ãÉÇ 
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ îáë~ ~íí ÇÉå ëKâK 
káÅçä~áÖêìî~å ë~ååçäáâí î~ê ìééí~ÖÉå ãçí ëäìíÉí ~î NTMM Jí~äÉíK aÉå 
Äê∏íë ÉåÄ~êí ìåÇÉê âçêí~êÉ éÉêáçÇÉê ìåÇÉê NTMM çÅÜ Ñê~ãÑ∏ê~ääí NUMMJ
í~äÉíK oìåí ÖêìîÜ™äÉí Ñ~ååë MIR J OIM ãÉíÉê íàçÅâ~ ä~ÖÉê ãÉÇ ëâêçíëíÉå 
çÅÜ ëä~ã Ñê™å Öêìîî~ííÉåK qáää NUMM Jí~äÉíë ÖêìîÄêóíåáåÖ Ü∏êÇÉ ÇÉëëìíçã 
Éå âê~ÑíáÖ ëíÉåíÉêê~ëëI Éå ~åä~ÖÇ éä~í™I Éå ÖêìåÇ Ñê™å Éíí âêìíÜìë ë~ãí 
ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éå ÖêìîëíìÖ~K rí∏îÉê ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê ëçã âìåÇÉ âåóí~ë 
íáää ÖêìîÄêóíåáåÖÉå Ñ~ååë çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíÉåãìê~ê çÅÜ 
çÇäáåÖëóíçê áåçã ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK lÇäáåÖÉå ëçã 
ÄÉÇêÉîë é~ê~ääÉääí ãÉÇ ã~äãÄêóíåáåÖÉå á káÅçä~áÖêìî~åI Ü~ê ë~ååçäáâí 
Éíí ÄÉíóÇäáÖí ®äÇêÉ ìêëéêìåÖK bå ë~ååçäáâ çÇäáåÖëåáî™ ÇáêÉâí é™ ÇÉå 
çê∏êÇ~ ãçê®åÉå `NQ Ç~íÉê~ÇÉë íáää RMMJí~äÉí ÉKhêK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
ìíãóåå~ÇÉ á Éíí Ñ∏êëä~Ö çã ~êâÉçÄçí~åáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ~î ÇÉ ®äÇêÉ 
çÇäáåÖëåáî™Éêå~K

üê
NVVT

páÇ~ NTR çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå NMUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

c~äìå NMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NTS çÑ ROS



^fp kê
OMPO

k~ãåLéä~íë
c~äì ëí~ÇI c~äì âçéé~êÖêìî~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÜóííÄ~ÅâÉI â~ääêçëí~êI î®åÇêçëí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê çãÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö SMI 
dêìîêçåÇÉääÉå á c~äì ëí~ÇK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë íêÉ ëÅÜ~âí ëçã 
~ää~ áååÉÜ∏ää ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ãÉí~ääÜ~åíÉêáåÖK f ëÅÜ~âíÉå Ñ~ååë Ñóê~ ÉääÉê 
ÑÉã ~âíáîáíÉíëÜçêáëçåíÉê ãÉÇ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éå âçéé~êìÖåI Éíí ~åí~ä 
êçëíä®ãåáåÖ~ê çÅÜ ÇÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ ëíê®ÅâåáåÖÉå 
Ñ∏ê dêìîÄ®ÅâÉåK

üê
NVVT

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

c~äìå NMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NTT çÑ ROS



^fp kê
OMOS

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí h∏éã~ååÉåI c~äì ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçåI eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉêI ÜìëÖêìåÇÉêI ëíÉåä®ÖÖåáåÖI â®ää~êÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâ E_ääWQFI â~âÉäI Ñ~à~åëI ëíÉåÖçÇëI âêáíéáéçêI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI 
ÜìëÜ™ääëÖä~ëI ëéáâI ëâçêI ä®ÇÉêëéáääI ÜìÖÖëé™åI íÉñíáäI ÄÉå Eëä~âí~îÑ~ääF

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê éä~åÉê~Ç åóÄóÖÖå~íáçå á âî~êíÉêÉí 
h∏éã~ååÉåK hî~êíÉêÉí äáÖÖÉê á ëí~ÇëÇÉäÉå c~ä~åI îáäâÉí áåÄÉÖêáéÉê 
çãê™ÇÉí êìåí c~äì™åë åÉÇêÉ äçéé çÅÜ ~î ~ääí ~íí Ç∏ã~ íáÇáÖí Ü~Ñí 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉ é™ î®ëíê~ ëáÇ~å ™åK lãê™ÇÉí ∏ëíÉê çã ÇÉí ~âíìÉää~ âî~êíÉêÉí 
ÄÉå®ãåÇÉë üëÉå çÅÜ Ç®ê Ä∏êà~ÇÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå í®íå~ Ñ∏êëí á Ä∏êà~å ~î 
NSMMJí~äÉí ÉåäáÖí ÇÉí ëâêáÑíäáÖ~ ã~íÉêá~äÉíK

råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ é™ ~íí çãê™ÇÉí î®ëíÉê çã eçäãÖ~í~å ìíÖàçêí Éå 
ëìãéáÖ ëíê~åÇòçå ëçã ëìÅÅÉëëáîí Ñóääíë ìí ãÉÇ ÄäK~K ÄóÖÖ~îÑ~ääI ë~ååçäáâí 
Ñê™å üëÉåI Ç®êÉÑíÉê ÖàçêÇÉë ìíÑóääå~ÇÉå ãÉÇ Öêìë çÅÜ ëä~ÖÖ ãÉê ãÉÇîÉíÉí 
á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëí~ÇëêÉÖäÉêáåÖÉå Ñ∏ê ~íí ãÉê ã~êâ ëâìääÉ âìåå~ ìíåóííà~ë 
Ñ∏ê ÄÉÄóÖÖÉäëÉK

aÉ ®äÇëí~ ÄÉî~ê~ÇÉ ëé™êÉå ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå çêáÉåíÉê~ê ëáÖ 
ãçí eçäãÖ~í~åI Çîë ãÉÇ Äçëí~ÇëÜìë ä®åÖë eçäãÖ~í~å çÅÜ ìíÜìë áå ãçí 
Ö™êÇÉåK eìëÉå î~ê çãëçêÖëÑìääí ÖêìåÇä~ÖÇ~ ãÉÇ ëíÉåëóää çÅÜ ëíçÅâ~êK 
lî~åé™ Ñ~ååë ãÉê ÇáÑÑìë~ êÉëíÉê ~î óííÉêäáÖ~êÉ Éíí Üìë çÅÜ Éå î®äÄÉî~ê~Ç 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖK bíí íóÇäáÖí âçäJ çÅÜ ëçíä~ÖÉê ëâáäÇÉ ÇÉå ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå 

üê
NVVT

páÇ~ NTU çÑ ROS



Ñê™å ÇÉí åì êáîå~ ÜìëÉí çÅÜ íçäâ~ë ëçã ëé™ê ~î ëí~ÇëÄê~åÇÉå NTSNK 
i®ãåáåÖ~êå~ Ç~íÉê~ÇÉ ëáÖ ë™äÉÇÉë ÜìîìÇë~âäáÖÉå íáää Éå ÜìåÇê~™êëéÉêáçÇ 
Ñê™å NSMMJí~äÉíë ãáíí íáää NTMMJí~äÉíë ãáííK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NTV çÑ ROS



^fp kê
ONMQ

k~ãåLéä~íë
s~ííå®ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëí ê~® QPP á jçê~ ëåI 
áåÑ∏ê ìíÄóÖÖå~Ç ~î ìíÜìëK cçêåä®ãåáåÖÉå î~ê íáÇáÖ~êÉ ìåÖÉÑ®êäáÖí 
~îÖê®åë~ÇI Ç™ ëé™êÉå çî~å ã~êâ î~ê çíóÇäáÖ~K f ÇÉ íî™ ëÅÜ~âí ëçã 
ìåÇÉêë∏âíÉë áåçã ÇÉå SM âîã ëíçê~ ÄóÖÖóí~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ëé™ê ~î 
Ñê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉåK pÅÜ~âíåáåÖ ëâÉÇÇÉ ãÉÇ ã~ëâáå çÅÜ óíçêå~ 
Ü~åÇêÉåë~ÇÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK pÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë S ã ä™åÖ~ çÅÜ Å~ 
N ã ÄêÉÇ~K f ã~íàçêÇÉå Ñê~ãâçã à®êåÑ∏êÉã™ä ~î ëÉåíáÇ~ â~ê~âí®êK

üê
NVVT

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçê~ QPPWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

páÇ~ NUM çÑ ROS



^fp kê
OMOP

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí h∏éã~ååÉåI c~äì ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçåI eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉêI íê® çÅÜ ëíÉåâçåëíêìâíáçå EÉîÉåíìÉääí Éå â~àF

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâ E_ääWQFI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI âêáíéáéçêI íÉñíáäI ä®ÇÉêI ÜìÖÖëé™å

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê åóÄóÖÖå~íáçå á âî~êíÉêÉí 
h∏éã~ååÉåKhî~êíÉêÉí äáÖÖÉê ÅÉåíê~äí á c~äìåI á ~åëäìíåáåÖ íáää ™å çÅÜ 
áåçã ê~® SUI c~äì ëí~ÇK m™ ÇÉå RUM âîã ëíçê~ íçãíÉå Öê®îÇÉë ÑÉã 
ëÅÜ~âí åÉê íáää çê∏êÇ äÉê~K £îÉê ÜÉä~ çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~îë~íí ëî~êí 
âìäíìêä~ÖÉê çî~å äÉê~åI ä~ÖêÉí ÄÉëíçÇ ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î ÜìÖÖëé™å çÅÜ 
âîáëí~êK a®ê∏îÉê ä™Ö é™Ñ∏êÇ~ Öêìëä~ÖÉêI ã~íÉêá~äÉí Ü~ê ë~ååçäáâí Ü®ãí~íë 
Ñê™å ÇÉå å®êÄÉä®Öå~ ™ëÉåK dêìëä~ÖêÉí Ü~ê íêçäáÖÉå é™Ñ∏êíë á ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ ~íí çãê™ÇÉí íçÖë á Äêìâ Ñ∏ê ÄÉÄóÖÖÉäëÉK m™ Öêìëä~ÖêÉí Ñáååë Éíí 
âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ÄÉî~ê~ÇÉ êÉëíÉê ~î íê®âçåëíêìâíáçåÉêI ÉîÉåíìÉääí 
â~àâçåëíêìâíáçåÉêK hçåëíêìâíáçåÉå ëíê®ÅâÉê ëáÖ íî®êë ∏îÉê íçãíÉå çÅÜ 
∏ëíÉê çã ÇÉå Ñ~ååë 
ÇÉ íóÇäáÖ~ëíÉ ëé™êÉå ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉI Çîë Éíí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ êÉä~íáîí 
ãóÅâÉí ÑóåÇK pä~ÖÖ Ü~ÇÉ ~åî®åíë ëçã ìíÑóääå~Çëã~íÉêá~ä ÉåÇ~ëí á ÇÉ ∏îêÉ 
ä~ÖêÉåK cóåÇÉå á âìäíìêä~ÖêÉå î~ê ~î NSMMJí~äë â~ê~âí®êK

üê
NVVT

páÇ~ NUN çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NUO çÑ ROS



^fp kê
PPU

k~ãåLéä~íë
iìÇîáâ~ Ö™êÇI j~êå®ëI kçíÖ™êÇÉåI £îêÉ mÉêëÄç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âçäÄçííÉå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
råÇÉê NVVTJNVVU ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ä®åÖë ãÉÇ 
Éå Ñ∏êÉëä~ÖÉå åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î êáâëî®Ö SM îáÇ iìÇîáâ~K ^êÄÉíÉí áåÇÉä~ÇÉë 
á ÑÉã íÉã~íáëâ~ ÇÉäéêçàÉâíI ÇÉåå~ ÄÉëâêáîåáåÖ ~îëÉê ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ~î 
âçäÄçííå~ê á î®ÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖK aÉí ∏îÉêî®Ö~åÇÉ ~åí~äÉí ~î ÇÉëë~ ®ê ~î 
äáÖÖãáäÉíóéI âî~Çê~íáëâ~I áÄä~åÇ Ñ∏êÜ∏àÇ~I ãÉÇ TJNOIR ã ä™åÖ~ ëáÇçê 
çãÖáîå~ ~î ÇáâÉå çÅÜLÉääÉê Öêçé~êK c∏ê Ç~íÉêáåÖ çÅÜ å®êã~êÉ ëíìÇáìã 
î~äÇÉë ÑÉã Äçííå~ê ìíK hçäëíóÄÄä~ÖêÉå áååÉÜ∏ää âçä Ñê™å Ñê®ãëí Öê~åI 
ãÉå ®îÉå í~ääI Äà∏êâ çÅÜ äáíÉ ~äK píóÄÄä~ÖêÉåë ÄçííÉåëâáâí Ç~íÉê~ÇÉë Ñê™å 
ëäìíÉí ~î NRMMJí~äÉí Ñê~ã íáää ãáííÉå ~î NVMMJí~äÉíK fåÖ~ ÑóåÇ íáääî~ê~íçÖëK

üê
NVVT

páÇ~ NUP çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iìÇîáâ~ QPMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ iìÇîáâ~

iìÇîáâ~ QPPWO a~ä~êå~ a~ä~êå~ iìÇîáâ~

páÇ~ NUQ çÑ ROS



^fp kê
ONMR

k~ãåLéä~íë
s~ííå®ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëãÉÇà~

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê éä~åÉê~í ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î ÉåÑ~ãáäàëÜìë 
á ~åëäìíåáåÖ íáää ê~® QPPI jçê~ ëåI  Éå ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëí ãÉÇ çâä~ê 
ÄÉÖê®åëåáåÖK båëí~â~ ëä~ÖÖëíóÅâÉå Ü~ê Üáíí~íë á óííÉêâ~åíÉêå~ ~î ÄÉê∏êÇ 
Ñ~ëíáÖÜÉíK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë Éäî~ NM ã ä™åÖ~ çÅÜ NIQ ã 
ÄêÉÇ~ ëÅÜ~âí ãÉÇ ã~ëâáåK aÉ ~îëÅÜ~âí~ÇÉ óíçêå~ Ü~åÇêÉåë~ÇÉë çÅÜ 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK cäÉê~ åÉÇÖê®îåáåÖ~ê Ñê~ãâçã ãÉå ÇÉí ê∏êÇÉ ëáÖ 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå çã åÉÇÖê®îÇ çÇäáåÖëëíÉå çÅÜ êÉëíÉê ÉÑíÉê ëí∏êêÉ ëíÉå~ê 
ëçã ëéê®åÖíë Ñ∏ê î®Ö~êÄÉíÉå é™ NVPMJí~äÉíK f Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå ãçí ∏ëíê~ 
íçãíÖê®åëÉå Ñê~ãâçã ä®ãåáåÖ~ê ëçã ÄÉÇ∏ãë Ü®êê∏ê~ Ñê™å Éå ëãÉÇà~K 
pÅÜ~âíÉí ìíîáÇÖ~ÇÉë çÅÜ ä®ãåáåÖ~êå~ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK pãÉÇà~å î~ê î®ä 
Äçêíëí®Ç~Ç çÅÜ íêçäáÖÉå áåíÉ ~ääí Ñ∏ê Ö~ãã~äK f åÉÇÖê®îåáåÖ~êå~ 
íáääî~ê~íçÖë Éåëí~â~ ëä~ÖÖëíóÅâÉåI íÉÖÉäI ÉîÉåíìÉää ®ëëàÉáåÑçÇêáåÖ çÅÜ âçäK 
aÉ Ñ™í~äáÖ~ ëä~ÖÖÄáí~êå~ë â~ê~âí®ê í~ä~ê áåíÉ Ñ∏ê ~íí ÇÉ Ü®ê∏ê Ñê™å 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉå ê~® QPPK

üê
NVVT

páÇ~ NUR çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçê~ QPPWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

páÇ~ NUS çÑ ROS



^fp kê
PSU

k~ãåLéä~íë
hóêâçÖ™êÇëÖê®åÇI pâçäã®ëí~êÉî®ÖÉåI _êáíë~êîÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉêI çÇäáåÖëóí~

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ãóåí

_ÉëâêáîåáåÖ
pÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ ã~êâ~êÄÉíÉ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ á hóêâçÖ™êÇëÖê®åÇI 
ãÉää~å häçÅâ~êÉî®ÖÉå çÅÜ pÉãáå~êáÉÖ~í~åI ë~ãí á pâçäã®ëí~êÉî®ÖÉåK 
pÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë NINJNIT ã ÄêÉÇ~ çÅÜ NIMJNIS ã Çàìé~K cóääåáåÖÉå á 
ëÅÜ~âíÉå î~ê íáää ∏îÉêî®Ö~åÇÉ ÇÉäÉå ëÉåíáÇ~ ìíÑóääåáåÖ~ê ~î ë~åÇI Öêìë 
çÅÜ ëä~ÖÖ Ñ∏ê ÄäK~K äÉÇåáåÖ~êK aÉå å~íìêäáÖ~ äÉê~å ä™Ö é™ Å~ N ã ÇàìéK f 
âóêâçÖ™êÇëÖê®åÇ ëíê~ñ ∏ëíÉê çã pâçäã®ëí~êÉî®ÖÉå Ñ~ååë ÉîÉåíìÉääí Éå 
êÉëí ÉÑíÉê Éíí ®äÇêÉ ã~êâä~ÖÉêI î®ÖÄÉä®ÖÖåáåÖ ÉääÉê âìäíìêä~ÖÉêK aÉí 
ÄÉëíçÇ ~î Éíí é~ê Åã íàçÅâí ã∏êâí ä~ÖÉê ãÉÇ ëã™ëä~ÖÖI âçäLëçíI 
ãìêíÉÖÉäëÄáí~ê çÅÜ âÉê~ãáâÑê~ÖãÉåíI ÇáêÉâí çî~åé™ ÇÉå å~íìêäáÖ~ äÉê~åK 
i~ÖêÉí â~å ÇçÅâ ®îÉå î~ê~ Éå ÇÉä ~î ÇÉå ãçÇÉêå~ ëí∏êåáåÖÉåK f 
hóêâçÖ™êÇëÖê®åÇ Eëíê~ñ î®ëíÉê çã pâçäã®ëí~êÉî®ÖÉåF Ñ~ååë Éíí 
ÇÉÅáãÉíÉêíàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê MIS ã ìåÇÉê î®ÖÄ~å~åK hìäíìêä~ÖêÉí áååÉÜ∏ää 
ÄäK~K ãóÅâÉí â~äâÄêìâI ëä~ÖÖI ãìêíÉÖÉäI îáíä~ëÉê~í â~âÉä çÅÜ Éíí ãóåí 
éê®Öä~í NUNVJNUPMK j∏àäáÖÉå â~å ÇÉíí~ ä~ÖÉê ë®íí~ë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
çãÄóÖÖå~íáçåÉå ~î âóêâçÖ™êÇëãìêÉå ™ê NUROK f åçêê~ ëÉâíáçåÉå Ñ~ååë 
Éå çÇäáåÖëóí~ ìåÇÉê âìäíìêä~ÖêÉí é™ Å~ N ã Çàìé ëçã Ä∏êà~ÇÉ ëçã Éíí 
Ü~â á ∏ëíÉê çÅÜ ä∏éíÉ VIR ã ∏ëíÉêìí á Éå íÉêê~ëëäáâå~åÇÉ MIN ã Ü∏Ö 
Ñ∏êÜ∏àåáåÖK i~ÖêÉí ä™Ö ÇáêÉâí é™ ÇÉå å~íìêäáÖ~ äÉê~åK h~åëâÉ ∏îÉêÖ~îë 

üê
NVVT

páÇ~ NUT çÑ ROS



ÇÉåå~ çÇäáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ å™Öçå ~î ÇÉ ìíîáÇÖåáåÖ~ê ~î âóêâçÖ™êÇÉå 
ëçã Öàçêíë NTOT ÉääÉê NUROK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NUU çÑ ROS



^fp kê
PQM

k~ãåLéä~íë
£îêÉ mÉêëÄçI dê®ëÄÉêÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçÜ~åå~ `~Ç~êáç

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âçããìåáâ~íáçåëä®ãåáåÖI Ñ®êÇî®Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
råÇÉê NVVTJNVVU ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ä®åÖë ãÉÇ 
Éå Ñ∏êÉëä~ÖÉå åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î êáâëî®Ö SM îáÇ iìÇîáâ~K ^êÄÉíÉí áåÇÉä~ÇÉë 
á ÑÉã íÉã~íáëâ~ ÇÉäéêçàÉâíI ÇÉåå~ ÄÉëâêáîåáåÖ ~îëÉê ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î 
Éå ®äÇêÉ Ñ®êÇî®Ö á dê®ëÄÉêÖ Eê~® QQNFK s®ÖÉå Ü~ÇÉ ìééí®Åâíë îáÇ ÇÉå 
Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ìíêÉÇåáåÖÉåK bãÉääÉêíáÇ âìåÇÉ áåíÉ å™Öê~ ëé™ê ~î 
Ñçêíë®ííåáåÖÉå é™ Ñ®êÇî®ÖÉå á~âíí~Ö~ë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK aÉ 
íçéçÖê~Ñáëâ~ Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå~ î~ê ãóÅâÉí ëâáÑí~åÇÉ ãÉÇ ãáåÇêÉ ™ë~ê çÅÜ 
ë®åâ~ é~êíáÉê Ç®êÉãÉää~åIîáäâÉí â~å ÇÉí íóÇ~ é™ ~íí î®ÖÉå î~êáí Éå 
îáåíÉêî®Ö ëçã áåíÉ ÉÑíÉêä®ãå~í å™Öê~ íóÇäáÖ~êÉ ëé™ê á íÉêê®åÖÉåK

üê
NVVT

páÇ~ NUV çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iìÇîáâ~ QQNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ iìÇîáâ~

páÇ~ NVM çÑ ROS



^fp kê
OMVS

k~ãåLéä~íë
_ì

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ö™êÇëíçãíI Äçéä~íëI ÜìëÖêìåÇI ÜìëÖêìåÇëíÉê~ëëI â®ää~êÖêçéI ëíçäé™äI 
Ñ®êÇî®ÖI ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíI ëãÉÇàÉä®ãåáåÖI âî~êåä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê Éå éä~åÉê~Ç åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î î®Ö OVT 
ãÉää~å £ëíê~ q~åÇ∏ çÅÜ _ì á iáã~ ëçÅâÉåK s®Öëíê®Åâ~å î~ê SIP âã ä™åÖ 
çÅÜ ä∏éíÉ é™ ∏ëíê~ ëáÇ~å ~î s®ëíÉêÇ~ä®äîÉå çÅÜ ÄÉê∏êÇÉ å™Öê~ ëÉåÇ~å 
íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ ëä~ÖÖä®ãåáåÖ~êK c®äíáåîÉåíÉêáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Éå Å~ RM ã 
ÄêÉÇ òçå é™ Ä™Ç~ ëáÇçê çã ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÇê~ÖåáåÖÉåK råÇÉê ~êÄÉíÉí 
åçíÉê~ÇÉë PP çÄàÉâíI Ñê®ãëí êÉëíÉê ~î ëãáÇÉ çÅÜ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ çÅÜ å™Öê~ 
ëÉåíáÇ~ ÜìëÖêìåÇÉêI ãÉå Ç®ê Ñ~ååë ®îÉå Éå ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë çÅÜ Éå î®ÖK
sáÇ éêçîëÅÜ~âíåáåÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ëãáÇÉ é™ íî™ éä~íëÉê 
çÅÜ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ÄÉÄóÖÖÉäëÉ é™ óííÉêäáÖ~êÉ íî™ ëí®ääÉåK 

i®ãåáåÖ~êå~ ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ áåîÉåíÉêáåÖ çÅÜ Öê®îåáåÖ Ü~ê á 
âçãÄáå~íáçå ãÉÇ â~êíëíìÇáÉê çÅÜ çêíëÄçêå~ë ÄÉê®ííÉäëÉê Öáîáí íçäâåáåÖÉå 
~íí ÄÉÄóÖÖÉäëÉå íáÇáÖ~êÉ äÉÖ~í á ~åëäìíåáåÖ íáää ®äîÉåK bå Ñ∏ê®åÇêáåÖ ~î 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉã∏åëíêÉí ãÉÇ Éå ìééÑäóííåáåÖ ~î Ö™êÇ~êå~ íáää ëâçÖëâ~åíÉåI 
ëâÉÇÇÉ íêçäáÖÉå ëìÅÅÉëëáîíI ãÉå á ÜìîìÇë~â ìåÇÉê NTMMJí~äÉíK 
c∏ê®åÇêáåÖÉå â~å Ü~ Ñ∏ê~åäÉííë ~î ÄêáëíÉå é™ çÇäáåÖëã~êâ çÅÜ ~íí 
Ö™êÇ~êå~ ÖÉåçã ìééçÇäáåÖ Ü~ãå~í ä™åÖí áÑê™å ìíã~êâÉåK aÉå 
Ñê~ãâçãå~ ëä~ÖÖÉå ëâ~ää Ñê®ãëí âçééä~ë íáää éêáã®êëãáÇÉíI îáäâÉí Ü∏ê 

üê
NVVT

páÇ~ NVN çÑ ROS



å®ê~ ë~ãã~å ãÉÇ ÇÉå Ñ∏ê êÉÖáçåÉå ë™ îáâíáÖ~ à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖÉåI 
Ñê®ãëí ÄÉÇêáîÉå ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇ çÅÜ Ñê~ã íáää NTMMJí~äÉíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáã~ POOWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ iáã~

páÇ~ NVO çÑ ROS



^fp kê
PPV

k~ãåLéä~íë
kÉÇêÉ mÉêëÄçI píçêå®ëÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âçããìåáâ~íáçåëä®ãåáåÖI ä~ëí~ÖÉéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
à®êåã~äãI ã~ëìÖåëëä~ÖÖI ãóåíI à®êåÑê~ÖãÉåíI ëéáâ~êI âÉê~ãáâI âêáíéáé~

_ÉëâêáîåáåÖ
råÇÉê NVVTJNVVU ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ä®åÖë ãÉÇ 
Éå Ñ∏êÉëä~ÖÉå åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î êáâëî®Ö SM îáÇ iìÇîáâ~K ^êÄÉíÉí áåÇÉä~ÇÉë 
á ÑÉã íÉã~íáëâ~ ÇÉäéêçàÉâíI ÇÉåå~ ÄÉëâêáîåáåÖ ~îëÉê ìÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î 
Éå ä~ëí~ÖÉéä~íë îáÇ ëà∏å £îê~ eáääÉå á kÉÇêÉ mÉêëÄç Eê~® PVSFK båäáÖí 
®äÇêÉ ìééÖáÑíÉê Ü~ê éä~íëÉå ~åî®åíë Ñ∏ê ~íí íê~åëéçêíÉê~ à®êåã~äã Ñê™å 
mÉêëÄçë çÅÜ dê®ëÄÉêÖë Öêìîçê ë~ãí í~Åâà®êå Ñê™å mÉêëÄçë Üóííçê ∏îÉê 
ëà∏å £îê~ eáääÉåK dÉåçã ~îë∏âåáåÖ ãÉÇ ãÉí~ääÇÉíÉâíçê çÅÜ 
ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ âìåÇÉ éä~íëÉå äçâ~äáëÉê~ë íáää Éå Å~ RRñOM ã ëíçê óí~ 
ëíê~ñ çî~åÑ∏ê ÇÉí Ö~ãä~ ëíê~åÇÜ~âÉíK a®ê Ñ~ååë ëéêáÇÇ à®êåã~äãI 
ã~ëìÖåëëä~ÖÖI ëíÉå çÅÜ Éå ÇÉä Ñ∏êÉã™äI ë™ëçã Éíí ãóåíI à®êåÑê~ÖãÉåíI 
ëéáâ~êI âÉê~ãáâ çÅÜ âêáíéáé~K j~äãÉå é™ éä~íëÉå î~ê ãÉÇ ëíçê 
ë~ååçäáâÜÉí Ñê™å h®ääÄçííÉåÖêìî~å Eê~® NVRFI OIR âã åçêê çã 
ä~ëí~ÖÉéä~íëÉåK c∏êÉã™äÉå éÉâ~ê ãçí Éå Éí~ÄäÉêáåÖ ~î ä~ëí~ÖÉéä~íëÉå íáää 
çãâêáåÖ ™ê NTMMK

üê
NVVT

páÇ~ NVP çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iìÇîáâ~ PVSWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ iìÇîáâ~

páÇ~ NVQ çÑ ROS



^fp kê
OMON

k~ãåLéä~íë
_çåÇÉÖ~í~åI _ÉêÖëÜ~ìéíã~åëÖ~í~åI c~äì ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉêI î®ÖóíçêI ëíÉåâìäîÉêíI ÇáâÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Öê®îåáåÖ~ê Ñ∏ê åó 
î~ííÉåJ çÅÜ ~îäçééëäÉÇåáåÖ á _ÉêÖëÜ~ìéíã~åëÖ~í~å Ñê™å 
hçåëíî~âí~êÉÖ~í~å íáää _çåÇÉÖ~í~å çÅÜ ä®åÖë _çåÇÉÖ~í~å íáää 
jçêãçêëÖ~í~åK pÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë OJP ã ÄêÉíí çÅÜ OIOJPIN ã ÇàìéíK aÉ 
∏îÉêëí~ MIRJN ã ìíÖàçêÇÉë ~î é™Ñ∏êÇ~ ëä~ÖÖJI ÖêìëJ çÅÜ ëíÉåä~ÖÉêI 
Ç®êìåÇÉê Ñ~ååë äÉêáÖ ãçê®åK pä~ÖÖä~ÖêÉå êÉéêÉëÉåíÉê~ê íêçäáÖÉå ®äÇêÉ 
î®ÖóíçêK sáÇ hçåëíî~âí~êÉÖ~í~å çÅÜ ä®åÖë _çåÇÉÖ~í~å Ñ~ååë âìäíìêä~ÖÉê 
Ñê®ãëí ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ÜìÖÖëé™å é™ ÑäÉê~ ëí®ääÉå ìåÇÉê ëä~ÖÖä~ÖêÉåK f ë∏Çê~ 
ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí ä®åÖë _çåÇÉÖ~í~å ëäìí~ÇÉ âìäíìêä~ÖêÉí íî®êí îáÇ Éíí 
ÇáâÉK i®åÖë _ÉêÖëÜ~ìéíã~åëÖ~í~å ä∏éíÉ Éå ëíÉåâìäîÉêí é™ Å~ O ã ÇàìéK 
hìäîÉêíÉå Ñ∏êÖêÉå~ÇÉ ëáÖ çÅâë™ ãÉÇ Éå ~êã áå á âî~êíÉêÉí _çåÇÉåK

üê
NVVT

páÇ~ NVR çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ NVS çÑ ROS



^fp kê
PNV

k~ãåLéä~íë
i∏ååÉãçëë~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI ëä~ÖÖçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê äÉÇåáåÖ~ê á Éíí ãÉÇÉäíáÇ~ Üóííçãê™ÇÉ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK pÅÜ~âíÉí î~ê çãâêáåÖ ORM 
ãÉíÉê ä™åÖíI Éå ãÉíÉê ÄêÉíí çÅÜ âå~ééí Éå ãÉíÉê Çàìéí çÅÜ ä∏éíÉ 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå é™ î®ëíê~ ëáÇ~å çã Éå î®Ö EkJpFI îáäâÉå ÖáÅâ ∏îÉê 
ÜóííÄ®ÅâÉåK a®êíáää Öê®îÇÉë Éíí ëíáÅâëÅÜ~âí á £Js êáâíåáåÖ íáää Éíí é~ê 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉê ∏ëíÉê çã î®ÖÉåI ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã Ä®ÅâÉåK
m™ Ä™Ç~ ëáÇçê çã Ä®Åâê~îáåÉå ä™Ö Éíí Å~ MIR ãÉíÉê íàçÅâí ëä~ÖÖä~ÖÉêI 
áååÉÜ™ää~åÇÉ ëâáîáÖ âçéé~êëä~ÖÖ çÅÜ âçäLëçíK f ëíáÅâëÅÜ~âíÉí Ñê~ãâçã Éíí 
MIO ã íàçÅâí âçää~ÖÉê ëçã â~å ìíÖ∏ê~ Éå êÉëí ~î Éíí âçäìééä~ÖK fåÖ~ ÑóåÇ 
íçÖë íáääî~ê~K

üê
NVVT

páÇ~ NVT çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáâ~ NMTWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ sáâ~

páÇ~ NVU çÑ ROS



^fp kê
ONQT

k~ãåLéä~íë
p®íÉêë âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âóêâ~I âóêâçÖêìåÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí ÄÉÑáåíäáÖí íê®Öçäî íçÖë Äçêí á p®íÉêë âóêâ~ë î~éÉåÜìë 
ÖàçêÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK p®íÉêë Ñ∏êëí~ âóêâ~ ìééÑ∏êÇÉë 
é™ NSPMJí~äÉíI ãÉå êÉîë é™ NTTMJí~äÉí çÅÜ Éå åó âóêâ~ ìééÑ∏êÇÉëK 
péêáÅâÄáäÇåáåÖ~ê á íçêåÉí ãÉÇÑ∏êÇÉ ÇçÅâ ~íí ÇÉíí~ ÑáÅâ êáî~ë çÅÜ Éíí åóíí 
ìééÑ∏êÇÉë NUMSJMTK

píÉå~êå~ ëçã ëí∏íí~í Äà®äâä~ÖÉí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë çÅÜ ÇÉ íî™ ãìê~ÇÉ 
ÑìåÇ~ãÉåíÉå îáÇ ëáÇ~å ~î åìî~ê~åÇÉ âóêâéçêíK cìåÇ~ãÉåíÉå î~ê Å~ OñO 
ã ëíçê~ çÅÜ MIOJMIP ã Ü∏Ö~K aÉ ìíÖ∏ê íêçäáÖÉå êÉëíÉê ~î Éíí ®äÇêÉ 
î~éÉåÜìëK

üê
NVVT

páÇ~ NVV çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p®íÉê OPRWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ p®íÉê

páÇ~ OMM çÑ ROS



^fp kê
OMNV

k~ãåLéä~íë
dä®åíî®ÖÉåI c~äì ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ã~êâÜçêáëçåíÉêI ëíÉåãìê EêÉëí ~îF

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Ñà®êêî®êÉãìíÄóÖÖå~Ç 
ä®åÖë dä®åíî®ÖÉå á c~äìåK jçíáîÉí î~ê ~íí å®êã~êÉ âä~êÖ∏ê~ 
Ñçêåä®ãåáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå~ ìíáÑê™å ÇÉå íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ö™êÇëíçãíÉå 
ãÉÇ çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êI ê~® NNPK pÅÜ~âíåáåÖÉå ÖàçêÇÉë ÜìîìÇë~âäáÖÉå á 
î®Ö çÅÜ ÅóâÉäÄ~å~I ãÉå ìåÇÉê é™Ñ∏êÇ~ Öêìë çÅÜ ëä~ÖÖä~ÖÉê Ñ~ååë ®äÇêÉ 
ã~êâëâáâíK sáëë~ ëé™ê ëçã Ñê~ãâçã â~å íêçäáÖÉå Ç~íÉê~ë íáää NTMMJí~äÉíK 
qáää ÇÉëë~ Ü∏ê Üìã∏ë~ ã~êâåáî™Éê çÅÜ ëâáâí ~î ™âÉêã~êâëäáâå~åÇÉ 
â~ê~âí®êK aÉëëìíçã Ñê~ãâçã ëíÉå~ê ëçã íêçäáÖÉå ìíÖàçêí Éå Ñçêíë®ííåáåÖ 
é™ Éå íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~Ç ëíÉåÜ®Öå~ÇK f ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí 
Ñ~ååë ®îÉå ëé™ê ~î Éå óåÖêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉÑ~ë ãÉÇ ÄäK~K Éíí íÉÖÉäÄÉã®åÖí 
ëâáâí çî~åé™ Éå ®äÇêÉ ã~êâóí~K

üê
NVVT

páÇ~ OMN çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå NNPWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ OMO çÑ ROS



^fp kê
ONON

k~ãåLéä~íë
hçêëÖ™êÇÉåI hçêë~êîÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ö™êÇëíçãíI Ü®Öå~ÇëëóëíÉãI î®ÖI çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êI ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê éä~åÉê~Ç s^JìíÄóÖÖå~Ç çÅÜ 
ÇÉí~äàéä~åä®ÖÖåáåÖ îáÇ s®ëíê~ hçêëÖ™êÇÉå Ó hçêë~êîÉíK h~êí~å~äóëÉå 
ÖàçêÇÉë ìíáÑê™å ä~Ö~ëâáÑíÉëâ~êíçê Ñê™å ëäìíÉí ~î NUMMJí~äÉí çÅÜ Ä∏êà~å ~î 
NVMMJí~äÉíK bå ãÉê ëÅÜÉã~íáëâ â~êí~ Ñê™å Ä∏êà~å ~î NTMMJí~äÉí ~åî®åÇÉë 
çÅâë™K _™ÇÉ hçêëÖ™êÇÉå çÅÜ hçêë~êîÉí ®ê ë~ååçäáâí ãÉÇÉäíáÇ~ Ö™êÇ~êK 
råÇÉê NSMMJí~äÉí Éñé~åÇÉê~ÇÉ hçêëÖ™êÇÉå íáää Éå Äó ãÉÇ Éíí NRJí~ä 
Ö™êÇ~ê ãÉÇ~å hçêë~êîÉí Ñ∏êÄäÉî ~î Éåë~ãÖ™êÇëâ~ê~âí®êK dÉåçã 
çãê™ÇÉí ÖáÅâ íî™ îáâíáÖ~ î®Ö~ê ãçí ^ëéÉÄçÇ~ çÅÜ ^ãëÄÉêÖK píçê~ 
Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê ∏îÉê íáÇ âìåÇÉ ëé™ê~ë á hçêëÖ™êÇÉåI Ö™êÇëíçãíÉê Ü~ê 
∏ÇÉä~Öíë çÅÜ Ü®Öå~ÇëëóëíÉãÉí Öàçêíë çãK

péÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ÇÉí íêçíë ëçãã~êëíìÖçêI îáääçê çÅÜ åó~ 
î®ÖÇê~ÖåáåÖ~ê Ñ~ååë ã™åÖ~ ëé™ê âî~ê ~î ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉI 
ã~êâçêÖ~åáë~íáçåI çÇäáåÖ çÅÜ î®ÖëóëíÉãK lÇäáåÖëä~åÇëâ~éÉí â~å 
ÄÉëâêáî~ë ëçã ëã™ëâ~äáÖí çÅÜ ÑçêãêáâíK POR çÄàÉâí åçíÉê~ÇÉë î~ê~î Å~ 
NMM çÇäáåÖëê∏ëÉåI SM ëíÉåëíê®åÖ~êI Éíí QMJí~ä çÇäáåÖëíÉêê~ëëÉêI OQ 
ÜìëÖêìåÇÉêI Éíí ÜìÇê~í~ä ™âÉêÜ~â çÅÜ å™Öê~ ÇáâÉåK bå à®ãÑ∏êÉäëÉ ãÉää~å 
â~êí~å~äóëÉå çÅÜ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ã™åÖ~ ä®ãåáåÖ~ê á 

üê
NVVTI NVVU

páÇ~ OMP çÑ ROS



ã~êâÉå ÖáÅâ ~íí áÇÉåíáÑáÉê~ ìíáÑê™å â~êíçêå~K d™êÇëä®ÖÉå çÅÜ ÇÉä~ê ~î 
Ü®Öå~ÇëëóëíÉã âìåÇÉ Ñ∏äà~ë íáääÄ~â~ íáää NSMMJí~äÉíI ãÉÇ~å 
çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êå~I éÖ~ â~êíã~íÉêá~äÉíI âçåâêÉí Ä~ê~ âìåÇÉ Ñ∏äà~ë íáää 
ëäìíÉí ~î NUMMJí~äÉíK
p~ãã~åí~ÖÉí çãÑ~íí~ê éä~åçãê™ÇÉí Éíí Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë î®äÄÉî~ê~íI 
ëã™ëâ~äáÖí çÅÜ ™äÇÉêÇçãäáÖí çÇäáåÖëä~åÇëâ~é ãÉÇ ëíçêí íáÇëÇàìé âêáåÖ 
íóéáëâ~ ÄÉêÖëã~åëJ çÅÜ í®âíÉâ~êäëÖ™êÇ~êI â~ê~âí®êáëâíáëâí Ñ∏ê 
hçéé~êÄÉêÖëä~ÖÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ RTWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ STWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ NTVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ OMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ ORUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

páÇ~ OMQ çÑ ROS



^fp kê
OMNU

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí h∏éã~ååÉåI c~äì ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÜìëÖêìåÇ EêÉÅÉåíF

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î 
~ÑÑ®êëäçâ~äÉê á âî~êíÉêÉí h∏éã~ååÉåK ríÄóÖÖå~ÇÉå éä~åÉê~ÇÉë áååÉ é™ 
Ö™êÇÉå ãçí íçãíÖê®åëÉå á ë∏ÇÉêK råÇÉê ~ëÑ~äíÉå Ñê~ãâçã Ñóääå~ÇëJ
Lê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê çÅÜ ÄÉíçåÖÑìåÇ~ãÉåíK _ÉíçåÖÉå ìíÖàçêÇÉ êÉëíÉê ~î Éíí 
Üìë ãÉÇ â®ää~êÉ Ñê™å ëÉâÉäëâáÑíÉíK aÉí ®ê íêçäáÖí ~íí ÇÉí Ñáååë áåí~âí~ 
âìäíìêä~ÖÉê ìåÇÉê â®ää~êÉåI ãÉå Ç™ ÇÉå åó~ ÄóÖÖå~ÇÉå áåíÉ ëâ~ Ü~ 
â®ää~êî™åáåÖ ~îÄê∏íë ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK

üê
NVVU

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ OMR çÑ ROS



^fp kê
OMSR

k~ãåLéä~íë
s®ëí~åëà∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ ÇçâìãÉåí~íáçå

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Üóííçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìééêìëíåáåÖÉå ~î s®ëí~åëà∏ Üóíí~ ìíÑ∏êÇÉ a~ä~êå~ë 
ãìëÉìã Éå ~êâÉçäçÖáëâ ÇçâìãÉåí~íáçå çÅÜ Éå ëÅÜ~âíâçåíêçääK 
jìääíáããÉêÜóíí~å î~ê é™ î®Ö ~íí ê~ë~ áÜçé çÅÜ Ñ∏ê ~íí ê®ÇÇ~ ™íÉêëíçÇÉå 
Ü~ê ä®åëëíóêÉäëÉå áåáíáÉê~í Éå í~âåáåÖK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉí ÖàçêÇÉë 
Ñ∏êëí®êâåáåÖë çÅÜ Çê®åÉêáåÖë~êÄÉíÉåK £îÉêëí~ ëíçÅâî~êîÉå ~î Üóíí~åë 
íáãêáåÖ íçÖë Äçêí çÅÜ ëíÉåÑçíÉå Ñ∏êëí®êâíÉëK aÉ åÉÇê~ë~ÇÉ ã~ëëçêå~ êìåí 
Üóíí~å íçÖë ÄçêíK a™ Ñê~ãâçã êÉëíÉê ~î ÜàìäÖê~îÉå çÅÜ Ä®äÖ~êå~ë 
ëíÉåÑìåÇ~ãÉåíK pÅÜ~âíåáåÖ ÖàçêÇÉë îáÇ ëíÉåÑçíÉå Ü∏êå Ñ∏ê ÖàìíåáåÖ ~î 
ÄÉíçåÖéäáåí~ê íáää í~âÉíë Ü∏êåëíçäé~ê çÅÜ Ñ∏ê Çê®åÉêáåÖK qî™ 
Çê®åÉêáåÖëëÅÜ~âí Öê®îÇÉë ∏ëíÉê çã Üóíí~å çÅÜ ÖáÅâ ÜìîìÇë~âäáÖÉå 
áÖÉåçã ëä~ÖÖî~êéK jìääíáããÉêÜóííçê ãìê~ÇÉë çã ÉãÉää~å™íI ãÉå å™Öê~ 
ëé™ê ~î ®äÇêÉ Üóííçê Ñê~ãâçã áåíÉ îáÇ ÇÉ ÄÉÖê®åë~ÇÉ ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~K

üê
NVVU

páÇ~ OMS çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dê~åÖ®êÇÉ OOWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ dê~åÖ®êÇÉ

páÇ~ OMT çÑ ROS



^fp kê
PQO

k~ãåLéä~íë
içêÉåëÄÉêÖ~I içêÉåëÄÉêÖ~íà®êå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
råÇÉê NVVTJNVVU ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ä®åÖë ãÉÇ 
Éå Ñ∏êÉëä~ÖÉå åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î êáâëî®Ö SM îáÇ iìÇîáâ~K ^êÄÉíÉí áåÇÉä~ÇÉë 
á ÑÉã íÉã~íáëâ~ ÇÉäéêçàÉâíI ÇÉåå~ ÄÉëâêáîåáåÖ ~îëÉê éçääÉå~å~äóë Ñê™å 
içêÉåëÄÉêÖ~íà®êåK pÉÇáãÉåíéêçî Ñê™å íà®êåÉåë ÄçííÉåK aÉ íáÇáÖ~ëíÉI ãÉå 
ãóÅâÉí î~Ö~I ëé™êÉå Ñê™å ã®åëâäáÖ é™îÉêâ~å ®ê ê™ÖçÇäáåÖ Ñê™å ëäìíÉí ~î 
à®êå™äÇÉêåK mÉêã~åÉåí àçêÇÄêìâ çÅÜ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ Éí~ÄäÉê~ÇÉë á 
içêÉåëÄÉêÖ~ ìåÇÉê NPMMJí~äÉíK gçêÇÄêìâÉí Ä~ëÉê~ÇÉë é™ çÇäáåÖ ~î âçêå 
çÅÜ ê™Ö ë~ãí âêÉ~íìêëëâ∏íëÉäK j∏àäáÖÉå ®ê ÇÉå ∏â~åÇÉ ~åÇÉäÉå âçä á 
ëÉÇáãÉåíÉå çÅâë™ Éíí ìííêóÅâ Ñ∏ê ëîÉÇàÉçÇäáåÖ çÅÜ âçäåáåÖ á çãê™ÇÉíK 
råÇÉê éÉêáçÇÉå NSMMJNTMMJí~äÉí ëâÉê å™Öçå Ñçêã ~î çãëíêìâíìêÉêáåÖ ~î 
ã~êâ~åî®åÇåáåÖÉåI ë~ååçäáâí ãçí ëí∏êêÉ ®åÖë~êÉ~äÉê çÅÜ ë™ëã™åáåÖçã 
î~ääçÇäáåÖK

üê
NVVU

páÇ~ OMU çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iìÇîáâ~ OSNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ iìÇîáâ~

páÇ~ OMV çÑ ROS



^fp kê
ONOM

k~ãåLéä~íë
a~ããÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI Üóííçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ ã~êâ~êÄÉíÉ Ñ∏ê åó ÉäÅÉåíê~ä çÅÜ 
Éäâ~ÄÉä á a~ããÉå çÅÜ mìííÄçK pÅÜ~âíåáåÖÉå ÖàçêÇÉë á óííÉêâ~åíÉå ~î 
Üóííçãê™ÇÉí ê~® NNQ á píçê~ hçéé~êÄÉêÖë ëçÅâÉå çÅÜ ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí 
ëä~ÖÖî~êéÉíK

üê
NVVU

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ NNQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

páÇ~ ONM çÑ ROS



^fp kê
OMMV

k~ãåLéä~íë
qà®êå~I qà®êåëà∏å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI ÄêìååI ëä~ÖÖî~êé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ëä~ÖÖI ìÖåëî®ÖÖëÄáí~êI Äê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå éä~åÉê~Ç 
Åáêâìä~íáçåëéä~íë á ~åëäìíåáåÖ íáää oáâëî®Ö TM îáÇ qà®êå~K mä~åçãê™ÇÉí 
ÄÉê∏êÇÉ íî™ ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíÉêI êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëçã Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ ê~® QM 
çÅÜ QNI çÅÜ êÉëíÉê ~î íêÉ ÄóJLÖ™êÇëíçãíÉê êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëçã ê~® NTRI NTS 
çÅÜ NTT á _çêä®åÖÉ ëí~ÇK 

sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë íçí~äí íàìÖçÑÉã ë∏âëÅÜ~âí åçêê çÅÜ 
ë∏ÇÉê çã ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ oî TMK m™ ÑäÉê~ ëí®ääÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ÉÑíÉê 
ëÉåíáÇ~ Ö™êÇëä®ãåáåÖ~êI ÄäK~K Éå ÄêìååK f Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå ë∏ÇÉê çã 
êáâëî®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉëëìíçã ëíçäéÜ™ä ëçã íçäâ~ÇÉë ëçã êÉëíÉê ~î Éíí 
ä™åÖÜìëK bíí ëíçäéÜ™ä Ü~ê `NQJÇ~íÉê~íë íáää îáâáåÖ~íáÇK f ëäìííåáåÖÉå åÉê 
ãçí qà®êå~ëà∏å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëä~ÖÖî~êé ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®ê á íî™ 
ëÅÜ~âíK pä~ÖÖî~êéÉå áååÉÜ∏ää êÉÇìâíáçåëëä~ÖÖ çÅÜ ìÖëî®ÖÖëÄáí~êK ä 
óííÉêäáÖ~êÉ Éíí ëÅÜ~âí Ñ∏êÉâçã êÉëíÉê ~î âìäíìêä~ÖÉê ëçã ÄäK~K áååÉÜ∏ää 
âçä çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉåK

ä éä~åçãê™ÇÉíë ∏ëíê~ â~åí Ñê~ãâçã Éå Å~ R ñ R ã ëíçê ëíÉåê~ãI NIN ã 
ÇàìéK p~ååçäáâí ®ê ÇÉíí~ ÑìåÇ~ãÉåíÉí íáää NTSQ ™êë âäçÅâëí~éÉäI ëçã Ñáååë 

üê
NVVU

páÇ~ ONN çÑ ROS



ìíéêáÅâ~Ç é™ NUOMJí~äÉíë ëíçêëâáÑíÉëâ~êí~K fåÖ~ Ö™êÇëä®ãåáåÖ~ê Ñê~ãâçã 
çÅÜ áåÖ~ Ñ∏êÉã™ä ®äÇêÉ ®å NUMMJí~äK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_çêä®åÖÉ QMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ _çêä®åÖÉ

_çêä®åÖÉ NTSWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ _çêä®åÖÉ

páÇ~ ONO çÑ ROS



^fp kê
ONQS

k~ãåLéä~íë
håìíëÄçI p®íÉêÇ~äÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âçåëíÜìë çÅÜ î~ííÉåê®åå~ íáää ëí™åÖÖ™åÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìééêìëíåáåÖ ~î 
âçåëíÜìëÉí á p®íÉêÇ~äÉåI ê~® TR á p®íÉêë ëçÅâÉåK sáÇ ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉí 
êÉâçåëíêìÉê~ÇÉë ëí™åÖÖ™åÖÉåI ÄäK~K ~åä~ÇÉë Éíí åóíí î~ííÉåÜàìäK hçåëíÉå 
Ñ∏êë™Ö Ñ∏êê _áëéÄÉêÖë Öêìî~ ãÉÇ âê~ÑíK aÉå ®ê â®åÇ ëÉÇ~å Ä∏êà~å ~î 
NSMMJí~äÉí çÅÜ î~ê á ÇêáÑí Ñê~ã íáää NVOMJí~äÉíK

pÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖÉå Ö®ääÇÉ Ñê~ãí~ÖåáåÖ ~î ÇÉå áÖÉåÑóääÇ~ 
î~ííÉåê®åå~åK aÉäÉå å®êã~ëí âçåëíÜìëÉí î~ê ä®íí~ëí ~íí ™íÉêÑáåå~K aÉå 
åÉÇêÉ ÇÉä î~ê ëíÉåë~íí çÅÜ S ãÉíÉê å®êã~ëí ÜìëÉí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK 
píÉåë®ííåáåÖÉå Ü~ÇÉ ìíÑ∏êëí á ÑäÉê~ Éí~ééÉêK eìê ∏îêÉ ÇÉäÉå ëÉíí ìí î~ê 
ëî™ê~êÉ ~íí ìíê∏å~I Ç™ ã~êâÉå Ñ∏ê®åÇê~íë ÖÉåçã é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçêK lã Éå 
íáÇáÖ~êÉ ëíÉåë®ííåáåÖ Ñìååáíë Ç®ê Ü~ê ÇÉå Ñ∏êëí∏êíë ÉääÉê ë™ î~ê ã~êâåáî™å 
ÄÉíóÇäáÖí ä®ÖêÉ íáÇáÖ~êÉK póÑíÉí î~ê ~íí ÄÉî~ê~ â~å~äÉå ãÉå ~íí í®Åâ~ ∏îÉê 
ÇÉäÉå å®êã~ëí ÜìëÉíK

üê
NVVU

páÇ~ ONP çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p®íÉê TRWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ p®íÉê

páÇ~ ONQ çÑ ROS



^fp kê
ONQP

k~ãåLéä~íë
pìåÇÄçêåëëíê∏ããÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âçããìåáâ~íáçåëä®ãåáåÖI ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI 
ÜóííêìáåLçãê™ÇÉI êçëí~åä®ÖÖåáåÖI ÄêçÑìåÇ~ãÉåí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~êå~ ~íí ÄóÖÖ~ Éå Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö îáÇ 
o~ãëå®ëî®ÖÉå Eî®Ö UTRF á pìåÇÄçêåë ÄóI ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK aÉå éä~åÉê~ÇÉ ÄóÖÖå~íáçåÉå ÄÉê∏êÇÉ ê~® OPUWNI 
êÉÖáëíêÉê~Ç ëçã Éå ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëí íáääÜ∏ê~åÇÉ Éíí Üóííçãê™ÇÉK

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí ÇÉäë é™ pìåÇÄçêå™åë î®ëíê~ ëíê~åÇ 
ëíê~ñ åçêê çã ÇÉí ÄÉÑáåíäáÖ~ ÄêçÑ®ëíÉíI ÇÉäë á Éíí Öê∏åçãê™ÇÉ ãÉää~å 
Ç~ããÉå çÅÜ ÇÉå ∏ëíê~ ëíê∏ããÉåK qçí~äí Öê®îÇÉë Ñóê~ ë∏âëÅÜ~âí áåçã 
ÇÉí ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉí î~ê~î Éíí ëÅÜ~âí é™ ™åë î®ëíê~ ëíê~åÇ ëíê~ñ åçêê çã 
ÄêçÑ®ëíÉíK aÉ íêÉ ∏îêáÖ~ Ñ∏êä~ÇÉë é™ ∏ëíê~ ëáÇ~å çã ™å á Öê∏åçãê™ÇÉíI á 
Éíí ~î ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí âê~ÑíáÖí âçäJ çÅÜ ëçíä~ÖÉê ë~ãí êÉëíÉêå~ ~î 
î~Ç ëçã â~å î~ê~ Éå êçëí~åä®ÖÖåáåÖK f ëÅÜ~âíÉí å®êã~ëí ÇÉå ∏ëíê~ 
ëíê∏ããÉå çã pìåÇÄçêåë™å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå íáããÉêâçåëíêìâíáçåK aÉëë 
ä®ÖÉI áåíáää åìî~ê~åÇÉ î®ÖÄêçI Ö∏ê ÇÉí êáãäáÖí ~íí ~åí~ ~íí ÇÉí ê∏ê ëáÖ çã 
Éíí ®äÇêÉ ÄêçÑ®ëíÉK f ë~ãíäáÖ~ íêÉ ëÅÜ~âí á Öê∏åçãê™ÇÉí âçåëí~íÉê~ÇÉë 
çÅâë™ Ü™êí é~Åâ~ÇI áÜçéÄêìååÉå âçéé~êëä~ÖÖ îáäâÉí çÑí~ Ñ∏êÉâçããÉê 
ëçã ÄÉä®ÖÖåáåÖ é™ ~êÄÉíëóíçê îáÇ Üóííçê çÅÜ ëçã î®ÖÄÉä®ÖÖåáåÖK fåÖ~ 
ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉå ãÉå á ëÅÜ~âí O íáääî~ê~íçÖë âçä çÅÜ á Éíí 

üê
NVVU

páÇ~ ONR çÑ ROS



ëÅÜ~âí Q íáääî~ê~íçÖë Éå Äáí ~î Éå ëíçÅâ Ñ∏ê Ç~íÉêáåÖK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ OPUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ ONS çÑ ROS



^fp kê
PMR

k~ãåLéä~íë
pâÉåëÜóíí~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI î~ííÉåê®åå~I ëä~ÖÖî~êéI âçää~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
ä ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí s®ÖîÉêâÉí Éêë~ííÉ ÇÉå Ö~ãä~ î®Öíêìãã~å ãÉÇ Éå åó 
á Éíí Üóííçãê™ÇÉ á pâÉåëÜóíí~å ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíâçåíêçääK aÉí ÇêóÖí 
OR ã ä™åÖ~I Q ã ÄêÉÇ~ çÅÜ åÉê íáää P ã Çàìé~ ëÅÜ~âíÉí ëâ~ê ÖÉåçã 
âê~ÑíáÖ~ ëä~ÖÖJI âçäëíóÄÄJ çÅÜ ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê ëçã é™Ñ∏êíë îáÇ çäáâ~ 
íáääÑ®ääÉåK båÇ~ëí á åçêê~ ®åÇÉå å™ÇÇÉ ëÅÜ~âíÉí å~íìêäáÖ ãà®ä~K bå ãáåÇêÉ 
ÇÉä ~î Éå ®äÇêÉ éä~åâëâçÇÇ î~ííÉåê®åå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âå~ééí O ã ìåÇÉê 
î®ÖÄ~å~å á î~ííÉåëíê∏ããÉåë ä®åÖÇêáâíåáåÖI ä î~ííÉåê®åå~åë ÑóääåáåÖ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÜÉäîáí Ñ~à~åë çÅÜ ê∏ÇÖçÇë ãÉÇ Öìä Öä~ëóê ëçã âìåÇÉ Ç~íÉê~ë 
íáää NUMMJí~äK pà®äî~ éä~åâçêå~ ìåÇÉê ÑóääåáåÖÉå î~ê Ñ∏äà~âíäáÖÉå ®äÇêÉI 
íêçäáÖÉå NTMMJí~ä ÉääÉê íáÇáÖ~ëí NSMMJí~äK pä~ÖÖÉå î~ê ãóÅâÉí ÜÉíÉêçÖÉå 
çÅÜ ÄÉëíçÇ Ñ∏êìíçã ~î ã~ëìÖåëëä~ÖÖ íêçäáÖÉå ®îÉå ~î Ü~ãã~êëä~ÖÖ çÅÜ 
ëáäîÉêëä~ÖÖI ä ~îäçééëëÅÜ~âíÉí Ñ∏êÉâçã Éíí êÉä~íáîí íàçÅâí ä~ÖÉê ãÉÇ 
âçäëíóÄÄ çî~åé™ ëä~ÖÖK aÉëë~ ä®ãåáåÖ~ê íçêÇÉ âçãã~ Ñê™å Éíí 
âçäìééä~ÖI ã∏àäáÖÉå Éíí âçäÜìë Ç®ê ëä~ÖÖÉå Ü~Ñí Éå î®äÇê®åÉê~åÇÉ ÉÑÑÉâíK 
jçí Ä~âÖêìåÇ ~î ÇÉ çÄëÉêîÉê~ÇÉ ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖ~êå~ é™ 
éä~íëÉå Ü~ê âçäëíóÄÄä~ÖêÉí ìééÉåÄ~êäáÖÉå ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ îÉêâë~ãÜÉíÉå 
îáÇ Éå Ü~ãã~êÉ ÉääÉê Üóíí~K fåÖ~ ÑóåÇ íáääî~ê~íçÖëK

üê
NVVU

páÇ~ ONT çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

páäîÄÉêÖ PUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ páäîÄÉêÖ

páÇ~ ONU çÑ ROS



^fp kê
OMSS

k~ãåLéä~íë
dê~åÖ®êÇÉ âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
âóêâçÇçâìãÉåí~íáçå

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âóêâ~

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå óííêÉ êÉåçîÉêáåÖÉå ~î dê~åÖ®êÇÉ âóêâ~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë 
Éå ãìêîÉêâëÇçâìãÉåí~íáçåK dê~åÖ®êÇÉ âóêâ~ë ãìêîÉêâ ®ê 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå Ñê™å NTMMJí~äÉí ãÉå ÇÉä~ê ~î ®äÇêÉ ãìêîÉêâ Ñáååë Ñê®ãëí á 
ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉåK bå ∏îÉêëáâíäáÖ ÇçâìãÉåí~íáçå ÖàçêÇÉë ~î ÜÉä~ âóêâ~åë 
ãìêîÉêâ ÉÑíÉê ~íí éìíëÉå î~ê åÉêâå~Åâ~ÇK bå ÉÖÉåíäáÖ 
ãìêîÉêâëÇçâìãÉåí~íáçå ÖàçêÇÉë ÉåÇ~ëí ~î ÇÉ ÇÉä~ê ~î ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ 
ä™åÖÜìëÉí ëçã Ñê~ãâçã é™ íçêåÉíë Ä®ÖÖÉ ëáÇçêI ë~ãí Éå ÇÉä ~î 
ãìêîÉêâÉí é™ ë∏Çê~ ëáÇ~åK i™åÖÜìëÉíë ãÉÇÉäíáÇ~ î®ëíãìê Ñ~ååë ÄÉî~ê~Ç 
ìéé íáää çÅÜ ãÉÇ í~âÑçíÉåK aÉå ®ê ÇçÅâ íêçäáÖÉå çããìê~Ç Éå ÉääÉê ÑäÉê~ 
Ö™åÖÉê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉ ÉäÇëî™Ççê ëçã ìåÇÉê ™êÜìåÇê~ÇÉå~ Çê~ÄÄ~í 
âóêâ~åK bíí Å~ MIR ã Çàìéí Çê®åÉêáåÖëëÅÜ~âí Öê®îÇÉë çÅâë™ êìåí âóêâ~åI 
î~êîáÇ êÉëíÉê ~î Éå ãìê Ñê~ãâçã é™ åçêê~ ëáÇ~åK

üê
NVVU

páÇ~ ONV çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê a~ä~êå~ a~ä~êå~ dê~åÖ®êÇÉ

páÇ~ OOM çÑ ROS



^fp kê
OMNQ

k~ãåLéä~íë
fåÖ~êîÉíJhçêë~êîÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Üóííçãê™ÇÉI ëä~ÖÖî~êéI Ñ∏êÇ®ãåáåÖëî~ääI ÖêìîÜ™äI ê∏àÇ óí~I ëíÉåãìêI 
ÜìëÖêìåÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î Éå éä~åÉê~Ç Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö 
ä®åÖë î®Ö OVP ãÉää~å hçêë~êîÉí çÅÜ fåÖ~êîÉíK h~êí~å~äóëÉå ÖàçêÇÉë 
ìíáÑê™å â~êíçê Ñê™å ëäìíÉí ~î NUMMJí~äÉí çÅÜ Ä∏êà~å ~î NVMMJí~äÉíI ë~ãí 
Éå ãÉê ëÅÜÉã~íáëâ â~êí~ Ñê™å Ä∏êà~å ~î NTMMJí~äÉíK hçêë~êîÉíI 
hçêëÖ™êÇÉåI kìÄÄ~êîÉíI e~êãë~êîÉí çÅÜ d~ãä~ _ÉêÖÉí ®ê ë~ååçäáâí 
ãÉÇÉäíáÇ~ Ö™êÇ~êK råÇÉê NSMMJí~äÉí Éñé~åÇÉê~ÇÉ hçêëÖ™êÇÉåI £åëÄ~Åâ~ 
çÅÜ d~ãä~ _ÉêÖÉí ÖÉåçã ®ÖçëéäáííêáåÖI ãÉÇ~å hçêë~êîÉíI kìÄÄ~êîÉí 
çÅÜ e~ãë~êîÉí Ñ∏êÄäÉî Éåë~ãÖ™êÇ~êI ã∏àäáÖÉå ÄÉêçÉåÇÉ é™ âêçå~åë 
®Ö~åÇÉK f ∏ëíÉêI å®êã~ëí c~äì Öêìî~I ÇçãáåÉê~ê £îêÉ çÅÜ kÉÇêÉ d~ãä~ 
_ÉêÖÉíë Üóííçãê™ÇÉåK 

sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉë RN ÉåëâáäÇ~ äçâ~äÉê ãÉÇ 
ä®ãåáåÖ~êK ^î ÇÉã â~å OP âçééä~ë íáää âçéé~êÑê~ãëí®ääåáåÖÉåI NT íáää 
çÇäáåÖI R Ö™êÇëä®ãåáåÖ~êI O ®äÇêÉ Ñ®êÇî®Ö~ê ãKãK bå à®ãÑ∏êÉäëÉ ãÉää~å 
â~êí~å~äóëÉå çÅÜ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ã™åÖ~ ä®ãåáåÖ~ê á 
ã~êâÉå ÖáÅâ ~íí áÇÉåíáÑáÉê~ ìíáÑê™å â~êíçêå~K d™êÇëä®ÖÉåI ÇÉä~ê ~î 
Ü®Öå~ÇëëóëíÉãI Ñ®êÇî®Ö~ê çÅÜ Üóííä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ Ñ∏äà~ë íáääÄ~â~ íáää 
NSMMJí~äÉíI ãÉÇ~å çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êå~I éÖ~ â~êíã~íÉêá~äÉíI âçåâêÉí 

üê
NVVU

páÇ~ OON çÑ ROS



Ä~ê~ âìåÇÉ Ñ∏äà~ë íáää ëäìíÉí ~î NUMMJí~äÉíK

p~ãã~åí~ÖÉí çãÑ~íí~ê éä~åçãê™ÇÉí Éíí Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë î®äÄÉî~ê~íI 
ëã™ëâ~äáÖí çÅÜ ™äÇÉêÇçãäáÖí ÄÉêÖëã~åëä~åÇëâ~é ãÉÇ ëíçêí íáÇëÇàìé 
âêáåÖ íóéáëâ~ ÄÉêÖëã~åëÖ™êÇ~ê çÅÜ Üóííçãê™ÇÉåI â~ê~âí®êáëíáëâí Ñ∏ê 
hçéé~êÄÉêÖëä~ÖÉåK i~åÇëâ~éÉíë ÖêìåÇëíêìâíìêÉêI î~Ç Ö®ääÉê éä~ÅÉêáåÖÉå 
~î Ö™êÇ~êI áå®Öçã~êâÉêå~I Ñ®êÇî®Ö~êI Öê®åëÉêI Üóííëíê∏ãã~ê çÅÜ ÜóííçêI 
®ê á ÜìîìÇë~â ëâ~é~ÇÉ ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉåë äçééK a®êÉãçí ®ê ÇÉ áÇ~Ö 
ëóåäáÖ~ ä®ãåáåÖ~êå~ íáää ∏îÉêî®Ö~åÇÉ ÇÉä Ñçêã~ÇÉ ìåÇÉê OMMJ
™êëéÉêáçÇÉå NSRMJNURMK a™ ä®ãåáåÖ~êå~ çÅÜ ÑäÉê~ ãáäà∏Éê á Ü∏Ö Öê~Ç ®ê 
ÄÉî~ê~åÇÉî®êÇ~I Ç™ ÇÉ ÖÉê Éå îáëìÉää Ñ∏êëí™ÉäëÉ Ñ∏ê hçéé~êÄÉêÖëä~ÖÉåë 
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê çÅÜ Ñê~ãî®ñíI Ñ∏êÉëäçÖë å™Öê~ àìëíÉêáåÖ~ê ~î ÇÉå 
Ñ∏êÉëä~Öå~ Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®ÖÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå PNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ OOO çÑ ROS



^fp kê
OMMQ

k~ãåLéä~íë
pâáëëÜóíí~åI £îêÉ mÉêëÄç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âçäåáåÖëä®ãåáåÖ~êI çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êI â~å~äJLî~ííÉåê®ååÉëóëíÉã

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ 
ãÉää~å lÅâÉäÄç çÅÜ e~ääëÄÉêÖK ríêÉÇåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î ~êâáîëíìÇáÉêI 
â~êí~å~äóë çÅÜ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ ìíãÉÇ íáç ~î i®åëëíóêÉäëÉå ~îÖê®åë~ÇÉ 
ÇÉäëíê®ÅâçêK aÉå Ü®ê ~âíìÉää~ ÇÉäëíê®Åâ~å î~ê QIR âã ä™åÖ çÅÜ ÖáÅâ 
é~ê~ääÉääí ãÉÇ ÄÉÑáåíäáÖ äÉÇåáåÖëÖ~í~K sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå åçíÉê~ÇÉë 
åáç ä®ãåáåÖ~êK h~å~äëóëíÉãÉí ê~® SMM á kçêêÄ®êâÉ ëçÅâÉå î~ê â®åí 
ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉK aÉ ∏îêáÖ~ ä®ãåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ ~î S âçäÄçííå~ê î~ê~î O 
ãÉÇ âçàêìáåÉê çÅÜ O çÇäáåÖëçãê™ÇÉåK
ríêÉÇåáåÖëëíê®Åâ~å Ö™ê á Äáíîáë ëíçêÄäçÅâáÖ ëâçÖëã~êâ á å®êÜÉíÉå ~î 
ÑäÉê~ ëã™Äó~êK cäÉê~ ÜóííJ çÅÜ Öêìîä®ãåáåÖ~ê Ñáååë á ìíêÉÇåáåÖëëíê®Åâ~åë 
å®êÜÉíK iÉÇåáåÖÉå Ö™ê íî®êë áÖÉåçã Éíí Öêìîëíê™âK cäÉê~ âçäÄçííå~ê Ü~ÇÉ 
âê~ÑíáÖ~ âçäëíóÄÄëî~ää~ê çÅÜ îÉêâ~ê î~ê~ ~åî®åÇ~ ìåÇÉê ä™åÖ íáÇK 
lãê™ÇÉí ~åëäìíÉê íáää íáÇáÖ~êÉ ìíêÉíí Ñ∏êëä~Ö é™ åó î®Öëíê®ÅâåáåÖ Ñ∏ê 
êáâëî®Ö SM çÅÜ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå ÖàçêÇÉë Éå â~êí~å~äóëI ëçã ®îÉå 
í®ÅâÉê ÇÉí åì ~âíìÉää~ çãê™ÇÉíK aÉí Éå~ çÇäáåÖëçãê™ÇÉí íáääÜ∏ê 
pÅÜáëëÜóíí~åK a®ê Ñáååë Éíí OMJí~ä çÇäáåÖëóíçê ãÉÇ á ëíçêí ë~ãã~ 
ÄÉÖê®åëåáåÖ~ê ëçã â~êíÉê~ÇÉë îáÇ ~åÇê~ Ü®äÑíÉå ~î NTMMJí~äÉíK pàì ~î 
óíçêå~ ÄÉê∏êë ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖÉåK

üê
NVVV

páÇ~ OOP çÑ ROS



bå äÉÇåáåÖëëíçéäÉ ®ê éä~åÉê~Ç ~íí éä~ÅÉê~ë ãáíí á êÉëíÉêå~ ~î Éå äáÖÖãáä~K 
cäÉê~ ëíçäé~ê Ü~ê éä~ÅÉê~íë á ÉääÉê éêÉÅáë á â~åíÉå ~î çÇäáåÖëóíçêå~ á çî~å 
å®ãåÇ~ çÇäáåÖëçãê™ÇÉK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

kçêêÄ®êâÉ SMMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ kçêêÄ®êâÉ

páÇ~ OOQ çÑ ROS



^fp kê
OMMP

k~ãåLéä~íë
kóÜóíí~åI píê~åÇI o~åâÜóíí~åI dìëë~êîëÜóíí~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êI âçäåáåÖëä®ãåáåÖ~êI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI Ö™êÇëíçãíI 
ìééÖáÑí çã Äêç

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇ\I åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ 
ãÉää~å lÅâÉäÄç çÅÜ e~ääëÄÉêÖK ríêÉÇåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î ~êâáîëíìÇáÉêI 
â~êí~å~äóë çÅÜ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ ìíãÉÇ íáç ~î i®åëëíóêÉäëÉå ~îÖê®åë~ÇÉ 
ÇÉäëíê®ÅâçêK aÉå Ü®ê ~âíìÉää~ ÇÉäëíê®Åâ~å î~ê Å~ NMIP âã ä™åÖí çÅÜ ÖáÅâ 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå é~ê~ääÉääí ãÉÇ ÄÉÑáåíäáÖ äÉÇåáåÖK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí 
çãÑ~íí~ê ëî~Öí âìéÉê~Ç ëâçÖëã~êâ çÅÜ çÇäáåÖëã~êâK ä å®êÜÉíÉå ~î ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖÉå Ñáååë çÅâë™ ÑäÉê~ Ö™êÇëíçãíÉê çÅÜ ÖêìîÜ™äK

sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå åçíÉê~ÇÉë V ä®ãåáåÖ~êK qî™ ~î ÇÉëë~I Éå 
Ö™êÇëíçãí Eê~® NTVF çÅÜ ìééÖáÑí çã Äêç Eê~® OPNFI î~ê â®åÇ~ ëÉÇ~å 
íáÇáÖ~êÉK £îêáÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ìíÖ∏êë ~î P çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êI O âçäÄçííå~ê 
çÅÜ O âçàêìáåÉê ë~ãí Éå ëÉåíáÇ~ ÖêìåÇK bå äÉÇåáåÖëëíçäéÉ ®ê éä~åÉê~Ç ~íí 
éä~ÅÉê~ë å®ê~ Äêçå ê~® OPN çÅÜ â~å Ü~ãå~ á ÇÉåK båäáÖí éä~åÉêå~ ëâ~ää 
Éå ëíçäéÉ éä~ÅÉê~ë å®ê~ Ö™êÇëíçãíÉå ê~® NTV çÅÜ óííÉêäáÖ~êÉ ëíçéä~ê 
Ü~ãå~ê á å®êÜÉíÉå ~î çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê çÅÜ âçàêìáåK

üê
NVVV

páÇ~ OOR çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáâ~ NTVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ sáâ~

sáâ~ OPNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ sáâ~

páÇ~ OOS çÑ ROS



^fp kê
OMNO

k~ãåLéä~íë
píçê~ _à∏êåI £ëí~åÑçêëI c~äì ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI ëâçëìä~I âçÜçêåI à®êåÑê~ÖãÉåí

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ íáääÄóÖÖå~Ç çÅÜ 
äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ îáÇ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå píçê~ _à∏êåK f äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ãÉíÉê Çàìé~ Ñóääå~Çëä~ÖÉê ëçã íáää ∏îÉêî®Ö~åÇÉ ÇÉä 
ÄÉëíçÇ ~î âçéé~êëä~ÖÖK ä ÄçííÉå Ñê~ãâçã å~íìêäáÖ ãà®ä~ é™ å™Öê~ 
ëí®ääÉåK jáíí é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí é™Ñ∏êí äÉê~Lãà®ä~ä~ÖÉê ë~ãí Éå 
äáÖÖ~åÇÉ ëíçÅâ  é™ Éíí Çàìé ~î NIPJNIQ ãÉíÉêI ä®ãåáåÖ~ê ëçã â~å 
êÉéêÉëÉåíÉê~ Éå ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉÑ~ëI ã∏àäáÖÉå Éå ÉåëâáäÇ ÄóÖÖå~ÇK ä 
ëä~ÖÖä~ÖêÉå Ñ~ååë ëéêáÇÇ~ ~îÑ~ääëÑóåÇI ë™ëçã óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI ëâçëìä~I 
âçÜçêåI à®êåÑê~ÖãÉåí ÉíÅK aÉ ÖêìåÇ~êÉ ëÅÜ~âíÉå Ñ∏ê íáääÄóÖÖå~ÇÉå 
ÄÉê∏êÇÉ ëÉåíáÇ~ ÄóÖÖå~Çë~îÑ~ääëä~ÖÉê ë~ãí Ç®êìåÇÉê ÇÉ ∏îêÉ ÇÉä~êå~ ~î 
é™Ñ∏êÇ~ ëä~ÖÖä~ÖÉêK

üê
NVVV

páÇ~ OOT çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ OOU çÑ ROS



^fp kê
OMNS

k~ãåLéä~íë
_ÉêÖÜ~ìéíã~ååëÖ~í~åI c~äì dêìî~I c~äì ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉëëáÅ~ tÉååÉêäìåÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëä~ÖÖä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê Éå åó 
çéíçâ~ÄÉä ãÉää~å _ÉêÖÜ~ìéíã~ååëÖ~í~å çÅÜ åçêÇî®ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
Öêìîçãê™ÇÉí á c~äìåK iÉÇåáåÖëëíê®Åâ~å ëçã î~ê ∏îÉê UMM ãÉíÉê ä™åÖ 
ÄÉê∏êÇÉ íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ÇÉí ®äÇêÉ Öêìîçãê™ÇÉíI ãÉå çÅâë™ c~äìåë ®äÇêÉ 
ëí~Çëçãê™ÇÉK lãÇÉäÄ~êí ∏ëíÉê çã êáâëî®Ö SM å™ÇÇÉ ëÅÜ~âíåáåÖÉå Éíí 
Çàìé ~î O ãÉíÉêI çÅÜ Ü®ê Ñê~ãâçã Éíí ®äÇêÉI é™Ñ∏êíI íàçÅâí ëä~ÖÖä~ÖÉêK 
råÇÉê ëä~ÖÖÉå ä™Ö å~íìêäáÖ äÉê~K fåÖ~ ÑóåÇ íáääî~ê~íçÖëK 
f ∏îêáÖí ÖàçêÇÉ ÇÉí ÄÉÖê®åë~ÇÉ ëÅÜ~âíÇàìéÉí Eî~åäáÖÉå MIS ãÉíÉêF çÅÜ ÇÉí 
Ñ~âíìã ~íí Ö~ãä~ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí ™íÉê~åî®åÇÉëI ~íí ®äÇêÉ áåí~âí~ 
âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê âçåëíêìâíáçåÉê áåíÉ ÄÉê∏êÇÉë ~î ~êÄÉíÉíK

üê
NVVV

páÇ~ OOV çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

c~äìå NMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ OPM çÑ ROS



^fp kê
OMNT

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí sÉÇâçãé~åáÉíI c~äì ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ÖåÉí~ _ìêã~å

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î Éå éä~åÉê~Ç íáääÄóÖÖå~Ç ~î 
áååÉêÖ™êÇÉå áåçã âî~êíÉêÉí sÉÇâçãé~åáÉí NK m™ Éå â~êí~ ∏îÉê c~äìå 
Ñê™å NSOU Ñáååë çãê™ÇÉí ã~êâÉê~í ëçã ÄÉÄóÖÖÇ ã~êâEê~® SUFK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí îáÇ ÑçíÉå ~î ÇÉå êìääëíÉåë™ë ëçã 
ÇçãáåÉê~ê ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î c~äì ëí~ÇK

qî™ ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë åÉê íáää çê∏êÇ ã~êâåáî™I ëçã ä™Ö é™ NISJOIN ãÉíÉêë 
Çàìé çÅÜ ÄÉëíçÇ ~î äÉê~ çÅÜ Öóííà~K f ÇÉí ë∏Çê~ ëÅÜ~âíÉí Ñ~ååë Éíí ã®âíáÖí 
ä~ÖÉê ãÉÇ é™Ñ∏êÇI âêçëë~Ç ëä~ÖÖ ëçã ∏îÉêä~Öê~ÇÉ qáëâÉåë ®äÇêÉ 
ëíê~åÇåáî™I Éíí ÖàóííàÉä~ÖÉêK f ÖóííàÉä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄäK ~K Éíí Ñê~ÖãÉåí 
~î â~âÉä ãÉÇ Öê∏å Öä~ëóêI çÄê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ çÄê®åí íê®K aÉí åçêê~ 
ëÅÜ~âíÉí î~ê ëí∏êí ~î ëÉåíáÇ~ äÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ~êI ÇçÅâ á~âííçÖë êÉëíÉê 
ÉÑíÉê íê®ÜìëÄÉÄóÖÖÉäëÉ çÅÜ Éå âìääÉêëíÉåëÄÉä®ÖÖåáåÖ á ëÅÜ~âíÉíK 
pâáääå~ÇÉå ãÉää~å ÇÉ Ä™Ç~ ëÅÜ~âíÉå íçäâ~ë ëçã Éå ®ÖçÖê®åëK

ríáÑê™å ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ÑóåÇÉå á ÇÉí ë∏Çê~ ëÅÜ~âíÉí Ç~íÉê~ÇÉë âìäíìêä~ÖêÉí 
íáää ™íãáåëíçåÉ íáÇáÖí NSMM Jí~äK _ÉÄóÖÖÉäëÉêÉëíÉêå~ á ÇÉí åçêê~ ëÅÜ~âíÉí 
ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ ìåÖÉÑ®ê ë~ãíáÇ~ ÉääÉê óåÖêÉK

üê
NVVV

páÇ~ OPN çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ OPO çÑ ROS



^fp kê
OMMS

k~ãåLéä~íë
h~êäëîáâI iáäà~åI läëÄ~Åâ~I píçê~ ^ëéÉÄçÇ~I s~ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
çÇäáåÖëóí~I çÇäáåÖëê∏ëÉI ëíÉåãìêI Ñ®Ö~í~I ÜìëÖêìåÇI Ñ®êÇî®ÖI ëâ®êéåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç ìíÄóÖÖå~Ç ~î êáâëî®Ö SM ãÉää~å lêå®ë á 
_çêä®åÖÉ âçããìå çÅÜ q~ääÉå á c~äì âçããìåI Ü~ê a~ä~êå~ë ãìëÉìã 
Öàçêí Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK ríêÉÇåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ ~êâáîëíìÇáÉêI 
ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ çÅÜ ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK lãê™ÇÉí ®ê Éå ÅÉåíê~ä ÇÉä ~î 
hçéé~êÄÉêÖëä~ÖÉåI Éå ÄóÖÇ î~êë Ñ∏êìíë®ííåáåÖ î~ê âçéé~êìíîáååáåÖÉå ìê 
c~äì Öêìî~I ä ÇÉå ÇêóÖí V âã ä™åÖ~ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ çÅÜ çÇäáåÖ á ÇÉ ëÉÇáãÉåíàçêÇëí®Åâí~ 
Ç~äÖ™åÖ~êå~I ãÉÇ~å Ñ®êÇî®Ö~êI âçäÄçííå~ê ãKãK ä™Ö é™ ÇÉ 
ãÉää~åäáÖÖ~åÇÉ Ä~êêëâçÖëí®âí~ Ü∏àÇé~êíáÉêå~K i®ãåáåÖ~êå~ ®ê 
Ñ∏êÉíê®ÇÉëîáë Ñê™å åó~êÉ íáÇI ãÉå â~å á îáëë~ Ñ~ää Ü~ Éå ®äÇêÉ Üáëíçêá~K 
aÉå ãÉääÉêëí~ ÇÉäÉå ~î ìíêÉÇåáåÖëëíê®Åâ~å ÄÉê∏êÇÉ ^ëéÉÄçÇ~ ëçÅâÉåK 
a®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñê~ãÑ∏ê~ääí ®äÇêÉ çÇäáåÖëóíçêI çÇäáåÖëê∏ëÉI ëíÉåãìê çÅÜ 
Éå Ñ®Ö~í~ á iáäà~åë Ç~äÖ™åÖK m™ Ü∏àé~êíáÉí åçêê Ç®êçã Ñ~ååë Éå ãáåÇêÉ 
ëâ®êéåáåÖ çÅÜ Éå Ñ®êÇî®Ö ~î çâ®åÇ ™äÇÉêK

üê
NVVV

páÇ~ OPP çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà êÉÇçîáë~ÇÉ a~ä~êå~ a~ä~êå~

Éà êÉÇçîáë~ÇÉ a~ä~êå~ a~ä~êå~

páÇ~ OPQ çÑ ROS



^fp kê
PPT

k~ãåLéä~íë
iáã~ âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉëëáÅ~ tÉååÉêäìåÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âóêâ~

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
ä ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ Ñ∏ê ÄÉêÖî®êãÉ é™ iáã~ âóêâ~ë 
âóêâçÖ™êÇ ÖàçêÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK ä ëÅÜ~âíÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê çÅÜ ÄóÖÖå~Çëä~ÖÉê ëçã ë~ååçäáâí ìééâçããáí 
á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí ÇÉå Ñ∏êê~ âóêâ~å êÉîë NURO çÅÜ ÇÉå åìî~ê~åÇÉ 
ìééÑ∏êÇÉë NUROJNURSK kçêÇçëí çã åìî~ê~åÇÉ ë~âêáëíá~ á~âíçÖë ëíÉå~ê 
ëçã ÉîÉåíìÉääí ®ê êÉëíÉê ~î ÇÉå íáÇáÖ~êÉ ë~âêáëíá~å K bå ®äÇêÉ ã~êâåáî™ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê ÄóÖÖå~ÇëJ çÅÜ ê~ëÉêáåÖëä~ÖêÉíK

bà ê~® åêI äáÖÖÉê ÄêÉÇîáÇ iáã~ QQTWNK

üê
NVVV

páÇ~ OPR çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê a~ä~êå~ a~ä~êå~ iáã~

páÇ~ OPS çÑ ROS



^fp kê
OMMN

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí c~äâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë jìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ÖåÉí~ _ìêã~å

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
íÉÖÉäI çÄê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉå é™ 
ê™ÇÜìëÉíë Ä~âÖ™êÇI âîK c~äâÉåI çÅÜ á cêÉÇëÖ~í~å á ÅÉåíê~ä~ eÉÇÉãçê~K ä 
ëÅÜ~âíÉí é™ cêÉÇëÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î Éíí ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉê ëçã 
áååÉÜ∏ää íÉÖÉäI âçä çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉåK aÉëëìíçã Ñ~ååë Éíí ëçíä~ÖÉê çÅÜ Éíí 
ä~ÖÉê ãÉÇ Üìã∏ë çãÖê®îÇ ãçK hìäíìêä~ÖêÉí íçäâ~ÇÉë ëçã êÉëíÉê ÉÑíÉê 
Ñ®Üìë çÅÜLÉääÉê ìíÜìë ëçã äÉÖ~í á âî~êíÉêÉí çÅÜ ëçã êáîáíë ~åíáåÖÉå á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ê™ÇÜìëÉíë çãÄóÖÖå~Ç á Ä∏êà~å ~î NVMMJí~äÉí ÉääÉê ÉÑíÉê 
ëí~ÇëÄê~åÇÉå NTRQK a™ íÉÖäÉí ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë á âìäíìêä~ÖêÉí áåíÉ î~ê 
ë®êëâáäí ™äÇÉêÇçãäáÖí â~å Éå Ç~íÉêáåÖ íáää NTMMJNUMMJí~ä î~ê~ êáãäáÖK f ÇÉ 
íî™ ëÅÜ~âí ëçã Öê®îÇÉë áååÉ é™ Ä~âÖ™êÇÉå íáää ê™ÇÜìëÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí 
~î áåíêÉëëÉK

üê
NVVV

páÇ~ OPT çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eÉÇÉãçê~ NVQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ OPU çÑ ROS



^fp kê
OMMO

k~ãåLéä~íë
cáååÖ®êÇÉíI oìéíà®êåI _äáñÄçI h~êäëÄóå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê®åëê∏ëÉI âçäåáåÖëä®ãåáåÖI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI çÇäáåÖëä®ãåáåÖI Öêìëí~Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ 
ãÉää~å lÅâÉäÄç çÅÜ e~ääëÄÉêÖK ríêÉÇåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î ~êâáîëíìÇáÉêI 
â~êí~å~äóë çÅÜ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ ìíãÉÇ íáç ~î i®åëëíóêÉäëÉå ~îÖê®åë~ÇÉ 
ÇÉäëíê®ÅâçêK aÉå Ü®ê ~âíìÉää~ ÇÉäëíê®Åâ~å çãÑ~íí~ÇÉ Éå Å~ TIR âã ä™åÖ 
âçêêáÇçê ëçã ä∏éÉê é~ê~ääÉääí ãÉÇ ÄÉÑáåíäáÖ âê~ÑíäÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê ÜìîìÇë~âäáÖÉå á Ñä~Åâ çÅÜ ãóêêáâ ëâçÖëã~êâK 
lãê™ÇÉí éê®Öä~ë ~î ìíã~êâëîÉêâë~ãÜÉí ëçã âçäåáåÖ çÅÜ ãóêëä™ííÉêK 
lÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖ∏êë ÄäK~K ~î ãóêçãê™ÇÉå îáäâ~ íçêÇÉ Äêìâ~íë 
ëçã ëä™ííÉê ãÉå ëÉå~êÉ çÇä~íë ìééK

sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå åçíÉê~ÇÉë NO ä®ãåáåÖ~êI î~ê~î Éå Eéä~íë ãóåíÑóåÇI 
ê~® UMF î~ê êÉÖáëíêÉê~í ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉK i®ãåáåÖ~êå~ ÄÉëí™ê ~î Éíí 
ëçÅâÉåê™ê∏ëÉI R âçäÄçííå~ê ãÉÇ âçàêìáåÉêI Éíí Öêìëí~Ö çÅÜ Q 
çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êK o∏ëÉí ã~êâÉê~ê Öê®åëÉå ãÉää~å pî®êÇëà∏ çÅÜ 
pìåÇÄçêåë ëçÅâÉå Ñê™å ÇÉí ~íí ÇÉå ëÉå~êÉ ÄáäÇ~ÇÉë NSPS Ñê~ã íáää ~åÇê~ 
Ü®äÑíÉå ~î NUMMJí~äÉíK hê~ÑíäÉÇåáåÖëëíçäé~êå~ âçããÉê áåíÉ ~íí éä~ÅÉê~ë á 
å™Öçå ~î ä®ãåáåÖ~êå~I ãÉå ÑäÉê~ ëíçäé~ê ®ê í®åâí~ ~íí éä~ÅÉê~ë ëíê~ñ 
ìí~åÑ∏ê ä®ãåáåÖ~êå~K

üê
NVVV

páÇ~ OPV çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

pìåÇÄçêå UMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ pìåÇÄçêå

páÇ~ OQM çÑ ROS



^fp kê
ONMS

k~ãåLéä~íë
£îêÉ e~ÖÖÉI píçê~ på∏™åI k~êîÖ™êÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êI íçêéä®ãåáåÖI âçäåáåÖëä®ãåáåÖ~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
EãÉÇÉäíáÇFI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê åó äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ãÉää~å lÅâÉäÄç çÅÜ 
e~ääëÄÉêÖK aÉå Ü®ê ~âíìÉää~ ìíêÉÇåáåÖëëíê®Åâ~å ®ê Å~ NMIR âã ä™åÖ çÅÜ 
Ö™ê é~ê~ääÉääí ãÉÇ ÄÉÑáåíäáÖ äÉÇåáåÖK ríêÉÇåáåÖëëíê®Åâ~å Ö™ê 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå ÖÉåçã ëâçÖëã~êâK lÇäáåÖëã~êâÉå Ñáååë îáÇ pìåÇÉíI 
cáååÄ~ÅâÉå çÅÜ dÉíÄçî~ääÉåK 

sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå åçíÉê~ÇÉë åáç ä®ãåáåÖ~êK h®åÇ ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ 
î~ê íçêéä®ãåáåÖÉåI ê~® OTRI kçêêÄ®êâÉK £îêáÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ÄÉëíçÇ ~î R 
âçäÄçííå~ê çÅÜ P çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êK f å®êÜÉíÉå ~î äÉÇåáåÖÉå Ñáååë Éíí é~ê 
áÖÉåÑóääÇ~ î~êÖÖêçé~êI Éå íçêéä®ãåáåÖ çÅÜ Éå Üóííä®ãåáåÖK 

sáÇ íçêéä®ãåáåÖÉåI ê~® OTRI âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí Ç®ê Ñ~ååë ÑäÉê 
ÜìëÖêìåÇÉê ®å íáÇáÖ~êÉ î~ê â®åíK qçêéÉí q~ääJlääÉë ®ê íêçäáÖÉå Ñê™å NUMMJ
í~äÉíK qî™ ~î ÇÉ ∏îêáÖ~ çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êå~ Ü~ê íêçäáÖÉå çÅâë™ 
íçêé~åâåóíåáåÖI jçëëíçêéÉí ®ê ë~ååçäáâí çÅâë™ Ñê™å NUMMJí~äÉíI ãÉÇ~å 
cáååÄ~ÅâÉå â~å Ü~ Éí~ÄäÉê~íë é™ NSMMJí~äÉíK aÉå íêÉÇàÉ 
çÇäáåÖëä®ãåáåÖÉå íáääÜ∏ê k~êîÖ™êÇÉåK iÉÇåáåÖëëíçäé~êå~ ®ê éä~åÉê~ÇÉ 
~íí éä~ÅÉê~ë ë™ ~íí ÑäÉê~ Ü~ãå~ê éêÉÅáë ìí~åÑ∏ê âçäåáåÖëä®ãåáåÖ~êå~ ãÉå 

üê
NVVV

páÇ~ OQN çÑ ROS



Ü~ãå~ê Ç®êÉãçí ãáíí á ÑäÉê~ ~î çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êå~K

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

kçêêÄ®êâÉ POPWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ kçêêÄ®êâÉ

páÇ~ OQO çÑ ROS



^fp kê
OMMR

k~ãåLéä~íë
s™Ä®ÅâI jçê~I pçäÄÉêÖ~I p∏êÄç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âçäåáåÖëÖêçéI âçäÄçííÉåI Ö™êÇëíçãíI å~íìêÄáäÇåáåÖ ãÉÇ å~ãå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ 
ãÉää~å lÅâÉäÄç çÅÜ e~ääëÄÉêÖK ríêÉÇåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î ~êâáîëíìÇáÉêI 
â~êí~å~äóë çÅÜ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ ìíãÉÇ íáç ~î i®åëëíóêÉäëÉå ~îÖê®åë~ÇÉ 
ÇÉäëíê®ÅâçêK aÉí Ü®ê ~âíìÉää~ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí S î~ê SIS âã ä™åÖí çÅÜ 
ÜìîìÇÇÉäÉå ~î ëíê®Åâ~åI S âã î~ê åóÇê~ÖåáåÖK ríêÉÇåáåÖëëíê®Åâ~å Ö™ê 
íáää ~ääê~ ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ÖÉåçã ëâçÖã~êâI ä çãê™ÇÉí Ñáååë Éíí ëíçêí ~åí~ä 
âçäåáåÖëÖêçé~ê çÅÜ âçäÄçííå~êK aÉëëìíçã é~ëëÉê~ê äÉÇåáåÖÉå á å®êÜÉíÉå 
~î ÖêìîJ çÅÜ Üóííçãê™ÇÉå îáÇ £ëíÉê páäîÄÉêÖI Éå Ñ®ÄçÇä®ãåáåÖ çÅÜ Éå 
Ää®ëíÉêìÖåK

sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ åçíÉêÉê~ÇÉë NP ä®ãåáåÖ~êI T âçäÄçííå~êI P 
âçäåáåÖëÖêçé~êI Éå Ö™êÇëíçãíI Éå Öêçé çÅÜ Éå å~íìêÄáäÇåáåÖK 
k~íìêÄáäÇåáåÖÉå ê~® OSO á dìëí~Ñë ëçÅâÉåI Ö™êÇëíçãíÉå ê~® NUN çÅÜ íî™ 
~î âçäåáåÖëÖêçé~êå~ H âçäÄçííÉå\I ê~® RQV á pí qìå~ ëçÅâÉå î~ê 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉK aÉëëìíçã î~ê ÑäÉê~ ~î âçäÄçííå~êå~ 
ã~êâÉê~ÇÉ é™ Éâçåçãáëâ~ â~êí~åK bå äÉÇåáåÖëëíçäéÉ ®ê éä~åÉê~Ç ~íí 
éä~ÅÉê~ë á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå åóÑìåå~ âçäåáåÖëÖêçéÉåI îáäâÉí Ä∏ê 
Ñ∏êÜáåÇê~ëK £îêáÖ~ ëíçäé~ê ®ê éä~ÅÉê~ÇÉ ë™ ~íí ÇÉ áåíÉ Ü~ãå~ê á ÇáêÉâí 

üê
NVVV

páÇ~ OQP çÑ ROS



~åëäìíåáåÖí íáää å™Öçå ä®ãåáåÖK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ NUNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

píçê~ qìå~ RQVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

dìëí~Ñë OSOWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ dìëí~Ñë

páÇ~ OQQ çÑ ROS



^fp kê
ONPN

k~ãåLéä~íë
üêÄóI _çêä®åÖÉI j~íëâåìíëÖ™êÇ~êå~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âçäåáåÖëä®ãåáåÖ~êI Ñ®ÄçÇä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí _~åîÉêâÉí éä~åÉê~ê Éå 
äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ãÉää~å lÅâÉäÄç çÅÜ e~ääëÄÉêÖK aÉí ~âíìÉää~ 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ìééÇÉä~í á íêÉ ãáåÇêÉ Éí~ééÉêI ãÉå 
ë~ãã~åëä~ÖÉí RIQ âã ä™åÖíI î~ê~î NIQ âã î~ê åóÇê~ÖåáåÖK ríãÉÇ Éí~éé 
N åçíÉê~ÇÉë íî™ âçäÄçííå~ê çÅÜ ìíãÉÇ Éí~éé P Éå âçäÄçííÉåK bí~éé P 
é~ëëÉê~ê ÇÉëëìíçã ãÉää~å ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~ îáÇ Ñ®ÄçÇä®ãåáåÖÉå 
ê~® TSNWN çÅÜ O á píçê~ qìå~K

ríêÉÇåáåÖëëíê®Åâå~ Ö™ê á âìéÉê~Ç ëâçÖëã~êâ çÅÜ é~ëëÉê~ê á å®êÜÉíÉå ~î 
ÑäÉê~ Ñ®ÄçÇä®ãåáåÖ~ê çÅÜ ÖêìîÜ™äK bå äÉÇåáåÖëëíçäéÉ ®ê éä~åÉê~Ç ~íí 
éä~ÅÉê~ë ãáíí á Éå âçäÄçííÉåI ∏îêáÖ~ âçäÄçííå~ê ÄÉê∏êë áåíÉK ^ëéäìåÇë 
Ñ∏ÄçÇ~ê ®ê áÇ~Ö ÄÉî®ñí ãÉÇ ãóÅâÉí í®í ëäóîÉÖÉí~íáçåI ë™ Ñ®ÄçÇãáäà∏å ®ê 
ëî™ê ~íí ìééäÉî~K

üê
NVVV

páÇ~ OQR çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ TSNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

píçê~ qìå~ TSNWO a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ OQS çÑ ROS



^fp kê
ONPM

k~ãåLéä~íë
kóÄóI dóääÉI iáåÇ~åI píê~åÇÄêç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÖêìîÜ™äI ëâ®êéåáåÖI Ö™êÇëíçãíÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí _~åîÉêâÉí éä~åÉê~ê Éå 
äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ãÉää~å lÅâÉäÄç çÅÜ e~ääëÄÉêÖK aÉí ~âíìÉää~ 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê Å~ NO âã ä™åÖí î~ê~î ÜìîìÇÇÉäÉå ~î ëíê®Åâ~åI 
NMIR âãI ®ê åóÇê~ÖåáåÖK sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå åçíÉê~ÇÉë R 
ä®ãåáåÖ~êK d™êÇëíçãíÉå Eê~® UMUI píçê~ qìå~ ëåF çÅÜ ëâ®êéåáåÖÉå î~ê 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉK qáää ÇÉã âçããÉê óííÉêäáÖ~êÉ íî™ Ö™êÇëíçãíÉê 
çÅÜ Éå Öêìîä®ãåáåÖK

ríêÉÇåáåÖëëíê®Åâ~å Ö™ê ÜìîìÇë~âäáÖÉå ÖÉåçã Éíí Ñä~Åâí çÇäáåÖëçãê™ÇÉI á 
~åëäìíåáåÖ íáää ìíêÉÇåáåÖëëíê®Åâ~å Ñáååë çÅâë™ Ü®ääêáëíåáåÖëäáâå~åÇÉ 
ÄáäÇåáåÖ~êI ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíÉêI âçäåáåÖëÖêçé~ê çÅÜ ëíÉå™äÇÉêëäçâ~äÉêK 
d™êÇëíçãíÉêå~ Ü~ê ä~Öíë áå ìíáÑê™å ~å~äóë ~î NSMMJí~äÉíë ÖÉçãÉíêáëâ~ 
àçêÇÉÄçâK aÉ íî™ Ö™êÇ~ê ëçã ®ê ÄÉä~ÖÇ~ á ÇÉ ®äÇëí~ ëâ~ííÉä®åÖÇÉêå~ ®ê 
ë~ååçäáâí ãÉÇÉäíáÇ~K

bå äÉÇåáåÖëëíçäéÉ ®ê éä~åÉê~Ç ~íí éä~ÅÉê~ë á ~åëäìíåáåÖ íáää Éå ~î 
Ö™êÇëíçãíÉêå~ çÅÜ Éå ëíçäéÉ éä~åÉê~ë ~íí ëí™ å®ê~ ê~® ONP ãÉÇ 
®äîâî~êåëäáâå~åÇÉ ÄáäÇåáåÖ~êK

üê
NVVV

páÇ~ OQT çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ UMUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

píçê~ qìå~ ONPWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ OQU çÑ ROS



^fp kê
ONOU

k~ãåLéä~íë
qìå~î®ÖÉåI âî~êíÉêÉí g®êå™äÇÉêåI üëÉäÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉëëáÅ~ tÉååÉêäìåÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíÄóÖÖå~Ç ~î ÄìëëÜ™ääéä~íëÉê ãKã ä®åÖë qìå~î®ÖÉå á 
üëÉäÄóI ÖàçêÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ ~î ÇÉ Ñóê~ ëÅÜ~âí ëçã 
ÄÉê∏êÇÉ Öê∏åóíçê EëÅÜ~âíÉå á Ö~íìã~êâ ∏îÉêî~â~ÇÉë ÉàFK f ë~ãíäáÖ~ Ñóê~ 
ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí çãê∏êí ë~åÇJ çÅÜ ãçä~ÖÉêK f ä~ÖêÉí Ñ~ååë Éíí ~åí~ä 
ê∏êJ çÅÜ â~ÄÉäåÉÇÖê®îåáåÖ~êK fåÖ~ ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
qêçäáÖíîáë Ü~ê ã~êâÉå á ëÅÜ~âíÉå Ääáîáí çãÖê®îÇ îáÇ ÄóÖÖå~íáçå é™ NVRMJ
í~äÉíK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ QOQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ OQV çÑ ROS



^fp kê
ONNV

k~ãåLéä~íë
hçêëÖ™êÇÉåJe~êãë~êîÉíI d~ãä~ _ÉêÖÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ÖåÉí~ _ìêã~å

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI âçåëíÇáâÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ áåÑ∏ê ìíÄóÖÖå~Ç ~î s^JëóëíÉã ë~ãí 
éä~åÉê~ÇÉ â~ÄÉäÖê®îåáåÖ Ñ∏ê Éä çÅÜ íÉäÉ á e~êãë~êîÉíI hçêëÖ™êÇÉå çÅÜ 
d~ãä~ _ÉêÖÉíI c~äìåK ^êÄÉíÉå~ ÄÉê∏êÇÉ e~êãë~êîÉíë Ö~ãä~ íçãí Eê~® 
OQNFI hçêëÖ™êÇÉåë Ö~ãä~ íçãíÉê Eê~® ORUFI ë~ãí Éíí âçåëíÖàçêí ÇáâÉ 
â~ää~í ?aêçííåáåÖ j~êÖ~êÉí~ë ÇáâÉ? Eê~® TOFK

lãê™ÇÉí äáÖÖÉê Å~ Q âã î®ëíÉê çã c~äì ÅÉåíêìãI ãÉää~å ëà∏å píçê~ 
s~ää~å á ë∏ÇÉê çÅÜ êáâëî®Ö OVP á åçêêI çÅÜ ®ê ÄÉÄóÖÖí ãÉÇ ÑêáíáÇëÜìë çÅÜ 
îáääçê ëçã íáää ëí∏êêÉ ÇÉäÉå äáÖÖÉê á ÉääÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää ëâçÖëã~êâK 
lê™ÇÉí áåÖ™ê á Éíí âìäíìêä~åÇëâ~é ëçã Ñê~ãÑ∏ê ~ääí Ü~ê éê®Öä~íë ~î ÇÉå 
®äÇêÉ âçéé~êÜ~åíÉêáåÖÉåK

jÉÇ Üà®äé ~î íê~âíçêÖê®î~êÉ Öê®îÇÉë ÜìîìÇë~âäáÖÉå ëÅÜ~âí á î®Ö~êå~I 
ãÉå çÅâë™ áå é™ íçãíÉêK f ÇÉ ëÅÜ~âí ëçã éä~ÅÉê~íë á î®Ö~êå~ á~âííçÖë 
âêçëë~Ç ëä~ÖÖI Öêìë çÅÜ ëã™ëíÉå ëçã é™Ñ∏êíë ëçã î®ÖÄÉä®ÖÖåáåÖK 
a®êìåÇÉê Ñ~ååë ãçê®åK m™ îáëë~ ëí®ääÉå Ñ~ååë ÄÉêÖ á Ç~ÖÉåK f ÇÉí ëÅÜ~âí 
ëçã Öê®îÇÉë ÖÉåçã e~êãë~êîÉíë Ö™êÇëéä~å Ü~ÇÉ êáâäáÖí ãÉÇ ëä~ÖÖ 
é™Ñ∏êíëK råÇÉê ÇÉíí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê á Ñçêã ~î ã∏êâI Üìã∏ë ãç 

üê
NVVV

páÇ~ ORM çÑ ROS



ãÉÇ áåëä~Ö ~î ÄäK ~K âçä çÅÜ Äê®åÇ~ çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉåK f ∏îêáÖí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ âçåëíêìâíáçåÉê ÉääÉê ä~ÖÉêI Ñ∏êìíçã íî™ ëçéÖêçé~êK aÉå 
Éå~ ëóåíÉë ëçã Éå ëíÉåÑóääÇ Öêçé á Éíí ëÅÜ~âí îáÇ ÇÉå ∏ëíê~ hçêëÖ™êÇÉå 
E?häáåÖî~ääëâ~ hçêëÖ™êÇÉå?FK aÉå ~åÇê~ Ñ~ååë á Éíí ëÅÜ~âíI ëçã Öê®îÇÉë 
ÖÉåçã Éå Ü~ÖÉ îáÇ ÇÉå î®ëíê~ hçêëÖ™êÇÉå E?gçÜ~åëëçåëâ~ 
hçêëÖ™êÇÉå?FK cóåÇÉå ÄÉëíçÇ ~î Éåëí~â~ Ñê~ÖãÉåí ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë çÅÜ 
Éíí Ñê~ÖãÉåí ~î Éå âêáíéáé~K cóåÇã~íÉêá~äÉí éÉâ~ê é™ Éå Ç~íÉêáåÖ íáää 
åó~êÉ íáÇK

sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå áåíáää ?aêçííåáåÖ j~êÖ~êÉí~ë ÇáâÉ?I åçíÉê~ÇÉë 
êáâäáÖí ãÉÇ ëä~ÖÖ çÅÜ ëâêçíëíÉå á ëÅÜ~âíÉí ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã ÇáâÉíK f 
ëÅÜ~âíÉí åçêê çã ÇáâÉí Ñ~ååë ÉåÇ~ëí Üìã∏ë ã∏ ãÉÇ äáíÉ ëíÉåK aáâÉí â~å 
ÇÉäîáë Ü~ê Ñóääíë áÖÉå ãÉÇ ëâêçíëíÉå çÅÜ ëä~ÖÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí ÇÉí 
Ñ~ääáí ìê ÄêìâK fåÖ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÉääÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇáâÉíI ëçã 
ÉåäáÖí îáëë~ Ñçêëâ~êÉ Ç~íÉê~ë íáää NRRMJí~äK

Eë~ãã~ ÄÉëâêáîåáåÖ ëçã ^fpONNUF

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ TOWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

páÇ~ ORN çÑ ROS



^fp kê
ONNT

k~ãåLéä~íë
kÉÇêÉ dêìîêáëÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
~Öê~ê ä®ãåáåÖI çÇäáåÖëóíçê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç ìíÄóÖÖå~Ç ~î 
êáâëî®Ö SM ãÉää~å lêå®ë á _çêä®åÖÉ âçããìå çÅÜ q~ääÉå á c~äì 
âçããìåK lãê™ÇÉí ®ê Éå ÅÉåíê~ä ÇÉä ~î hçéé~êÄÉêÖëä~ÖÉåI Éå ÄóÖÇ î~êë 
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ î~ê âçéé~êìíîáååáåÖÉå ìê c~äì Öêìî~K f ÇÉå ÇêóÖí V âã 
ä™åÖ~ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ çÅÜ 
çÇäáåÖ á ÇÉ ëÉÇáãÉåíàçêÇëí®Åâí~ Ç~äÖ™åÖ~êå~I ãÉÇ~å Ñ®êÇî®Ö~êI 
âçäÄçííå~ê ãKãK ä™Ö é™ ÇÉ ãÉää~åäáÖÖ~åÇÉ Ä~êêëâçÖëí®âí~ Ü∏àÇé~êíáÉêå~K 
i®ãåáåÖ~êå~ ®ê Ñ∏êÉíê®ÇÉëîáë Ñê™å åó~êÉ íáÇI ãÉå â~å á îáëë~ Ñ~ää Ü~ Éå 
®äÇêÉ Üáëíçêá~K aÉå åçêÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î ìíêÉÇåáåÖëëíê®Åâ~å ä™Ö á kÉÇêÉ 
dêìîêáëÉí á píçê~ hçéé~êÄÉêÖë ëçÅâÉåK a®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÇäáåÖëóíçê á Éå 
ë~åâ ë®åâ~K j~êâÉå Ü~ê ìåÇÉê ™êÜìåÇê~ÇÉå Äêìâ~íë ëçã ®åÖëã~êâI 
ãÉå å™Öê~ ãáåÇêÉ çÅÜ Ü∏ÖêÉ ÄÉä®Öå~ é~êíáÉê â~å Ü~ çÇä~íë ëÉÇ~å 
ãÉÇÉäíáÇK

üê
NVVV

páÇ~ ORO çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ NVUWO a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

páÇ~ ORP çÑ ROS



^fp kê
ONNU

k~ãåLéä~íë
hçêëÖ™êÇÉåJe~êãë~êîÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ÖåÉí~ _ìêã~å

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
Äê®åÇ~ çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉåI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñê~ÖãÉåí ~î Éå âêáíéáé~

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ áåÑ∏ê ìíÄóÖÖå~Ç ~î s^JëóëíÉã ë~ãí 
éä~åÉê~ÇÉ â~ÄÉäÖê®îåáåÖ Ñ∏ê Éä çÅÜ íÉäÉ á e~êãë~êîÉíI hçêëÖ™êÇÉå çÅÜ 
d~ãä~ _ÉêÖÉíI c~äìåK ^êÄÉíÉå~ ÄÉê∏êÇÉ e~êãë~êîÉíë Ö~ãä~ íçãí Eê~® 
OQNFI hçêëÖ™êÇÉåë Ö~ãä~ íçãíÉê Eê~® ORUFI ë~ãí Éíí âçåëíÖàçêí ÇáâÉ 
â~ää~í ?aêçííåáåÖ j~êÖ~êÉí~ë ÇáâÉ? Eê~® TOFK

lãê™ÇÉí äáÖÖÉê Å~ Q âã î®ëíÉê çã c~äì ÅÉåíêìãI ãÉää~å ëà∏å píçê~ 
s~ää~å á ë∏ÇÉê çÅÜ êáâëî®Ö OVP á åçêêI çÅÜ ®ê ÄÉÄóÖÖí ãÉÇ ÑêáíáÇëÜìë çÅÜ 
îáääçê ëçã íáää ëí∏êêÉ ÇÉäÉå äáÖÖÉê á ÉääÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää ëâçÖëã~êâK 
lê™ÇÉí áåÖ™ê á Éíí âìäíìêä~åÇëâ~é ëçã Ñê~ãÑ∏ê ~ääí Ü~ê éê®Öä~íë ~î ÇÉå 
®äÇêÉ âçéé~êÜ~åíÉêáåÖÉåK

jÉÇ Üà®äé ~î íê~âíçêÖê®î~êÉ Öê®îÇÉë ÜìîìÇë~âäáÖÉå ëÅÜ~âí á î®Ö~êå~I 
ãÉå çÅâë™ áå é™ íçãíÉêK f ÇÉ ëÅÜ~âí ëçã éä~ÅÉê~íë á î®Ö~êå~ á~âííçÖë 
âêçëë~Ç ëä~ÖÖI Öêìë çÅÜ ëã™ëíÉå ëçã é™Ñ∏êíë ëçã î®ÖÄÉä®ÖÖåáåÖK 
a®êìåÇÉê Ñ~ååë ãçê®åK m™ îáëë~ ëí®ääÉå Ñ~ååë ÄÉêÖ á Ç~ÖÉåK f ÇÉí ëÅÜ~âí 
ëçã Öê®îÇÉë ÖÉåçã e~êãë~êîÉíë Ö™êÇëéä~å Ü~ÇÉ êáâäáÖí ãÉÇ ëä~ÖÖ 
é™Ñ∏êíëK råÇÉê ÇÉíí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê á Ñçêã ~î ã∏êâI Üìã∏ë ãç 

üê
NVVV

páÇ~ ORQ çÑ ROS



ãÉÇ áåëä~Ö ~î ÄäK ~K âçä çÅÜ Äê®åÇ~ çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉåK f ∏îêáÖí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ âçåëíêìâíáçåÉê ÉääÉê ä~ÖÉêI Ñ∏êìíçã íî™ ëçéÖêçé~êK aÉå 
Éå~ ëóåíÉë ëçã Éå ëíÉåÑóääÇ Öêçé á Éíí ëÅÜ~âí îáÇ ÇÉå ∏ëíê~ hçêëÖ™êÇÉå 
E?häáåÖî~ääëâ~ hçêëÖ™êÇÉå?FK aÉå ~åÇê~ Ñ~ååë á Éíí ëÅÜ~âíI ëçã Öê®îÇÉë 
ÖÉåçã Éå Ü~ÖÉ îáÇ ÇÉå î®ëíê~ hçêëÖ™êÇÉå E?gçÜ~åëëçåëâ~ 
hçêëÖ™êÇÉå?FK cóåÇÉå ÄÉëíçÇ ~î Éåëí~â~ Ñê~ÖãÉåí ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë çÅÜ 
Éíí Ñê~ÖãÉåí ~î Éå âêáíéáé~K cóåÇã~íÉêá~äÉí éÉâ~ê é™ Éå Ç~íÉêáåÖ íáää 
åó~êÉ íáÇK

sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå áåíáää ?aêçííåáåÖ j~êÖ~êÉí~ë ÇáâÉ?I åçíÉê~ÇÉë 
êáâäáÖí ãÉÇ ëä~ÖÖ çÅÜ ëâêçíëíÉå á ëÅÜ~âíÉí ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã ÇáâÉíK f 
ëÅÜ~âíÉí åçêê çã ÇáâÉí Ñ~ååë ÉåÇ~ëí Üìã∏ë ã∏ ãÉÇ äáíÉ ëíÉåK aáâÉí â~å 
ÇÉäîáë Ü~ê Ñóääíë áÖÉå ãÉÇ ëâêçíëíÉå çÅÜ ëä~ÖÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí ÇÉí 
Ñ~ääáí ìê ÄêìâK fåÖ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÉääÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇáâÉíI ëçã 
ÉåäáÖí îáëë~ Ñçêëâ~êÉ Ç~íÉê~ë íáää NRRMJí~äK

Eë~ãã~ ÄÉëâêáîåáåÖ ëçã ^fpONNVF

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ OQNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ ORUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

páÇ~ ORR çÑ ROS



^fp kê
ONNR

k~ãåLéä~íë
p∏éå~êÄóI ãÑäK

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíI à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI 
î®ÖÄ~åâI ÑóåÇéä~íë Ñ∏ê ~îëä~ÖI ÑóåÇéä~íë Ñ∏ê ëíÉåóñ~

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ìåÖëÑê~ÖãÉåíI ~îëä~Ö

_ÉëâêáîåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê ÄóÖÖÉí ~î Éå Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö ä®åÖë î®Ö UMM 
ãÉää~å h®ä~êîÉí çÅÜ qçêë™åÖK c∏ê ëíê®Åâ~å h®ä~êîÉíJ^äëÄ®Åâ ìíêÉÇë ÑÉã 
~äíÉêå~íáîI î~ê~î Éíí Ñ∏äàÉê ÄÉÑáåíäáÖ î®Ö çÅÜ ÇÉ ∏îêáÖ~ Ö™ê á ™âÉêã~êâ 
åçêê çã î®ÖÉåK c∏ê êÉëíÉå ~î ëíê®Åâ~å ®ê éä~åÉêå~ ~íí ÅóâÉäÄ~å~ ëâ~ää Ö™ 
ä®åÖë åçêê~ ëáÇ~å ~î ÄÉÑáåíäáÖ î®ÖK

lãê™ÇÉí ®ê êáâí é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI ÇÉí Ñáååë ä®ãåáåÖ~ê ~î 
ëíÉå™äÇÉêëâ~ê~âí®ê ãÉå êáâäáÖ~ëí Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ ®ê ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉêK dê~î~ê ëóåäáÖ~ çî~å ã~êâ ®ê ë®ääëóåí~I ëä~ÖÖä®ãåáåÖ~êå~ ®ê 
áëí®ääÉí ÇÉëíç ÑäÉêK _ó~êå~ Ü~ê á ~ääã®åÜÉí ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉä®ÖÖ ãÉå ®ê 
ë~ååçäáâí å~ãåÖáîå~ êÉÇ~å ìåÇÉê óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK _ó~êå~ á 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ü~ÇÉ é™ NSMMJí~äÉí Éå ãóÅâÉí äáâ~êí~Ç â~ê~âí®êK aÉ 
ä™Ö é™ ê~Ç ä®åÖë a~ä®äîÉåë åçêê~ ëíê~åÇK d™êÇ~êå~ ä™Ö ë~ãä~ÇÉ é™ Éå 
Äóíçãí îáäâÉå íêçäáÖÉå î~ê êÉÖäÉê~ÇK qáää î~êàÉ Äó Ü∏êÇÉ íî™ íÉÖëâáÑí~ÇÉ 
™âÉêÖ®êÇÉå îáäâ~ Äêìâ~ÇÉë á íî™ë®ÇÉ çÅÜ Ç®ê ~ää~ Ö™êÇ~êå~ë íÉÖ~ê ä™Ö á 
®ÖçÄä~åÇåáåÖK qáää î~êàÉ Äó Ü∏êÇÉ çÅâë™ ãáåëí Éíí ÖÉãÉåë~ãí íÉÖëâáÑí~í 
®åÖëÖ®êÇÉI áÄä~åÇ ÑäÉê~ ë~ãí Éíí ~åí~ä ãáåÇêÉ ë®êÜ®Öå~ÇÉ ™âê~ê çÅÜ 
®åÖ~êK

üê
NVVV

páÇ~ ORS çÑ ROS



s®Öå®íÉíë çêáÉåíÉêáåÖ Ü~ê íî™ â~ê~âí®êáëíáëâ~ Çê~ÖK i®åÖë å®ëí~å ÜÉä~ 
ëíê®Åâ~å ä∏éíÉ Éå î®Ö é~ê~ääÉääí ãÉÇ ®äîÉåI á ™âÉêã~êâÉå ëíê~ñ åçêê çã 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉåI î®Ö Ü~ê ÉîÉåíìÉääí ë~âå~íë ãÉää~å p∏éå~êÄó çÅÜ kóÅâÉäÄóK 
oÉëíÉê~åÇÉ î®Ö~ê ÖáÅâ îáåâÉäê®íí ãçí ®äîÉåI ÇîëK Ñê™å ÄóÄÉÄóÖÖÉäëÉå îáÇ 
®äîÉå ãçí ìíã~êâÉå çÅÜ Ü~ÇÉ Éå îáâíáÖ Ñìåâíáçå ëçã Ñ®Ö~í~K s®ÖÉå 
áÖÉåçã kóÅâÉäÄó Ü~ÇÉ ÇçÅâ êÉÖáçå~ä ÄÉíóÇÉäëÉK

råÇÉê Ñ®äíáåîÉåíÉêáåÖÉå åçíÉê~ÇÉë NT äçâ~äÉê ãÉÇ âìäíìêä®ãåáåÖ~êI 
î~ê~î ™íí~ ëíóÅâÉå ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ î~ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉ á ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉíK 
üíí~ à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉêLëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíÉê åçíÉê~ÇÉë äáâëçã Éå 
Äçéä~íë ~î ëíÉå™äÇÉêëâ~ê~âí®êI íêÉ ÑóåÇéä~íëÉê Ñ∏ê ~îëä~ÖI Éå ÑóåÇéä~íë 
Ñ∏ê Éå ëâ~ÑíÜ™äëóñ~K aÉëëìíçã åçíÉê~ÇÉë íî™ ®äÇêÉ î®ÖÄ~åâ~êI Éå éä~íë 
Ñ∏ê ëÉåíáÇ~ Ö™êÇëíçãíÉê çÅÜ íî™ éä~íëÉê ãÉÇ âìäíìêé™îÉêâ~ÇÉ ä~ÖÉêK

mêçîÖê®îåáåÖÉå ÖàçêÇÉë é™ NP éä~íëÉê çÅÜ Ç™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
âìäíìêé™îÉêâ~ÇÉ ä~ÖÉêI ~åä®ÖÖåáåÖëêÉëíÉê çÅÜ ÑóåÇK lãê™ÇÉ ^ ÄÉÇ∏ãÇÉë 
áååÉÜ™ää~ êÉëíÉê ~î Éå à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íë çÅÜ _ ÄÉÇ∏ãÇÉë âìåå~ 
ìíÖ∏ê~ êÉëíÉê ~î Äçéä~íëJ çÅÜLÉääÉê Ö™êÇëä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ãÉÇÉäíáÇ ÉääÉê 
íáÇáÖ~êÉK f çãê™ÇÉ f Ñê~ãâçã Éíí ã®âíáÖí ëçíä~ÖÉêK aÉ ÑóåÇ çÅÜ ÇáÑÑìë~ 
âçäJ çÅÜ ëçíÑä®Åâ~ê ëçã é™íê®ÑÑ~íë á çãê™ÇÉ bI e çÅÜ i Ü®êê∏ê ã∏àäáÖÉå 
Ñê™å ìíéä∏àÇ~ Äçéä~íëJ ÉääÉêLÖ™êÇëä®ãåáåÖ~êK fåÖ~ ÄÉî~ê~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ç®êI îáäâÉí ÇçÅâ áåíÉ ìíÉëäìíÉê ~íí ë™Ç~å~ â~å Ñ∏êÉâçãã~ 
ìí~åÑ∏ê éêçîÖê®îåáåÖëçãê™ÇÉíK

EbåÇ~ëí Éíí ~î ÇÉ ÄÉê∏êÇ~ ê~® åìãêÉå êÉÇçîáë~ëF

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ NNMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ ORT çÑ ROS



^fp kê
ONPO

k~ãåLéä~íë
ûåÖÉëÖ™êÇ~êå~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ÖåÉí~ _ìêã~å

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉê

cóåÇ
~îëä~Ö ~î âî~êíë çÅÜ ~ëâíìÑÑI Éíí ëí∏êêÉ ëíóÅâÉ ~ëâíìÑÑ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí s®ÖîÉêâÉí oÉÖáçå jáíí éä~åÉê~ÇÉ ~íí ÄóÖÖ~ Éå 
Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö ä®åÖë î®Ö OVP ë~ãí ÖÉåçãÑ∏ê~ Éå ìíê®íåáåÖ ~î 
î®ÖÉåI ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK aÉå éä~åÉê~ÇÉ 
ÄóÖÖå~íáçåÉå ëâìääÉ ÉîÉåíìÉääí âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ ê~® UMNI êÉÖáëíêÉê~Ç 
ëçã Éå Äçéä~íëä®ãåáåÖ ~î ëíÉå™äÇÉêëâ~ê~âí®êK _çéä~íëÉå î~ê ÄÉä®ÖÉå á 
Ü~Öã~êâ ëçã ëäìíí~ÇÉ ëî~Öí ™í ë∏ÇÉê åÉÇ ãçí s~ääãçê~™åK

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí ëíê~ñ åçêê çã î®ÖÉå îáÇ ÑçíÉå ~î Éå 
Äê~åí ëóÇëäìííåáåÖK qçí~äí Öê®îÇÉë ™íí~ ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ Üà®äé ~î 
íê~âíçêÖê®î~êÉ ä®åÖë ãÉÇ î®ÖÉåI á íî™ ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑóåÇ á 
Ñçêã ~î ~îëä~Ö ~î âî~êíë çÅÜ ~ëâíìÑÑ ë~ãí Éíí ëí∏êêÉ ëíóÅâÉ ~ëâíìÑÑK 
cóåÇÉå ä™Ö á ã~íàçêÇëä~ÖêÉí Ç®ê ÇÉí ®îÉå Ñ∏êÉâçã ëÉåíáÇ~ ÑóåÇ ë™ëçã 
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI éçêëäáå çÅÜ à®êåÑ∏êÉã™ä ë~ãí Éå ÑáåÖÉêêáåÖ ~î ã®ëëáåÖK 
fåÖ~ ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK qêçäáÖÉå Ü~ê 
ÇÉ Ääáîáí Äçêíéä∏àÇ~K bîÉåíìÉääí â~å ÇÉí Ñáåå~ë ÄÉî~ê~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
ìåÇÉê ÇÉå åìî~ê~åÇÉ î®ÖÉåK aÉ ëÉåíáÇ~ ÑóåÇÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë Ü®êê∏ê~ 
Ñê®ãëí Ñê™å ëÉåí NUMMJ íáää íáÇáÖí NVMMJí~äK

üê
NVVV

páÇ~ ORU çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ UMNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ ORV çÑ ROS



^fp kê
ONMV

k~ãåLéä~íë
eçäÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ÖåÉí~ _ìêã~å

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âêáíéáéëÑê~ÖãÉåíI ëé®ååÉëå™ä ~î à®êåI Ñ~à~åëI à®êåâåáî

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ê~® QNV ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç 
íáääÄóÖÖå~Ç çÅÜ Çê®åÉêáåÖ ~î Äçëí~ÇëÜìë á eçäÉåK _~âÖêìåÇÉå íáää 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí ÇÉí NVRV é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉä~ê ~î Éíí âê~åáìã çÅÜ 
âáëíêÉëíÉê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí Éå â®ää~êÉ ~åä~ÇÉë ìåÇÉê åçêÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
ÄÉÑáåíäáÖí Äçëí~ÇëÜìëK sáÇ ÇÉå åì ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë íî™ 
éêçîëÅÜ~âí ëâáâíîáë åÉê íáää ëíÉêáä ãçê®å ãÉÇ Öê®îã~ëâáåK cê~ãâçãå~ 
ä®ãåáåÖ~ê Ü~åÇêÉåë~ÇÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK kçêÇî®ëí çã ÄÉÑáåíäáÖí 
Äçëí~ÇëÜìë é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î Éå ëíÉåÖêìåÇ íáää Éå ÉääÉê ã∏àäáÖÉå íî™ 
ÄóÖÖå~ÇÉê ãÉÇ êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå ãìêëíçÅâ çÅÜ Éå ëéáëJ ÉääÉê 
ìÖåë~åä®ÖÖåáåÖK _óÖÖå~ÇÉåLJÉêå~ Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää NTMMJ NUMMJí~äK bå 
ëçéÖêçé é™íê®ÑÑ~ÇÉë ∏ëíÉê çã Äçëí~ÇëÜìëÉíI îáäâÉå áååÉÜ∏ää ëä~âí~îÑ~ää 
çÅÜ ÑóåÇ ëçã Ç~íÉê~ÇÉë íáää ë~ãã~ éÉêáçÇ ëçã ÇÉ ®äÇêÉ 
ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~êå~K k™Öê~ ëé™ê ÉÑíÉê Öê~î~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉàK ^î ÑóåÇÉå 
â~å å®ãå~ë âêáíéáéëÑê~ÖãÉåíI ëé®ååÉëå™ä ~î à®êåI Ñ~à~åë çÅÜ Éå 
à®êåâåáîK

üê
NVVV

páÇ~ OSM çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

lêë~ QNVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ lêë~

páÇ~ OSN çÑ ROS



^fp kê
ONQR

k~ãåLéä~íë
£ëíÉêÄóåI fë~ä~I £ëí~åëà∏I £å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âçäåáåÖëä®ãåáåÖI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI çÇäáåÖëä®ãåáåÖI Ñ™åÖëíÖêçéI 
Ñ®ÄçÇä®ãåáåÖI Ñ®êÇî®Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí _~åîÉêâÉí éä~åÉê~í Éå 
äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ãÉää~å lÅâÉäÄç çÅÜ e~ääëÄÉêÖK aÉí åì ~âíìÉää~ 
lãê™ÇÉ N çãÑ~íí~ê Éå Å~ NNIP âã ä™åÖ ëíê®Åâ~ î~ê~î OIV âã ®ê 
åóÇê~ÖåáåÖK sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå åçíÉê~ÇÉë NR ä®ãåáåÖ~êK ^î ÇÉëë~ 
î~ê Ñ™åÖëíÖêçé~êå~ ê~® SPI SQ çÅÜ OVVI Ñ®ÄçÇä®ãåáåÖÉå ê~® OVR çÅÜ 
Ñ®êÇî®Ö ê~® OST êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉK aÉ ∏îêáÖ~ ä®ãåáåÖ~êå~ 
ÄÉëíçÇ ~î R âçäÄçííå~êI Q âçàêìáåÉê çÅÜ O çÇäáåÖëê∏ëÉåK c™åÖëíÖêçé ê~® 
SQ ÑÉä ìíë~íí é™ Éâçåçãâ~êí~åK

lãê™ÇÉí ÄÉëí™ê ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î ëâçÖëã~êâ ëçã éê®Öä~ë ~î Éå áåíÉåëáî 
âçäåáåÖëîÉêâë~ãÜÉíK iÉÇåáåÖëëíê®Åâ~å ëâ~ê ÖÉåçã Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Éíí 
ÑäÉêí~ä Ñ™åÖëíÖêçé~êK c™åÖëíÖêçé~êå~ áåÖ™ê íêçäáÖÉå á Éíí ëóëíÉã ãÉÇ 
îáäâÉí ÇÉí Ö™ê ~íí ëí®åÖ~ ®îÉå OIO âã ä™åÖ ëíê®Åâ~ ãÉää~å üÖëÄÉêÖÉí çÅÜ 
üÖëà∏åK

bå ëíçäéÉ ®ê éä~åÉê~Ç ~íí éä~ÅÉê~ë ëíê~ñ åçêê çã ê~® SPK c™åÖëíÖêçéÉå ®ê 
êÉÇ~å ëâ~Ç~Ç á ëáå åçêÇî®ëíê~ ÇÉäI íêçäáÖÉå ~î ÄÉÑáåíäáÖ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖK

üê
NVVV

páÇ~ OSO çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

pî®êÇëà∏ SPWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ pî®êÇëà∏

pî®êÇëà∏ SQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ pî®êÇëà∏

pî®êÇëà∏ OSTWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ pî®êÇëà∏

pî®êÇëà∏ OVRWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ pî®êÇëà∏

pî®êÇëà∏ OVVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ pî®êÇëà∏

páÇ~ OSP çÑ ROS



^fp kê
OMTR

k~ãåLéä~íë
dê∏å~ d~í~åI âî~êíÉêÉí d®ÇÇ~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ÖåÉí~ _ìêã~å

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âìäíìê~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ á dê∏å~ 
Ö~í~åI âî~êíÉêÉí d®ÇÇ~å á eÉÇÉãçê~ ëí~ÇK bíí OM ã ä™åÖíI NIR ã ÄêÉíí 
çÅÜ MIUJNIU ã Çàìéí ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë å®êã~ëí é~êâçãê™ÇÉí á dê∏å~Ö~í~åë 
ä®åÖÇêáâíåáåÖI á ëÅÜ~âíÉí Ñ~ååë ∏îÉêëí ä~ÖÉê ãÉÇ ë~åÇI ÖêìëI âêçëë~í 
íÉÖÉäI ëíÉå çÅÜ äÉê~ é™Ñ∏êÇ~ Ñ∏ê Éå ÖêìëÖ™åÖK m™ Éíí ëí®ääÉ çÄëÉêîÉê~ÇÉë 
Äê~åÇêÉëíÉêK råÇÉê ÇÉ é™Ñ∏êÇ~ ä~ÖêÉå Ñ~ååë ã~íàçêÇI íêçäáÖíîáë ®äÇêÉ 
™âÉêàçêÇK dêìëÖ™åÖÉå ®ê ~åí~ÖäáÖÉå ~åä~ÖÇ íáÇáÖ~ëí á ëÉåí NUMMJí~ä ÉääÉê 
íáÇáÖí NVMMJí~äK ríáÑê™å ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~ä â~å ã~íàçêÇÉåL™âÉêàçêÇÉå 
ÄÉÇ∏ã~ë Ü~ Éå ®äÇëí~
Ç~íÉêáåÖ á ™íãáåëíçåÉ NSMMJí~äK

üê
NVVV

páÇ~ OSQ çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eÉÇÉãçê~ NVQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ OSR çÑ ROS



^fp kê
OMTN

k~ãåLéä~íë
pçäî~êÄçI £ëíÉêÄóI aê~ÖëîÉÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
éä~íë ãÉÇ íê~ÇáíáçåI Ö™êÇëíçãíI à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê éä~åÉê~Ç äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ãÉää~å lÅâÉäÄç 
çÅÜ e~ääëÄÉêÖK ríêÉÇåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î ~êâáîëíìÇáÉêI â~êí~å~äóë çÅÜ 
ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ ìíãÉÇ íáç ~î i®åëëíóêÉäëÉå ~îÖê®åë~ÇÉ ÇÉäëíê®ÅâçêK 
aÉí Ü®ê ~âíìÉää~ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉ R î~ê PIS âã ä™åÖí çÅÜ ÖáÅâ 
é~ê~ääÉääí ãÉÇ ÄÉÑáåíäáÖ âê~ÑíäÉÇåáåÖ á dêóíå®ë ëåK sáÇ 
ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå åçíÉê~ÇÉë íêÉ ä®ãåáåÖ~êK bå éä~íë ãÉÇ íê~ÇáíáçåI 
ê~® OUI î~ê êÉÖáëíêÉê~Ç ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉI Éå Ö™êÇëíçãí ìééí®ÅâíÉë îáÇ 
~å~äóë ~î NSMMJí~äëâ~êíçêI ÇÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íë ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®ê ìåÇÉê 
áåîÉåíÉêáåÖëëâÉÇÉíK

ríêÉÇåáåÖëëíê®Åâ~å Ö™ê ÖÉåçã Ñä~Åâ çÇäáåÖëã~êâ íî®êë ∏îÉê a~ä®äîÉåë 
Ç~äÖ™åÖK f å®êÜÉíÉå ~î äÉÇåáåÖÉå Ñáååë çÅâë™ ä®ãåáåÖ~ê ãÉÇ ~åâåóíåáåÖ 
íáää ÄÉêÖëÜ~åíÉêáåÖ ë~ãí Éíí é~ê ëíÉå™äÇÉêëäçâ~äÉêK qê~ÇáíáçåÉå âêáåÖ ê~® 
OU ë®ÖÉê ~íí Ç®ê ëâ~ Ü~ äÉÖ~í Éå ÄÉÑ®ëí Ö™êÇI é™ ÇÉåå~ éä~íë Ü~ê íáÇáÖ~êÉ 
Üáíí~íë Éå éáäLëéàìíëéÉíë ë~ãí íê®âçä á ÉêçëáçåëÜ~âÉí ãçí ®äîÉåK jÉÇ 
í~åâÉ é™ ~íí ÑäÉê~ ~åÇê~ Ö™êÇëíçãíÉê å®ê~ ®äîÉå ∏îÉêÖáîáíë ®ê ÇÉí áåíÉ 
çã∏àäáÖí ~íí å™Öçå Ñçêã ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ñìååáíë é™ ÇÉå ~âíìÉää~ éä~íëÉå 

üê
NVVV

páÇ~ OSS çÑ ROS



®îÉå çã ÇÉí áåíÉ î~êáí Éíí ëíÉåÜìëK 

aÉ ~âíìÉää~ ä®ãåáåÖ~êå~ âçããÉê áåíÉ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ã~êâ~êÄÉíÉå á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ âê~ÑíäÉÇåáåÖëÄóÖÖÉíI Ç®êÉãçí âçããÉê ëíçäé~ê ~íí êÉë~ë á 
ÇÉê~ë å®êÜÉíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dìëí~Ñë OUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ dìëí~Ñë

páÇ~ OST çÑ ROS



^fp kê
OMVM

k~ãåLéä~íë
hî~êå™âÉê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ÖåÉí~ _ìêã~å

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI ëéáëê∏ëÉI â®ää~êÖêçéI ®äÇêÉ 
™âÉêã~êâ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EÖä~ëÉê~í ê∏ÇÖçÇëF

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ãÉÇ áåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå íê®åáåÖëÄ~å~ Ñ∏ê 
íê~îÜ®ëí~ê îáÇ hî~êå™âÉê á g®êå~ ëçÅâÉåK aÉí ~î ìíêÉÇåáåÖÉå ÄÉê∏êÇ~ 
çãê™ÇÉí î~ê Å~ QM Ü~ ëíçêí çÅÜ ÄÉîìñÉí ãÉÇ éä~åíÉê~Ç í~ääëâçÖI ëçã 
ëí®ääîáë Ü~ÇÉ ~îîÉêâ~íëK aÉí î~ê çÅâë™ ÇÉäîáë áçêÇåáåÖÖàçêí Ñ∏ê 
áåÇìëíêáíçãíÉêK f åçêÇ∏ëí ~îÖê®åë~ÇÉë ÇÉå êÉä~íáîí Ñä~Åâ~ óí~å ~î 
oáâëî®Ö TN çÅÜ á ëóÇî®ëí ~î Éå à®êåî®Ö Es®ëíÉêÇ~äëÄ~å~åFK f çãê™ÇÉí 
Ñ~ååë áåÖ~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI ãÉå Éå ®äÇêÉ Ö™êÇëéä~íë âìåÇÉ 
äçâ~äáëÉê~ë ãÉÇ Üà®äé ~î Éå ®äÇêÉ â~êí~K d™êÇëä®ãåáåÖÉå î~ê ÄÉä®ÖÉå é™ 
Éå å~íìêäáÖ íÉê~ëë á ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäI ä®ãåáåÖÉå 
ÄÉëíçÇ ~î íî™ áåíáää î~ê~åÇê~ äáÖÖ~åÇÉ ëéáëê∏ëÉå ë~ãí íî™ â®ää~êÖêçé~êI 
ã~êâÉå êìåí çãâêáåÖ î~ê ëíÉåê∏àÇK fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉåI ãÉå é™ íÉêê~ëëÉå â~å ÇÉí Ñáåå~ë ÑäÉê 
Äçë®ííåáåÖëä®ãåáåÖ~ê ëçã Éà ®ê ëóåäáÖ~ çî~å ã~êâK bå ãáåÇêÉ 
éêçîìåÇÉêë∏âåáåÖ ÖàçêÇÉë çÅâë™ îáÇ îáäâÉå Éíí ~åí~ä ëã™ ë∏âëÅÜ~âí 
Öê®îÇÉë  á çãê™ÇÉí Ñ∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ íê~îÄ~å~å ãÉÇ Üà®äé ~î 
íê~âíçêÖê®î~êÉK f ÇÉí ëÅÜ~âí ëçã Öê®îÇÉë ëíê~ñ åçêê çã Ö™êÇëä®ãåáåÖÉå 
á~âííçÖë ®äÇêÉ ™âÉêã~êâ á Ñçêã ~î å™Öçí Üìã∏ë Öê™Ñ®êÖ~Ç ãç ãÉÇ 
áåëä~Ö ~î âçäK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Ñê~ÖãÉåí ~î óåÖêÉ Öä~ëÉê~í ê∏ÇÖçÇëK f 

üê
NVVV

páÇ~ OSU çÑ ROS



∏îêáÖ~ ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ä®ãåáåÖ~êK d™êÇëä®ãåáåÖÉå ãÉÇ 
íáääÜ∏ê~åÇÉ ™âÉêã~êâ ÄÉÇ∏ãë Ü®êê∏ê~ Ñê™å NTMMJNUMMJí~äK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

g®êå~ NRMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ g®êå~

páÇ~ OSV çÑ ROS



^fp kê
OMUS

k~ãåLéä~íë
píà®êåëìåÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
áåÇìëíêáä®ãåáåÖI î~äëîÉêâI ëãÉÇà~I î~ííÉåâ~å~ä

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JÇê~ÖåáåÖ íáää pãÉÇà~å á píà®êåëìåÇ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK aÉí ÇêóÖí RM ã ä™åÖ~I Å~ NIR ã 
ÄêÉÇ~ çÅÜ O ã Çàìé~ ëÅÜ~âíÉí ÖáÅâ áÖÉåçã à®êåÄêìâëä®ãåáåÖ~êI 
Ñê~ãÑ∏ê~ääí Ñê™å éÉêáçÇÉå NUTMJNVPMK i®ãåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ ~î 
ÖêìåÇãìê~êI ëä~ÖÖíÉÖÉäÑìåÇ~ãÉåí íáää ã~ëâáåÉê çÅÜ î®ääìÖå Ñê™å Éíí 
î~äëîÉêâI ÖêìåÇãìê~ê íáää Éå ëãÉÇà~ çÅÜ áåÇìëíêá~îÑ~ääK i®åÖëí á î®ëíÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®äÇêÉ Ñóääå~Çëä~ÖÉê ãÉÇ ëä~ÖÖI âçäI ëíÉå ë~ãí Éå â~ääãìê~Ç 
ëíÉåê~Ç ëçã â~å î~ê~ Éå êÉëí ÉÑíÉê Éå î~ííÉåâ~å~äK aÉëë~ ä®ãåáåÖ~ê î~ê 
ÉãÉääÉêíáÇ âê~ÑíáÖí ëí∏êÇ~ ~î ëÉå~êÉ íáÇÉêë îÉêâë~ãÜÉí é™ éä~íëÉåK

üê
NVVV

páÇ~ OTM çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eìëÄó NONWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eìëÄó

páÇ~ OTN çÑ ROS



^fp kê
OMUR

k~ãåLéä~íë
eìëÄó âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉëëáÅ~ tÉååÉêäìåÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
âóêâçÇçâìãÉåí~íáçå

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âóêâ~I äáâÄçÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
sáÇ ÇÉå óííêÉ êÉåçîÉêáåÖÉå ~î eìëÄó âóêâ~ ìåÇÉê Ü∏ëíÉå NVVV ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ãìêîÉêâëÇçâìãÉåí~íáçå ~î î~äÇ~ ÇÉä~ê ~î ÇÉí ìåÇÉêëí~ é~êíáÉí ~î 
eìëÄó âóêâ~ë Ñ~ë~ÇI Ä™ÇÉ ∏îÉê çÅÜ ìåÇÉê ã~êâK aÉ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉ 
é~êíáÉêå~ î~ê ÇÉ Ç®ê ÇÉí ëóåíÉë ëâáääå~ÇÉê ãÉää~å óåÖêÉ çÅÜ ®äÇêÉ 
ãìêîÉêâI ë~ãí Ç®ê ÇÉí Ñ~ååë ÄóÖÖå~ÇëÇÉí~äàÉê ëçã î~êáí ÇçäÇ~ ~î éìíë 
ÉääÉê àçêÇK aÉ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉ çãê™ÇÉå~ î~ê ëâ~êîÉå ãÉää~å ÇÉí ®äÇêÉ 
ä™åÖÜìëÉí çÅÜ ÇÉí óåÖêÉ âçêÉíI ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î ë~âêáëíá~å Eäáääâóêâ~åFI 
ë~ãí Éå é™íê®ÑÑ~Ç ëóÇéçêí~ä îáÇ ÇÉí Ñ∏êÉ ÇÉíí~ î~éÉåÜìëÉíK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ÇÉí ®äÇêÉ ãìêîÉêâÉí î~ê ã®êâÄ~êí ãÉê 
çãëçêÖÑìääí ÖàçêíI ãÉÇ ãÉê î®ä~îé~ëë~ÇÉ ëíÉå~êI ãÉÇ~å ÇÉí óåÖêÉ 
ãìêîÉêâÉí Ö~î Éíí ãÉê ççêÇå~í áåíêóÅâK 

sáÇ Éå íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ü~ÇÉ ã~å Ñìååáí Éíí î~éÉåÜìë ìí~åÑ∏ê 
ë∏Çê~ ä™åÖÜìëÉíK kì é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ®äÇêÉ áÖÉåãìê~Ç ëóÇéçêí~ä ëçã î~êáí 
á Ñ∏êÄáåÇÉäëÉ ãÉÇ ÇÉí Ñ∏êÉ ÇÉíí~ î~éÉåÜìëÉíK mçêí~äÉå î~ê ìééãìê~Ç ~î 
ÑçêãíÉÖÉäI î~ê~î Éíí î~ê Öä~ëÉê~íK mçêí~äÉå äáâå~ÇÉ ÇÉå íáÇáÖ~êÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉ î®ëíéçêí~äÉåK póÇéçêí~äÉå Ä∏ê Ü~ ÄóÖÖíë ìåÇÉê ëÉåãÉÇÉäíáÇK 
p∏ÇÉê çã ëóÇéçêí~äÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí î®ää~Öí íÉÖÉäÖçäî á ÇÉí ëçã íáÇáÖ~êÉ 

üê
NVVV

páÇ~ OTO çÑ ROS



î~êáí î~éÉåÜìëK

aÉí Öê®îÇÉë ®îÉå êìåí ÖêìåÇÉå é™ Éå ãáåÇêÉ ÄóÖÖå~Ç é™ âóêâçÖ™êÇÉåI 
®îÉå â~ää~Ç äáâÄçÇÉåI Ç™ ÇÉí Ääáîáí ë®ííåáåÖ~ê á ÖêìåÇÉåK a™ 
âçåëí~íÉê~ÇÉë ÇÉí ~íí ÄóÖÖå~ÇÉå î~ê ÜçéÄóÖÖÇ ãÉÇ ÇÉå íáÇáÖ~êÉI 
åìãÉê~ êáîå~ âóêâçÖ™êÇëãìêÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eìëÄó RNQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eìëÄó

páÇ~ OTP çÑ ROS



^fp kê
OMTS

k~ãåLéä~íë
üë~Ö~í~åI âî~êíÉêÉí bâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ÖåÉí~ _ìêã~å

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âìäíìêä~ÖÉêI é™Ñ∏êí ä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ Ñ∏ê 
Ñà®êêî®êãÉ á âî~êíÉêÉí bâÉåI ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK ^êÄÉíÉí 
ÄÉê∏êÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ NVQI eÉÇÉãçê~ ëí~ÇK póÑíÉí ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
î~ê ~íí ìíê∏å~ Ñçêåä®ãåáåÖÉåë ÄÉî~ê~åÇÉÖê~ÇI â~ê~âí®ê çÅÜ ™äÇÉêK sáÇ 
ÄÉëáâíåáåÖëíáääÑ®ääÉí Ü~ÇÉ Éíí MITJMIU ã Çàìéí çÅÜ MIUJMIV ã ÄêÉíí ëÅÜ~âí 
Öê®îíë áååÉ é™ Ä~âÖ™êÇÉå á âî~êíÉêÉí bâÉåK pÅÜ~âíÉí îáåâä~ÇÉë ëÉÇ~å ~î 
Ñ∏ê ~íí ~åëäìí~ íáää üëÖ~í~åK f ëÅÜ~âíÉí Ñ~ååë ÑóääåáåÖëã~ëëçê ÄÉëí™ÉåÇÉ 
~î ë~åÇI Öêìë çÅÜ ëíÉå Ää~åÇ~í ãÉÇ Éåëí~â~ íÉÖÉäÑê~ÖãÉåíK fåÖ~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êI âçåëíêìâíáçåÉê ÉääÉê âìäíìêä~ÖÉê âìåÇÉ á~âíí~ëK

üê
NVVV

páÇ~ OTQ çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eÉÇÉãçê~ NVQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ OTR çÑ ROS



^fp kê
OMSO

k~ãåLéä~íë
kóë®ä

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI Ö™êÇëíçãíI Öêçé~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î Éå ëíê®Åâ~ ~î î®Ö RUP îáÇ î®ÖéçêíÉå ìåÇÉê à®êåî®ÖÉå á 
kóë®ä á d~ÖåÉÑë ëçÅâÉåK fåçã ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí Ñáååë Éå ®äÇêÉ 
Ö™êÇëíçãí êÉÖáëíêÉê~Ç ëçã Ñçêåä®ãåáåÖ NRQI ëóåäáÖ ëçã Éíí áãéÉÇáãÉí á 
™âÉêå Ç®ê Éíí Üìë ëí™íí Ñê~ã íáää ëÉå~êÉ ÇÉÅÉååáÉêK d™êÇÉå ìíÖ∏ê Éå ÇÉä ~î 
kóë®äë Ö~ãä~ ÄóíçãíK f çãê™ÇÉí Ü~ê íáÇáÖ~êÉ é™íê®ÑÑ~íë Éå ëäáé~Ç ãÉàëÉä 
~î ÄÉêÖ~êí ë~ãí Éå Äáí Ñäáåí~ îáäâÉí íóÇÉê é™ ~íí çãê™ÇÉí î~êáí ÄÉÑçäâ~í 
ìåÇÉê ëíÉåLÄêçåë™äÇÉêK

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖë NS ë∏âëÅÜ~âí ìéé à®ãí ëéêáÇÇ~ ∏îÉê óí~åK f 
ëÅÜ~âíÉå å®êã~ëí ÇÉå ëÉåíáÇ~ Üìëä®ãåáåÖÉå Ñ~ååë å™Öê~ Öêçé~ê ëçã 
íêçäáÖÉå Ü∏êí ë~ãã~å ãÉÇ Ö™êÇÉåK ^åå~í â~å Ü~ éä∏àíë Äçêí á ÇÉå ä∏ë~ 
ë~åÇàçêÇÉåI á ã~íàçêÇÉå Ñ~ååë ãóÅâÉí íÉÖÉäI âÉê~ãáâ çÅÜ Öä~ëI ëçã Ö~î 
áåíêóÅâ ~íí Ü®êê∏ê~ áÑê™å íáÇëáåíÉêî~ääÉí NTMMJí~ä íáää ä™åÖí áå é™ NVMMJ
í~äÉíK bíí ÄêóåÉ ~î çâä~ê ™äÇÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMM

páÇ~ OTS çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

d~ÖåÉÑ NRQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ d~ÖåÉÑ

páÇ~ OTT çÑ ROS



^fp kê
OMTP

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí c~äâÉåI o™ÇëíìÖê®åÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âìäíìêä~ÖÉêI ÜìëÖêìåÇÉêI ~îÑ~ääëÖêçéI î®Öóí~I Äê~åÇä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~â∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê 
Ñà®êêî®êãÉ á o™ÇëíìÖê®åÇK pÅÜ~âíåáåÖÉå ëâÉÇÇÉ á o™ÇëíìÖê®åÇ Ñê™å 
cêÉÇëÖ~í~å çÅÜ îáÇ~êÉ áå íáää Äçëí~ÇëÜìëÉí é™ c~äâÉå OK pÅÜ~âíÉí á 
o™ÇëíìÖê®åÇ î~ê RM ã ä™åÖí î~ê~î QM ã ∏îÉêî~â~ÇÉëK m™ íçãíÉå c~äâÉå 
O Öê®îÇÉë Éíí Å~ OR ã ä™åÖí ëÅÜ~âíK pÅÜ~âíÉå î~ê MISJNIO ã ÄêÉÇ~ çÅÜ 
MITJMIU ã Çàìé~K i®åÖë cêÉÇëÖ~í~åë ëóÇ∏ëíê~ ëáÇ~å ëóåíÉë å™Öê~ 
MINRñMIO ã ëíçê~ ëíÉå~ê MIP ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ Ö~íìåáî™K aÉ íçêÇÉ î~ê~ 
êÉëíÉê ~î Éå ®äÇêÉ î®ÖÄÉä®ÖÖåáåÖÉåK

f o™ÇëíìÖê®åÇ ëóåíÉë ÇÉå å~íìêäáÖ~ ã~êâÉå Å~ MIS ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ 
Ö~íìåáî™K f ëÅÜ~âíÉí Ñê~ãâçã êÉëíÉê ~î íî™ ÜìëÖêìåÇÉêI Éå ~îÑ~ääëÖêçé 
çÅÜ å™Öê~ ~åÇê~ åÉÇÖê®îåáåÖ~êI î~ê~î å™Öê~ ëÉåíáÇ~K eìëÖêìåÇÉêå~ 
ìíÖàçêÇÉ êÉëíÉêå~ ~î ÇÉå ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ëçã Ñìååáíë é™ íçãíÉêå~ pî~ä~å Q 
çÅÜ RK m™ c~äâÉå O î~ê ã~êâÉå çãÖê®îÇ é™ ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí ∏îÉê 
Ö™êÇÉå çÅÜ á éçêíäáÇêÉíI ãÉÇ~å ÇÉí å®êã~ëí Äçëí~ÇëÜìëÉí Ñ~ååë Éíí 
çãê™ÇÉ ãÉÇ çê∏êÇ ã~êâ á ÄçííÉåK m™ ë~åÇÉå Ñ~ååë Éíí íê®J çÅÜ Éíí 
âçää~ÖÉêK hçää~ÖêÉí â~å ã∏àäáÖÉå Ü®êê∏ê~ Ñê™å Éå ëí~ÇëÄê~åÇK

üê
OMMM

páÇ~ OTU çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eÉÇÉãçê~ NVQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ OTV çÑ ROS



^fp kê
PPP

k~ãåLéä~íë
c~äì Öêìî~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
áåÇìëíêáä®ãåáåÖI ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI êçëíI ÇÉéçåáÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê çéíçâ~ÄÉä ÖàçêÇÉë Éå 
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ ~î Éå OUM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ Ñê™å iÉâë~åÇëî®ÖÉå åÉê á 
Öêìîçãê™ÇÉí á ë∏ÇÉêK iÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë çãÉÇÉäÄ~êí î®ëíÉê çã Éå 
äçâ~äî®ÖK cóääåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î á ëÉå íáÇ é™Ñ∏êí áåÇìëíêáJ 
çÅÜ Öêìî~îÑ~ää á Ñçêã ~î ÖêìëI âêçëë~Ç ëíÉå çÅÜ ëä~ÖÖ ë~ãí ÇÉéçåáÉê Ñê™å 
~åêáâåáåÖëîÉêâÉíI ëä~ãë~åÇK fåíáää iÉâë~åÇëî®ÖÉå î~ê Éíí ÅK Q ã ä™åÖí 
é~êíá Ñê™å ã~êâóí~å çÅÜ MIR ã åÉê ãÉÇ Ñáåëâáâí~í ã~íÉêá~äI ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î 
ê∏ÇJÖìäJÑ®êÖ~ÇÉ ë~åÇJ çÅÜ ãà®ä~Jä~ÖÉê ë~ãí äáíÉ ëíÉåK p~ååçäáâí ÄÉëíçÇ ÇÉ 
Ñáåëâáâí~ÇÉ ä~ÖêÉå ~î ã~äãJ çÅÜ äÉêáåÑçÇêáåÖëêÉëíÉêK aÉ íçäâ~ë ëçã 
ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éå êçëí Ñê™å åó~êÉ íáÇK

üê
OMMM

páÇ~ OUM çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå NMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

c~äìå QMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ OUN çÑ ROS



^fp kê
OMNR

k~ãåLéä~íë
d~ãä~ _ÉêÖÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Üóííçãê™ÇÉI ëä~ÖÖî~êéI Ñ∏êÇ®ãåáåÖëî~ääI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI â~ääêçëíI 
âìäíìêä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå ÇÉä ~î Éíí Üóííçãê™ÇÉ á £îêÉ d~ãä~ 
_ÉêÖÉíI áåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö ä®åÖë ãÉÇ î®Ö OVPK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê SM ãÉíÉê ä™åÖí çÅÜ TJNM ãÉíÉê ÄêÉííK bíí 
∏îÉêä~Öê~åÇÉ çÅÜ ìéé íáää O ãÉíÉê íàçÅâí ä~ÖÉê ãÉÇ NVMMJí~äë ëçéçê 
ëÅÜ~âí~ÇÉë ÄçêíK aÉí Ç®êìåÇÉê äáÖÖ~åÇÉ ëä~ÖÖî~êéÉí ã~ëâáå~îÄ~å~ÇÉë 
åÉê íáää âçåëíêìâíáçåëä~ÖÉêI ÉääÉê Ç®ê ë™Ç~å~ áåíÉ Ñ~ååë åÉê íáää 
ëä~ÖÖî~êéÉíë ÄçííÉåK cê~ãâçãå~ âçåëíêìâíáçåÉêI âìäíìêä~ÖÉê ë~ãí 
ÄçííÉåóí~ Ü~åÇêÉåë~ÇÉëI ã®ííÉë áå á Ü∏àÇJ çÅÜ âççêÇáå~íëóëíÉã çÅÜ 
ìåÇÉêë∏âíÉëK aÉí âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí ÇÉí Ñ~ååë ÑäÉê~ Ñ~ëÉê ìåÇÉê 
ÜóííÄ~ÅâÉåë Üáëíçêá~K ûäÇëí çÅÜ ãçí ÄçííÉå Ñê~ãâçã Éå ÇÉä ~î Éå 
Ñ∏êÇ®ãåáåÖëî~ääI ~îÑ~ääëä~ÖÉêLâìäíìêä~ÖÉêI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê ~î çâ®åÇ 
Ñìåâíáçå ë~ãí Éå â~ääêçëí ãÉÇ áåíáääáÖÖ~åÇÉ ÇÉé™ ãÉÇ êçëí~Ç ã~äãK ä 
å®ëí~ Ñ~ë ∏îÉêä~Öê~ÇÉë çãê™ÇÉí ãÉÇ âçéé~êëä~ÖÖ çÅÜ íêÉ åó~ â~ääêçëí~ê 
~åä~ÇÉëK sáÇ ëáÇ~å ~î êçëí~êå~ Ñáååë ëé™ê ÉÑíÉê ÇÉé™Éê ãÉÇ äÉê~ çÅÜ 
âçäëíóÄÄÉK vííÉêäáÖ~êÉ Éå Ñ~ë ®ê å®ê êçëí~êå~ ∏îÉêä~Öê~ë ãÉÇ ëä~ÖÖ çÅÜ Éå 
Üóííâ~ãã~êÉ ìééÑ∏êë é™ ëä~ÖÖî~êéÉåK ûîÉå Üóííâ~ãã~êÉå êáîë çÅÜ 
∏îÉêä~Öê~ë ãÉÇ ëä~ÖÖ çÅÜ Éíí âçää~ÖÉê ëçã â~å Ü~ ìíÖàçêí Éíí âçäÜìëK 
cóåÇÉå ÄÉÖê®åë~ÇÉ ëáÖ íáää Éíí Ñ™í~ä íÉñíáäJ çÅÜ ä®ÇÉêÑê~ÖãÉåíK fåå~å 

üê
OMMM

páÇ~ OUO çÑ ROS



å™Öê~ Ç~íÉêáåÖë~å~äóëÉê Üìååáí ìíÑ∏ê~ë Ñ∏êãçÇ~ê îá ~íí ÜóííÄ~ÅâÉåë Ñ~ëÉê 
äáÖÖÉê áåçã íáÇëëé~ååÉí NPMMJNSMMK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå PNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ OUP çÑ ROS



^fp kê
ONMU

k~ãåLéä~íë
hóêâÄóI _ÉêÖÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉëëáÅ~ tÉååÉêäìåÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê çãÄóÖÖå~Ç ~î ~åëäìíåáåÖÉå ~î î®Ö VVN íáää 
oáâëî®Ö QRI îáÇ _ÉêÖÉí á lêë~K qçí~äí Öê®îÇÉë NN ë∏âëÅÜ~âí áåçã ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖëóí~åK båäáÖí lêë~ âóêâÄóë ëíçêëâáÑíÉëâ~êí~ Ñê™å 
NUTS Ñ~ååë ÇÉí ™âê~ê çÅÜ ®åÖ~ê é™ ÇÉí çãê™ÇÉ ëçã ìíêÉÇåáåÖÉå 
áååÉÑ~íí~êK båÇ~ëí á ëÅÜ~âíÉå á çãÉÇÉäÄ~ê å®êÜÉí íáää ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ 
Ö™êÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ÑóåÇ çÅÜ Éå ÉîÉåíìÉää ÜìëÖêìåÇI 
ë~ãí ëçíJ çÅÜ âçäÑê~ÖãÉåíK cóåÇÉå î~ê ~î NUMMJNVMMJí~äë â~ê~âí®ê çÅÜ 
Ä∏ê âçãã~ Ñê™å ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉåK

üê
OMMM

páÇ~ OUQ çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê a~ä~êå~ a~ä~êå~ lêë~

páÇ~ OUR çÑ ROS



^fp kê
OMTQ

k~ãåLéä~íë
dìëë~êîëÖ~í~åI `~ääÉêÜçäãëÖ~í~åI üâ~êÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉëëáÅ~ tÉååÉêäìåÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
íáÇáÖ~êÉ ÄçêíëÅÜ~âí~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ çãÄóÖÖå~Ç ~î âçêëåáåÖÉå 
dìëë~êîëÖ~í~å J`~ääÉêÜçäãëÖ~í~å íáää êçåÇÉääK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí 
ä™Ö áåçã Ñçêåä®ãåáåÖ NVQI eÉÇÉãçê~ ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉI Ç®ê ÇÉí 
â~å Ñ∏êî®åí~ë ~íí âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å ãÉÇÉäíáÇÉå çÅÜ Ñê~ã™í â~å é™íê®ÑÑ~ëK 
dìëë~êîëÖ~í~å î~ê Éå ~î áåÑ~êíëî®Ö~êå~ áå á ëí~ÇÉå çÅÜ ëíê~ñ åçêê çã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ëâ~ Éå ëí~Çëíìää Ü~ ÑìååáíëK

pÅÜ~âíÇàìéÉí ÄÉÖê®åë~ÇÉë î~åäáÖÉå íáää MINJMIO ãI ÇÉí îáää ë®Ö~ ~íí ~ëÑ~äíI 
Ö~íëíÉå çÅÜ Öê®ëíçêî íçÖë ÄçêíK a®ê ëÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë Çàìé~êÉ EMIRJO ãFI 
á åçêÇ∏ëíê~ Ü∏êåÉí á âçêëåáåÖÉå ë~ãí îáÇ Ç~Öî~ííÉåÄêìåå~êI ëóåíÉë áåÖÉí 
~î ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ ã~êâóí~åK i~ÖÉêÑ∏äàÇÉå ÄÉëíçÇ Ü®ê ~î é™Ñ∏êÇ~ 
ã~ëëçê á Ñçêã ~î Éíí Ü~äîãÉíÉêíàçÅâí Öêìëä~ÖÉê ∏îÉê ÇÉå å~íìêäáÖ~ 
ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ ë~åÇÉåK £îÉê Öêìëä~ÖêÉí ä™Ö Éíí íàçÅâí ~ëÑ~äíä~ÖÉê ëçã 
ä~Öíë á ÑäÉê~ ä~ÖÉêK rêëéêìåÖäáÖÉå î~ê ~ëÑ~äíÉå ~îÖê®åë~Ç Ñê™å 
î®Öâ~åíÉåLíêçííç~êÉå ãÉÇ ëíçêÖ~íëëíÉåK aÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ ã~êâóí~å ãÉÇ 
ë~ååçäáâ~ âìäíìêä~ÖÉê Ü~ê íóÇäáÖÉå ëÅÜ~âí~íë Äçêí îáÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î 
î®Ö~êå~I î~êÑ∏ê óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉê áåíÉ ®ê ãçíáîÉê~ÇÉK 
j∏àäáÖíîáë â~å ÇÉí Ñáåå~ë êÉëíÉê ÉÑíÉê âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ÉîÉåíìÉää~ 

üê
OMMM

páÇ~ OUS çÑ ROS



ÄóÖÖå~ÇÉê áåçã ÇÉå çãÖáî~åÇÉ âî~êíÉêëã~êâÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eÉÇÉãçê~ NVQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ OUT çÑ ROS



^fp kê
ORS

k~ãåLéä~íë
píçê~ ^ëéÉÄçÇ~I läëÄ~Åâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
içíí~ pà∏ÖêÉå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëóí~I Ç~ãã~åä®ÖÖåáåÖI çÇäáåÖëóí~I ê∏àåáåÖëê∏ëÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
ä ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê ~îäçéé Ñ∏ê Éå ÉåÑ~ãáäàëÑ~ëíáÖÜÉí á 
läëÄ~Åâ~ ÖàçêÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ∏îÉêî~âåáåÖK bíí NNU ã ä™åÖí 
äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíI Å~ MIT ã ÄêÉíí çÅÜ Å~ NIQ ã ÇàìéíI ãÉÇ íî™ ëí∏êêÉ 
í~åâÖêçé~êI Öê®îÇÉë Ñê™å ÜìëÉí á åçêêI ë∏ÇÉêìí á ëóÇëäìííåáåÖ åÉê ãçí 
çÇäáåÖëã~êâI ëíê~ñ î®ëíÉê çã ÇÉå ë â cä®ëââ®ää~êÉåI ê~® QQI çÅÜ ÇÉå 
Ñ∏êãçÇ~ÇÉ ãÉÇÉäíáÇ~ Ö™êÇëéä~íëÉå píçê~ ^ëéÉÄçÇ~I ê~® NPUK i®åÖëí á 
ë∏ÇÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ê∏àåáåÖëê∏ëÉ ëçã ë~ååçäáâí Ü~ê ãÉÇ çÇäáåÖ ~íí 
Ö∏ê~K ä ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí Ä∏êà~ÇÉ ëä~ÖÖ ìééíê®Ç~ á 
ëÅÜ~âíÉíK råÖÉÑ®ê ãáíí é™ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí ìééí®ÅâíÉë Éå 
Ç~ãã~åä®ÖÖåáåÖ ãÉÇ íî™ äáÖÖ~åÇÉ é~ê~ääÉää~ ëíçÅâî®ÖÖ~ê á ∏ëíJî®ëíäáÖ 
êáâíåáåÖK aÉ ∏îÉêëí~ ëíçÅâî~êîÉå Ü~ê ÇÉåÇêçÇ~íÉê~íë íáää çãâêáåÖ ™ê 
NQTMK k®êã~êÉ ÜìëÉí á åçêê ìééíê®ÇÇÉ Éå çÇäáåÖëóí~ ìåÇÉê ëä~ÖÖ é™ Å~ 
MITJMIV ã ÇàìéK fåÖ~ ÑóåÇ íáääî~ê~íçÖëK

üê
OMMM

páÇ~ OUU çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ëéÉÄçÇ~ QSWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ ^ëéÉÄçÇ~

^ëéÉÄçÇ~ NPUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ ^ëéÉÄçÇ~

páÇ~ OUV çÑ ROS



^fp kê
OMUV

k~ãåLéä~íë
dê∏îÉäÇ~äÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
g®ãí~êâÉçäçÖáI _êìåÑäç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_êáíí~ tÉååëíÉÇí bÇîáåÖÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI â™í~íçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
fåíÉêêÉÖJéêçàÉâíÉí p~ãáëâ~ âìäíìêãáäà∏Éê Ü~ê ìåÇÉê íêÉ Ñ®äíë®ëçåÖÉê 
êÉÖáëíêÉê~í ëé™ê ÉÑíÉê ®äÇêÉ ë~ãáëâ âìäíìê á e®êàÉÇ~äÉå çÅÜ a~ä~êå~ é™ 
ëîÉåëâ ëáÇ~ çÅÜ á p∏êJqê∏åÇÉä~Ö çÅÜ eÉÇã~êâ é™ åçêëâ ëáÇ~K cçâìë Ü~ê 
î~êáí é™ ëé™ê ÉÑíÉê áåíÉåëáî êÉåëâ∏íëÉäI ÇKîKëK êÉåëâ∏íëÉä ëçã ÇÉå 
éê~âíáëÉê~ÇÉë Ñ∏êÉ NVMMJí~äÉíë ãçÇÉêåáëÉêáåÖ çÅÜ ÄçÑ~ëíÜÉíK pçã Éíí äÉÇ á 
âìåëâ~éëìééÄóÖÖå~ÇÉå Ü~ê Éå äçâ~ä á a~ä~êå~ î~äíë ìí Ñ∏ê Éå ëã®êêÉI 
~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK içâ~äÉå ìíÖ∏êë ~î Éå Äçéä~íë ãÉÇ íî™ Ö™ÉíáÉJ
ëáààáÉÜ Eâ™í~íçãíÉêF îáÇ Éå ãóê é™ ∏ëíê~ ëáÇ~å dê∏îä~åK i®ÖÉí ~åíóÇÉê ~íí 
ÇÉí â~å ê∏ê~ ëáÖ çã Éå îáåíÉêÄçéä~íëI çÅÜ ÉÑíÉêëçã áåÖ~ ë™Ç~å~ íáÇáÖ~êÉ 
êÉÖáëíêÉê~íë á a~ä~êå~ ®ê äçâ~äÉå îáâíáÖ Ñ∏ê Ñçêíë~íí ~êÄÉíÉ ãÉÇ ë~ãáëâ~ 
âìäíìêãáäà∏Éê á ä®åÉíK aÉí Ñáååë ëâêáÑíäáÖ~ â®ääçê ëçã ÄÉëâêáîÉê Ä™ÇÉ Ñà®ääJ
çÅÜ ëâçÖëë~ãáëâ Äçë®ííåáåÖ á a~ä~êå~I ãÉå ã~íÉêá~äÉí Ü~ê áåíÉ ÄÉ~âí~íë 
îáÇ âìäíìêÜáëíçêáëâ~ áåîÉåíÉêáåÖ~êK aÉåå~ íóé ~î Äçë®ííåáåÖ~ê ™íÉêÑáååë 
çÑí~ á ëâçÖëã~êâI çÅÜ á Äêáëí é™ ENF â®ååÉÇçã çã éä~íëÉêå~ Üçë 
ãóåÇáÖÜÉíÉêå~ çÅÜ EOF ãÉÇÑ∏äà~åÇÉ ëâóÇÇ ÉåäáÖí hìäíìêãáååÉëä~ÖÉå 
ä∏éÉê ÇÉ ëíçê êáëâ ~íí ìíéä™å~ë á ÇÉí ãçÇÉêå~ ëâçÖëÄêìâÉíK

póÑíÉí ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê á Ñ∏êëí~ Ü~åÇ ~íí Ç~íÉê~ äçâ~äÉåK bå 

üê
OMMM

páÇ~ OVM çÑ ROS



éêÉäáãáå®ê Ç~íÉêáåÖ ~î ÇÉå Éå~ â™í~íçãíÉå âìåÇÉ Ö∏ê~ë ÖÉåçã 
âî~êî~ê~åÇÉ êÉëíÉê ~î âäóâëí®åÖÉê çÅÜ êÉëîáêâÉK aÉå Ü~ê ìíÖàçêí Éå 
ä™~îíÜJÖ™ÉíáÉ Eí®äíâ™í~FI ë~ååçäáâí Äêìâ~Ç ìåÇÉê ~åÇê~ Ü®äÑíÉå ~î NUMMJ
í~äÉíK aÉåÇêçâêçåçäçÖáëâ ~å~äóë ~î ã~íÉêá~äÉí é™Ö™êK aÉå ~åÇê~ 
â™í~íçãíÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå â~åí á â~åí ãÉÇ í®äíâ™í~íçãíÉåK aÉå Ü~ê ìíÖàçêíë 
~î Éå ÇÉêÜîáÉJÖ™ÉíáÉ Eíçêîâ™í~FI ãÉå ÇÉå ë~âå~ê Ü®êÇK aÉåå~ â™í~ Ü~ê 
Ñ∏êëí∏êíë ÖÉåçã Äê~åÇK aÉí ®ê ã∏àäáÖí ~íí íçêîâ™í~å ~åî®åíë Ñ∏ê 
Äçëí~Çë®åÇ~ã™ä çÅÜ ~íí ã~å ™íÉê~åî®åí Ü®êÇëíÉå~êå~ á í®äíâ™í~íçãíÉå 
ÉÑíÉê Äê~åÇÉåK bäÇé™îÉêâ~ÇÉ ëíÉå~êI âçä çÅÜ ëçí á â™í~íçãíÉå â~å ÇÉäîáë 
Ü®êê∏ê~ Ñê™å Äê~åÇÉåI ãÉå çÅâë™ Ñê™å ~ÉêåáÉJëáààáÉI Ü®êÇÉåë éä~íëK rí∏îÉê 
Äçëí~Çë®åÇ~ã™ä âìåÇÉ Éå â™í~ ~åî®åÇ~ë Ñ∏ê Ñ∏êî~êáåÖI íçêâåáåÖ 
êÉëéÉâíáîÉ ê∏âåáåÖ ~î â∏íí çÅÜ Ñáëâ ë~ãí ëçã Ñ®Üìë Ñ∏ê ÖÉííÉêI íàáÉàÜíÉJ
Ö™ÉíáÉK h™íçêå~ ®ê áåíÉ ë~ãíáÇáÖ~K lã í®äíâ™í~å Ñìååáíë é™ éä~íëÉå å®ê 
íçêîâ™í~å Äê~åå ëâìääÉ ÇÉå áåíÉ Ü~ ìåÇÖ™íí ä™Öçêå~K mêçîÉê ®ê 
áåä®ãå~ÇÉ Ñ∏ê îÉÇ~êíëÄÉëí®ãåáåÖI çëíÉçäçÖáëâ ~å~äóëI ã~âêçÑçëëáä~å~äóë 
çÅÜ NQ`JÇ~íÉêáåÖI ãÉå êÉëìäí~íÉå ®ê áåíÉ âä~ê~ å®ê ÇÉíí~ ëâêáîëK

páÇ~ OVN çÑ ROS



^fp kê
ONMM

k~ãåLéä~íë
s~ííå®ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
~Öê~ê ä®ãåáåÖI çÇäáåÖëóíçê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê Éå éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~íáçå é™ iÉÖê~å®ë îáÇ lêë~ëà∏åI ÖàçêÇÉë Éå 
ÄÉÖê®åë~Ç ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ~î Éå ëíê~åÇå®ê~I åì ÄÉëâçÖ~ÇI ÑKÇK 
™âÉê çÅÜ ®åÖëã~êâK ríêÉÇåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î Éå ãáåÇêÉ ~êâáîë∏âåáåÖ çÅÜ 
ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK m™ çÅÜ á å®êçãê™ÇÉí âêáåÖ iÉÖê~å®ë Ñáååë 
ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ëíÉå™äÇÉêå Ñê~ã íáää åó~êÉ íáÇK p~ååçäáâí ìééÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ®ÄçÇ ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉåK lÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êå~ ìééîáë~ê íî™ Ñ~ëÉêW Éå 
ìééçÇäáåÖ ìåÇÉê Ñ∏êëí~ Ü®äÑíÉå ~î NUMMJí~äÉí ãÉÇ ä™åÖëã~ä~I Çáâ~ÇÉ 
™âê~êX çÅÜ Éå ®äÇêÉ Ñ~ë ãÉÇ áåëéê®åÖÇ~ çêÉÖÉäÄìåÇå~ óíçê á Éíí ëí∏êêÉ 
®åÖëçãê™ÇÉK bå êÉëí ~î Éå Ü®Öå~Ç çÅÜ Éíí ãáåÇêÉ ëçíä~ÖÉê ëçã Ñê~ãâçã 
á ë∏âëÅÜ~âíÉå â~å íêçäáÖÉå âåóí~ë íáää çÇäáåÖëîÉêâë~ãÜÉíÉå é™ éä~íëÉå 
ìåÇÉê åó~êÉ íáÇK k™Öê~ ëã™ çÅÜ çêÉÖÉäÄìåÇå~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê çÅÜ 
Éåëí~â~ ëâ®êîëíÉå~ê â~å Ç®êÉãçí î~ê~ ÄÉíóÇäáÖí ®äÇêÉK

üê
OMMM

páÇ~ OVO çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

páÇ~ OVP çÑ ROS



^fp kê
ONOV

k~ãåLéä~íë
o™Ö™âÉê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ~îÑ~ääëÖêçéI ÇáâÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄóÖÖå~íáçå ~î éä~åëâáäÇ âçêëåáåÖ ãÉää~å 
î®ÖÉå üëÉäÄó J g®êéÄç çÅÜ a~ä~Ä~å~å á o™Ö™âÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK o™Ö™âÉêë Äóíçãí ®ê êÉÖáëíêÉê~Ç ëçã ê~® PTN á píçê~ qìå~ ëåI 
çÅÜ Ö™êÇëíçãí a ÄÉê∏êë ÉîÉåíìÉääí ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉåK

h~êí~å~äóëÉå îáë~ÇÉ ~íí o™Ö™âÉêë Äóíçãí ä™Ö ∏ëíÉê çã à®êåî®ÖÉå áååÉ á 
åìî~ê~åÇÉ îáää~ÄÉÄóÖÖÉäëÉ é™ NSMMJí~äÉí çÅÜ Ç™ ë~ååçäáâí ®îÉå ìåÇÉê 
ãÉÇÉäíáÇK m™ NSMMJí~äÉí ÖáÅâ Öê®åëÉå ãÉää~å áå®Öçã~êâ çÅÜ ìíã~êâ 
ìåÖÉÑ®ê Ç®ê à®êåî®ÖÉå Ö™ê áÇ~ÖK ríã~êâÉå á î®ëíÉê íçêÇÉ Ü~ çÇä~íë ìéé 
çÅÜ Ö™êÇ~êå~ Ñäóíí~íë ìí ìåÇÉê NTMM Jí~äÉíK d™êÇÉå çãÉÇÉäÄ~êí î®ëíÉê 
çã à®êåî®ÖÉå íáääâçã ÉÑíÉê NUMMJí~äÉíë ãáííK a™ ÇÉí ÉåÇ~ëí Ñ~ååë ∏ééÉå 
™âÉêã~êâ î®ëíÉê çã à®êåî®ÖÉå î~ê Éå áåîÉåíÉêáåÖ ãÉåáåÖëÑìää ÉåÇ~ëí 
Ç®êK fåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê Ñê~ãâçãK fåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí íçÖë NU 
éêçîëÅÜ~âí ìééK f ÇÉëë~ Ñ~ååë ÉåÇ~ëí Éíí Ñ™í~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã âìåÇÉ 
âåóí~ë íáää Ö™êÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ çÅÜ çÇäáåÖK jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíêÉÇåáåÖÉåë 
êÉëìäí~í Ñáååë ÇÉí ìê ~êâÉçäçÖáëâ ëóåîáåâÉä áåÖÉí ~íí áåî®åÇ~ ãçí å™Öçí 
~î ÇÉ Ñ∏êÉëä~Öå~ î®Öëíê®ÅâåáåÖ~êå~K

üê
OMMM

páÇ~ OVQ çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ PTNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ OVR çÑ ROS



^fp kê
PNS

k~ãåLéä~íë
eóííáåÖëî®ÖÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI Äóíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ 
ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉJ çÅÜ s^JäÉÇåáåÖ~ê ä®åÖë eóííáåÖëî®ÖÉå á píK 
qìå~ ëçÅâÉåK ä ~åëäìíåáåÖ íáää Éå Éà êÉÖáëíêÉê~Ç Äóíçãí ä®åÖë åìî~ê~åÇÉ 
eóííáåÖëî®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ãÉê ÉääÉê ãáåÇêÉ Çáëíáåâí~ âçää~ÖÉê ëçã 
ë~ååçäáâí â~å âçééä~ë íáää ÄóíçãíÉåK

üê
OMMMI OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ OVS çÑ ROS



^fp kê
PNT

k~ãåLéä~íë
qìå~î®ÖÉå ëíê®Åâ~å dóääÉ J oçããÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíI âçããìåáâ~íáçåëä®ãåáåÖI 
Ü™äî®ÖI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI ÇáâÉå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ 
ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ~ê á píK qìå~ ëçÅâÉåK cäÉêí~äÉí ~î ÇÉí 
QMJí~ä é™íê®ÑÑ~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î çäáâ~ ÑçêãÉê ~î Ñê®ãëí 
ëÉåíáÇ~ åÉÇÖê®îåáåÖ~ê ëçã áåíÉ å®êã~êÉ ÖáÅâ ~íí ÄÉÇ∏ã~ ~êâÉçäçÖáëâíK 
k™Öê~ íçäâ~ÇÉë ÇçÅâ ëçã ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ñçëëáä~ ÇáâÉåK üíãáåëíçåÉ Éå 
®äÇêÉ ã~êâóí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ _ìëâ™âÉêK sáÇ hóêâëâçä~å ä∏éíÉ Éíí 
~åëäìí~åÇÉ ëÅÜ~âíÉí íî®êë áÖÉåçã Ü™äî®ÖÉå Eê~® NRMFK sáÇ âóêâ~å ä∏éíÉ 
ëÅÜ~âíÉí á å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå ÉîÉåíìÉää~ éä~íëÉå Ñ∏ê Éå Äê~åÇÖê~î 
Eo~® NPFK sáÇ~êÉ âìåÇÉ Éå ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëí Eo~® NMPF ÄÉâê®Ñí~ë á Éå ~î 
ëÅÜ~âíî®ÖÖ~êå~ çÅÜ íóÇäáÖ~êÉ ~îÖê®åë~ëI ä ~åëäìíåáåÖ íáää Éå Éà 
êÉÖáëíêÉê~Ç Äóíçãí ä®åÖë åìî~ê~åÇÉ eóííáåÖëî®ÖÉåI é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ãÉê 
ÉääÉê ãáåÇêÉ Çáëíáåâí âçää~ÖÉê ëçã ë~ååçäáâí â~å âçééä~ë íáää ÄóíçãíÉåK

üê
OMMMI OMMN

páÇ~ OVT çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ NMPWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

píçê~ qìå~ NRMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

píçê~ qìå~ PUVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ OVU çÑ ROS



^fp kê
OUR

k~ãåLéä~íë
mê®ëíÜóíí~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Üóííçãê™ÇÉ ãÉÇ ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíI ÜìëÖêìåÇÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ü~ê Öàçêíë á mê®ëíÜóíí~å ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí 
Éå ä~åíã®íÉêáÑ∏ê®ííåáåÖ Ñ∏ê åó Äêç ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ íáääÑ~êíëî®Ö~êK 
s®ÖÇê~ÖåáåÖÉå é~ëëÉê~ê Éíí Üóííçãê™ÇÉI ê~® NTM á eÉÇÉãçê~ ëçÅâÉåK bå 
Üóíí~ Ñáååë ÄÉä~ÖÇ ëÉÇ~å NQMMJí~äÉíI ãÉå ä~ÇÉë íêçäáÖÉå åÉê êÉÇ~å á ëäìíÉí 
~î NRMMJí~äÉíK bå Ü~ãã~êÉ î~ê ëÉÇ~å á Äêìâ ìåÇÉê NSMMJí~äÉíK aÉå 
Äê~åå åÉê çÅÜ Éå åó ~åä~ÇÉë Ñ∏êëí å™Öçå Ö™åÖ ÉÑíÉê NTRM çÅÜ â~å ëÉÇ~å 
Ü~ î~êáí á Äêìâ ÇêóÖí ÜìåÇê~ ™êK e~ãã~êÉå çÅÜ íêçäáÖÉå ®îÉå Üóíí~å   
Ü~ê äÉÖ~í î®ëíÉê çã ™å ãÉää~å Ñ∏êÇ®ãåáåÖëî~ääÉå çÅÜ î®ÖÉåI ãÉÇ~å 
ÜÉêêÖ™êÇÉå Ü~ê äÉÖ~í é™ Ü∏àÇÉå á ëóÇî®ëíK aÉí Ñáååë ÇÉí~äàÉê~ÇÉ â~êíçê 
∏îÉê çãê™ÇÉí Ñ∏êëí Ñê™å NUMMJí~äÉíK aÉ îáë~ê îáëë ÄÉÄóÖÖÉäëÉ á ÇÉí 
~âíìÉää~ î®Öçãê™ÇÉí çÅÜ ÇÉå Ü~ê Ñê®ãëí Ü~Ñí âåóíåáåÖ íáää 
ëãáÇÉëîÉêâë~ãÜÉíÉåK sáÇ éêçîëÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ~åå îá áåÖ~ ëé™ê ~î 
ÄóÖÖå~ÇÉê ëçã ãÉÇ ë®âÉêÜÉí âìåÇÉ ë®Ö~ë î~ê~ ®äÇêÉ ®å NUMMJí~äÉíK 
s®ÖÉå âçããÉê ÇçÅâ ~íí é~ëëÉê~ ∏îÉê êÉëíÉêå~ ~î Éå ~êÄÉí~êÄçëí~Ç çÅÜ 
Éå à®êåÄçÇ ìééÑ∏êÇ~ çãâêáåÖ NUQMK

üê
OMMN

páÇ~ OVV çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eÉÇÉãçê~ NTMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ PMM çÑ ROS



^fp kê
PQV

k~ãåLéä~íë
píê~åÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉê c~äâÉåëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI Äóíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
Ñ∏åëíÉêÖä~ëI ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê ~îäçééëäÉÇåáåÖ~ê á píê~åÇI sáâ~ ëçÅâÉåI 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~êâÉçäçÖáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Éå Äóíçãí á Ñçêã ~î âìäíìêä~ÖÉê 
ãÉÇ áååÉÜ™ää ~î Ñ∏åëíÉêÖä~ë çÅÜ Öä~ëÉê~í ê∏ÇÖçÇëK cóåÇÉå Ç~íÉê~ë 
íêçäáÖÉå íáää ãáííÉå ~î NUMMJí~äÉíI ã∏àäáÖÉå íáää NTMMJí~äÉíK i®ãåáåÖ~êå~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåíáää ÄóíçãíÉå ê~® OMMWOI ãÉå äáÖÖÉê ìí~åÑ∏ê ÇÉí çãê™ÇÉ 
ëçã ÇÉåå~ ìééí~ê ÉåäáÖí NUPMJPP ™êë ëíçêëâáÑíÉëâ~êí~K aÉí ®ê Ç®êÑ∏ê 
ã∏àäáÖí ~íí ÇÉ ìåÇÉêë∏âí~ ä®ãåáåÖ~êå~ Ü∏ê íáää Éå ~åå~å éÉêáçÇK rí∏îÉê 
ÇÉëë~ ä®ãåáåÖ~ê íçêÇÉ Éíí áåçã ÄóíçãíÉå å®ê~äáÖÖ~åÇÉ âçäëíóÄÄä~ÖÉê 
Ü∏ê~ ë~ãã~å ãÉÇ Éå ä~ëí~ÖÉéä~íë Ñ∏ê âçäK ä ÇÉ åçêÇî®ëíê~ êÉëéÉâíáîÉ 
∏ëíê~ ÇÉä~êå~ ~î píê~åÇ Ñê~ãâçã çãÖê®îÇ~ ä~ÖÉê ãÉÇ Éåëí~â~ 
ä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î âçäI à®êå çÅÜ íÉÖÉäK lãâêáåÖ ê~® PNM EÑóåÇéä~íë Ñ∏ê 
ëä~ÖÉå âî~êíëF é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ÑóåÇ ãÉÇ ~åâåóíåáåÖ íáää ÇÉåå~ 
Ñçêåä®ãåáåÖK

üê
OMMN

páÇ~ PMN çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáâ~ OMMWO a~ä~êå~ a~ä~êå~ sáâ~

sáâ~ PNMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ sáâ~

páÇ~ PMO çÑ ROS



^fp kê
PQU

k~ãåLéä~íë
i∏ååÉãçëë~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
`ÜêáëíçÑÑÉê p~ãìÉäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI Üóííçãê™ÇÉI âçéé~êÜóííçêI ëä~ÖÖî~êé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ÖÉåçã Éíí Üóííçãê™ÇÉ ãÉÇ 
ãÉÇÉäíáÇ~ ìêëéêìåÖI ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ i∏ååÉãçëë~K 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí á ëí~êâí ëäìíí~åÇÉ íÉêê®åÖK aÉå ÇÉä ~î 
Ñçêåä®ãåáåÖÉå ëçã ÄÉê∏êÇÉë ~î ëÅÜ~âíåáåÖÉå ìééîáë~ê Éå êÉä~íáîí 
çâçãéäáÅÉê~Ç ä~ÖÉêÑ∏äàÇI á ÜìîìÇë~â â~ê~âí®êáëÉê~Ç ~î Éíí MINMJMIPM ã 
íàçÅâí ëä~ÖÖä~ÖÉê ëçã ∏îÉêä~Öê~ÇÉ ÇÉå å~íìêäáÖ~ ãçê®åÉå ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î 
ÖêìëI ë~åÇ çÅÜ ëáäíK m™ Ñóê~ éìåâíÉê Ç®ê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë î~ê 
ä~ÖÉêÑ∏äàÇÉå ãÉê âçãéäÉñI ãÉÇ çäáâ~ íóéÉê ~î ë~åÇä~ÖÉê á ëâáÑí~åÇÉ Ñ®êÖI 
Ñê™å ëî~îÉäÖìäí íáää çÅâê~ê∏ííI çÅÜ ãÉê ÉääÉê ãáåÇêÉ çãÑ~íí~åÇÉ âçää~ÖÉêK 
aÉëë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê íçäâ~ÇÉë ëçã ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê êçëí~åä®ÖÖåáåÖ~êI 
~äíÉêå~íáîí ~îÑ~ääëä~ÖÉê Ñê™å êçëí~ê ÉääÉê ìÖå~êK p~ãíäáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
ëóåíÉë ëçã íóÇäáÖí ~îÖê®åë~ÇÉ ä~ÖÉê á ëÅÜ~âíî®ÖÖÉåK ríÄêÉÇåáåÖÉå ~î ^N 
çÅÜ ^O âìåÇÉ ÇçÅâ áåíÉ Ñ~ëíëí®ää~ë å®êã~êÉ Ç™ ÇÉ ëâ~Ç~íë á ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ íáÇáÖ~êÉ ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉåK ^î ÇÉ Ä™Ç~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÄÉÇ∏ãÇÉë 
^N î~ê~ ®äÇëíI Ç™ ÇÉå á åçêÇ∏ëí ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î ä~ÖÉê ëçã á ëáå íìê 
ìåÇÉêä~Öê~ÇÉ ^OK qàçÅâ~êÉ ëä~ÖÖä~ÖÉê ä®åÖëí á ëóÇî®ëí âìåÇÉ âçééä~ë íáää 
ÇÉ Ñóääå~Çëã~ëëçê ëçã é™Ñ∏êíë çÅÜ ÇÉå ~îëä®åíåáåÖ ëçã ëâÉíí á ë~ãÄ~åÇ 

üê
OMMN

páÇ~ PMP çÑ ROS



ãÉÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î é™J çÅÜ ~îÑ~êíÉê íáää eÉÇÉãçê~î®ÖÉå Eä®åëî®Ö OSSFK 
péêáÇÇ Ñ∏êÉâçãëí ~î íÉÖÉä åçíÉê~ÇÉë á ∏îêáÖí á ÇÉå ëóÇî®ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
ëÅÜ~âíÉíI ëçã Ç®ê ÄáäÇ~ÇÉ Éíí âçãé~âí ä~ÖÉê ä®åÖë Éå âçêí~êÉ ëíê®Åâ~K

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáâ~ NMTWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ sáâ~

páÇ~ PMQ çÑ ROS



^fp kê
PQT

k~ãåLéä~íë
eÉëëÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉê c~äâÉåëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI Äóíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
ä ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á eÉëëÉI píçê~ qìå~ ëçÅâÉåI 
Ñê~ãâçã ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Éå Äóíçãí Eê~® QMTFK fåçã ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Öê®îÇÉë ëÅÜ~âíÉå ÖÉåçã êÉÇ~å çãê∏êÇ~ ä~ÖÉêI 
Ü®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éåëí~â~ Ñê~ÖãÉåí ~î íÉÖÉäI Öä~ë çÅÜ ê∏ÇÖçÇë á 
ëÅÜ~âíâ~åíÉêå~K fåí~âí~ ä~ÖÉêÑ∏äàÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíê~ñ ìí~åÑ∏ê ÄóíçãíÉå ë™ 
ëçã ÇÉå ®ê ~îÖê®åë~Ç é™ Éâçåçãáëâ~ â~êí~åK e®ê á~âííçÖë ãóÅâÉí âçä 
íáääáâ~ ëé™ê ÉÑíÉê Éå åÉÇÖê®îåáåÖI ÉîÉåíìÉääí Éå âçäåáåÖëÖêçéI 
êìåíçãâêáåÖ ~åä®ÖÖåáåÖÉå Ñ~ååë Éå ëéêáÇÇ Ñ∏êÉâçãëí ~î ëçí çÅÜ âçäK f 
ë~ãã~ çãê™ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ íÉÖÉä çÅÜ Éåëí~â~ à®êåÄáí~êK 
i®ãåáåÖ~êå~ ëé®ååÉê ë~ååçäáâí ∏îÉê ÑäÉê~ ™êÜìåÇê~ÇÉå ãÉÇ Éå 
íóåÖÇéìåâí á NUMMJ çÅÜ NVMMJí~äK i®ãåáåÖ~êå~ë Ä~âêÉ âêçåçäçÖáëâ~ 
Öê®åë â~å áåíÉ Ñ~ëíëí®ää~ëK

üê
OMMN

páÇ~ PMR çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ POVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

píçê~ qìå~ QMTWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ PMS çÑ ROS



^fp kê
PQS

k~ãåLéä~íë
vííêÉ pî®êÇëà∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Öê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
íçêëÜ~ãã~êêáåÖI Äà®ääê~I éáäëéÉíëI ëâ®ê~I ÄêçÇÇ~êI Öä~ëé®êäçêI 
â~ãÑê~ÖãÉåí ãKãK

_ÉëâêáîåáåÖ
p®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå éä~åëâáäÇ 
âçêëåáåÖ ãÉää~å êáâëî®Ö TM çÅÜ äçâ~äî®ÖÉå ãçí páäîÄÉêÖK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉå á vííêÉ pî®êÇëà∏ E^áp PQQF 
ìééã®êâë~ãã~ÇÉë ~íí î®ÖÄóÖÖÉí ÉñéçåÉê~í Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
é™ Éå áåíáääáÖÖ~åÇÉ ã~êâóí~K i®åëëíóêÉäëÉå çÅÜ oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí 
âçåí~âí~ÇÉë çÅÜ ÇÉí ÄÉëí®ãÇÉë ~íí óí~å ëâìääÉ ìåÇÉêë∏â~ëK

a™ ã~íàçêÇÉå êÉÇ~å î~ê Äçêíí~ÖÉå ä~ÇÉë Éíí çãÑ~íí~åÇÉ ~êÄÉíÉ é™ ~íí 
êÉåë~ óí~å Ñ∏ê Ü~åÇK sáÇ ~êÄÉíÉí Ñê~ãâçã å®êã~êÉ PMM ~åä®ÖÖåáåÖ~êI 
Ää~åÇ ~åå~í OMM ëíçäéÜ™ä íáääÜ∏ê~åÇÉ ãáåëí Ñóê~ ÜìëI ÑÉã ÖêçéÜìëI 
ëóääëíÉåë~îíêóÅâI Éíí íáçí~ä Ü®êÇ~ê çÅÜ âçâÖêçé~êK bíí ~î ÜìëÉå Ü~ÇÉ 
ÄóÖÖíë ãÉÇ ãóÅâÉí êÉà®ä~ ëíçäé~êI ÇÉäë ÇÉ é~êëí®ääÇ~ áååÉ á ÜìëÉí ãÉå 
çÅâë™ î®ÖÖëíçäé~êå~K aÉ ÄÉî~ê~ÇÉ Öêçé~êå~ î~ê ãÉíÉêÇàìé~ çÅÜ Ç™ 
ÜìëÉí ã™ëíÉ Ü~ Äêìååáí Ñ~ååë êÉëíÉê ~î ëíçäé~êå~ âî~ê á ëíçäéÜ™äÉåI á ∏îêÉ 
ÇÉäÉå Ñ∏êâçäå~ÇÉ çÅÜ ä®åÖêÉ åÉê Ñ∏êãìäíå~ÇÉK eìëÉí î~ê íêÉëâÉééáÖíI T 
ã ÄêÉíí çÅÜ NT ã ä™åÖí çÅÜ Ü~ÇÉ âçåîÉñ~ ä™åÖî®ÖÖ~êK aàìéÉí é™ ∏îêáÖ~ 
ëíçäéÜ™ä î~êáÉê~ÇÉK bíí ~åå~í íêÉëâÉééáÖí Üìë î~ê NQ ã ä™åÖí çÅÜ S ã 
ÄêÉíí çÅÜ ãÉÇ å®êã~ëí ê~â~ ä™åÖî®ÖÖ~êK 

üê
OMMN

páÇ~ PMT çÑ ROS



sáÇ ëáÇ~å ~î Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå íêÉ Eã∏àäáÖÉå Ñóê~F 
â~åíê®ååçê íáää Öê~îÜ∏Ö~êK bå ~î Öê~îÜ∏Ö~êå~ Ü~ÇÉ êÉëíÉê ~î íî™ 
Öê~îÖ∏ããçêK dê~î~êå~ î~ê ÅK TI NM çÅÜ NN ã á Çá~ãÉíÉêK _ä~åÇ ÑóåÇÉå 
â~å å®ãå~ë Éå íçêëÜ~ãã~êáåÖI Éå Äà®ääê~I Éå éáäëéÉíëI Éå ëâ®ê~I 
ÄêçÇÇ~êI å™Öê~ Öä~ëé®êäçêI â~ãÑê~ÖãÉåí ãKãK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ PMU çÑ ROS



^fp kê
PQR

k~ãåLéä~íë
vííêÉ pî®êÇëà∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î à®êå™äÇÉêëÄçéä~íë Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î 
ÄóÖÖ~åÇÉí ~î Éå éä~åëâáäÇ âçêëåáåÖ ãÉää~å êáâëî®Ö TM çÅÜ äçâ~äî®Ö á 
vííêÉ pî®êÇëà∏K sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí íêÉííáçí~ä 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê î~ê~î Å~ Ü®äÑíÉå ëíçäéÜ™äI ÇÉëëìíçã Ñê~ãâçã å™Öê~ 
Ü®êÇ~êI âçâÖêçé~êI ê®ååçêLÇáâÉå çÅÜ ~îíêóÅâK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÄáäÇ~ÇÉ 
áåÖ~ íóÇÄ~ê~ ã∏åëíÉêI çãê™ÇÉí ìíÖ∏ê ë~ååçäáâí óííÉêâ~åíÉå ~î ÇÉí 
Äçéä~íëçãê™ÇÉ ëçã äáÖÖÉê ∏ëíÉê çã êáâëî®ÖÉåK aÉí â~å çÅâë™ ~åí~ë ~íí 
ÇÉí Ñáååë ÉääÉê Ü~ê Ñìååáíë ™íëâáääáÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ìåÇÉê î®ÖÄ~åâÉå Ñ∏ê 
Ç~ÖÉåë êáâëî®ÖK i®ãåáåÖ~êå~ íçêÇÉ á ÜìîìÇë~â î~ê~ Ñê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK

üê
OMMN

páÇ~ PMV çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ PNM çÑ ROS



^fp kê
PQQ

k~ãåLéä~íë
vííêÉ pî®êÇëà∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI ëä~ÖÖî~êéI âçäåáåÖëÖêçé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
ëä~ÖÖI ìÖåëî®ÖÖëÑê~ÖãÉåí

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉí Éå éä~åëâáäÇ âçêëåáåÖ ãÉää~å êáâëî®Ö TM 
çÅÜ Äóî®ÖÉå á pî®êÇëà∏ ìééã®êâë~ãã~ÇÉë ~íí Ç®ê Ñ~ååë Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ 
ëä~ÖÖK i®åëëíóêÉäëÉå çÅÜ oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí âçåí~âí~ÇÉë çÅÜ ÇÉí 
ÄÉëä∏íë ~íí ëä~ÖÖä®ãåáåÖÉå ëâìääÉ ìåÇÉêë∏â~ëK i®ãåáåÖÉå ÄÉëíçÇ íáää 
ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î êÉëíÉê ~î Éíí ëä~ÖÖî~êé ÇÉäîáë ∏îÉêä~Öê~í ~î ã~íàçêÇK 
pä~ÖÖî~êéÉí áååÉÜ∏ää ëä~ÖÖI Ñê®ãëí ÇÉä~ê ~î ÄçííÉåëâçääçêI ë~ãí Éå ëíçê 
ã®åÖÇ ìÖåëî®ÖÖëÄáí~ê çÅÜ âçäK ä ~åëäìíåáåÖ íáää ëä~ÖÖî~êéÉí Ñ~ååë íî™ 
äÉêâçåÅÉåíê~íáçåÉêI ÇÉäîáë ê∏ÇÄê®åÇ~K aÉ ìíÖàçêÇÉ ë~ååçäáâí éä~íëÉå Ñ∏ê 
íî™ Ää®ëíÉêìÖå~êI ãÉå ëà®äî~ ìÖå~êå~ î~ê ëÉÇ~å ä®åÖÉ Äçêíéä∏àÇ~K ä 
~åëäìíåáåÖ íáää à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉå Ñ~ååë êÉëíÉê ~î íî™ 
âçäåáåÖëÖêçé~êK

üê
OMMN

páÇ~ PNN çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ PNO çÑ ROS



^fp kê
PQP

k~ãåLéä~íë
hçêëÖ™êÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ÜìëÖêìåÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
ä ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Äçëí~ÇëÜìëI Ö~ê~ÖÉ çÅÜ ~îäçééëëÉêîáÅÉ 
îáÇ hçêëÖ™êÇÉå Eê~® ORUWTF ÖàçêÇÉë Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK m™ çãê™ÇÉ ^ 
~îÄ~å~ÇÉë íçêîÉå íáää Éíí Çàìé ~î MINR J MIOR ãK a®ê ™íÉêÑ~ååë Éå 
çêÉÖÉäÄìåÇÉå ëíÉåê~Ç çÅÜ Éå Äê®Ç~K aÉ íçêÇÉ Ü~ ~íí Ö∏ê~ ãÉÇ Éå 
ëíÉåÑ∏êëí®êâí Ö™åÖ êÉëéÉâíáîÉ Éå ëé™åÖ ãÉää~å ÇÉí ÄÉÑáåíäáÖ~ ÜìëÉí çÅÜ 
â®ää~êÉå á íçãíÉåë ëóÇî®ëíê~ Ü∏êåI Éå Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉ íáää NVMMJí~äÉíë 
ÖêìëÖ™åÖK aÉí áåíáäääáÖÖ~åÇÉ âìäíìêäáâå~åÇÉ ä~ÖêÉí ìíÖ∏ê íêçäáÖÉå êÉëíÉê 
ìí~î Éå íáÇáÖ~êÉ ã~êâóí~K ä çãê™ÇÉ _ Ç®ê íçêîÉå ~îÄ~å~ÇÉë íáää Éíí Çàìé 
ìí~î MIQ ã ™íÉêÑ~ååë ÉåÄ~êí íÉÖÉäÑå~ë çÅÜ ~åå~í ~îÑ~ää á ã~íàçêÇÉåK 
lãê™ÇÉí Ü~ê Äêìâ~íë ëçã éçí~íáëä~åÇ ìåÇÉê ÜÉä~ NVMMJí~äÉíI î~êÑ∏ê 
ÉîÉåíìÉää~ ä~ÖÉê á ÇÉí ~îÄ~å~ÇÉ ëâáâíÉí íçêÇÉ î~ê~ êÉà®äí çãê∏êÇ~K ä 
äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉíë ∏ëíê~ ëÅÜ~âíî®ÖÖ ™íÉêÑ~ååë Éíí Å~ Q ã ä™åÖí 
âìäíìêä~ÖÉêK aÉí î~ê íêçäáÖÉå êÉëíÉê ~î Éå ÜìëÖêìåÇK råÇÉêë∏âåáåÖÉå 
îáë~ê ~íí ÇÉí ®ê ã∏àäáÖí ~íí ÇÉå ®äÇêÉ Ö™êÇëíçãíÉå ëâìääÉ Ü~ äÉÖ~í 
å®êã~êÉ î®ÖÉå á ∏ëíÉê ®å î~Ç åìî~ê~åÇÉ ~îÖê®åëåáåÖ îáë~êK

üê
OMMN

páÇ~ PNP çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ ORUWT a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

páÇ~ PNQ çÑ ROS



^fp kê
ORT

k~ãåLéä~íë
pãÉÇëÄç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI ÄêìâåáåÖëî®Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
îáâáåÖ~íáÇI íáÇáÖãÉÇÉäíáÇI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê Éå éä~åÉê~Ç Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö ä®åÖë î®Ö OVP ãÉää~å pãÉÇëÄç çÅÜ 
píê™íÉåÄç á ^ëéÉÄçÇ~ ëçÅâÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î íêÉ 
çÇäáåÖëê∏ëÉå ãÉÇ Éå ÄêìâåáåÖëî®Ö á pãÉÇëÄçK póÑíÉí î~ê ~íí ìåÇÉêë∏â~ 
ä®ãåáåÖ~êå~ë ™äÇÉêI ÇÉå ®äÇêÉ ã~êâ~åî®åÇåáåÖÉå ë~ãí çã îáÇ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê î~ê ãçíáîÉê~ÇÉK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î 
ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK ä ÑäÉê~ ~î çÇäáåÖëê∏ëÉå~ á pãÉÇëÄç é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ âçäJ çÅÜ ëçíä~ÖÉê Ñê™å ®äÇêÉ çÇäáåÖëÑ~ëÉê çÅÜ ÇÉå 
Ñ∏êÉÖêáé~åÇÉ ê∏àåáåÖëÑ~ëÉåI ä pãÉÇëÄç Ñ~ååë Éíí ∏ééÉí çÇäáåÖëä~åÇëâ~é 
ìåÇÉê Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ ãÉÇ Ñê~ãÑ∏ê~ääí âçêå™âê~êK qê®ÇîÉÖÉí~íáçåÉå 
ÇçãáåÉê~ÇÉë ~î í~ää çÅÜ Äà∏êâK j∏àäáÖÉå Ö™ê çÇäáåÖëä~åÇëâ~éÉí íáääÄ~â~ 
íáää óåÖêÉ îáâáåÖ~íáÇI áåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ ä~ÖÉê Üáíí~ÇÉë á ÉääÉê ìåÇÉê 
ÄêìâåáåÖëî®ÖÉåK fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê Ñ∏êÉëäçÖë áåÑ∏ê 
~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î ÇÉå ~âíìÉää~ Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®ÖÉåK

üê
OMMN

páÇ~ PNR çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ëéÉÄçÇ~ NSVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ ^ëéÉÄçÇ~

^ëéÉÄçÇ~ NSVWO a~ä~êå~ a~ä~êå~ ^ëéÉÄçÇ~

^ëéÉÄçÇ~ NSVWP a~ä~êå~ a~ä~êå~ ^ëéÉÄçÇ~

^ëéÉÄçÇ~ NTMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ ^ëéÉÄçÇ~

páÇ~ PNS çÑ ROS



^fp kê
PMN

k~ãåLéä~íë
s®ëíÄÉêÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_~êÄêç e™êÇáåÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
~Öê~ê ä®ãåáåÖI ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI ëíÉåî~ääI ëíÉåãìêI ê∏àÇ~ óíçê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖãÉÇÉäíáÇI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
bíí çãê™ÇÉ ãÉÇ NT í®íí äáÖÖ~åÇÉ ê∏ëÉå Ü~ÇÉ åóìééí®Åâíë á ëâçÖëã~êâK 
rééí®ÅâíÉå î®ÅâíÉ ìééã®êâë~ãÜÉí Ää~åÇ äçâ~äÄÉÑçäâåáåÖÉå çÅÜ ®îÉå 
ãÉÇá~ ëâêÉî çã ÇÉãK lë®âÉêÜÉí ê™ÇÇÉ Ä™ÇÉ Ää~åÇ Ñ~ÅâÑçäâ çÅÜ 
äçâ~äÄÉÑçäâåáåÖ çã î~Ç ê∏ëÉå~ ëíçÇ Ñ∏êK jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉíí~ ÖàçêÇÉë 
Éå ÄÉÖê®åë~Ç ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê ~íí âä~êÖ∏ê~ Ñìåâíáçå çÅÜ Ç~íÉêáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ÇÉäîáë ëçã Éå éìÄäáâ îáëåáåÖ é™ 
~êâÉçäçÖáÇ~ÖÉå OMMNK

o∏ëÉå~ çÅÜ Éå ëíÉåî~ää î~ê êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå íáÇáÖãÉÇÉäíáÇ~ çÇäáåÖ é™ Éíí 
çãê™ÇÉ ëçã íáÇáÖ~êÉ î~êáí ìíã~êâI ä çãê™ÇÉí Ñ~ååë ®îÉå ÇáâÉåI ™âÉêóíçê 
çÅÜ Éå ëíÉåãìê ëçã Ü~ê íáääâçããáí îáÇ Éå åóçÇäáåÖ ëçã Ñ∏êãçÇäáÖÉå 
Ü~ê ëâÉíí îáÇ ëäìíÉí ~î NUMMJí~äÉíL Ä∏êà~å ~î NVMMJí~äÉíK

üê
OMMN

páÇ~ PNT çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

o®ííîáâ PTOWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ o®ííîáâ

páÇ~ PNU çÑ ROS



^fp kê
OSU

k~ãåLéä~íë
qêçíòÖ~í~åI £îêÉ üëÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
`ÜêáëíçÑÑÉê p~ãìÉäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äêçä®ÖÖåáåÖI âìäîÉêíI âìäíìêä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK ä ÇÉí 
ÇêóÖí OMM ã ä™åÖ~ î~ííÉåL~îäçééëäÉÇåáåÖëJëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
Äêçä®ÖÖåáåÖ ~î äáÖÖ~åÇÉ êìåÇíáããÉêI ëçã ÇÉäîáë ∏îÉêä~Öê~ÇÉ Éå 
ÇáâÉëäáâå~åÇÉ Ñ∏êÇàìéåáåÖI çÅÜ ëíê~ñ åçêê çã ÇÉåå~ äáÖÖ~åÇÉ íê®îáêâÉK ä 
ÇÉå åçêÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå Ñ~ååë Éå ãìê~Ç ~îäçééëâìäîÉêí á ëä~ÖÖëíÉåK 
hìäîÉêíÉå ®ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå Éíí ãáååÉ Ñê™å Ñ∏êê~ ëÉâÉäëâáÑíÉíI Ç™ 
qêìãÄ®ÅâÉå ~åî®åÇÉë ëçã ~îäçééëÇáâÉK i®åÖë Éå ÜìîìÇÇÉä ~î 
ëÅÜ~âíÉíë ëíê®ÅâåáåÖ ëóåíÉë Éíí ëî®ãä~ÖÉê á ÄçííÉå ~î ëÅÜ~âíî®ÖÖÉåI ëçã 
íêçäáÖíîáë Ü~ê ëáíí ìêëéêìåÖ á qêìãÄ®ÅâÉåë ÄçííÉåä~ÖÉêK a®êíáää 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü∏ÖêÉ ìéé á ä~ÖÉêÑ∏äàÇÉå ®äÇêÉ Ö~íìåáî™Éê á Ñçêã ~î íìåå~ 
ëä~ÖÖä~ÖÉê ëçã ∏îÉêä~Öê~ÇÉ Éíí ãÉê ÉääÉê ãáåÇêÉ âçãé~âí ìíÑóääå~Çëä~ÖÉê 
~î ëä~ÖÖK

üê
OMMN

páÇ~ PNV çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ POM çÑ ROS



^fp kê
OUS

k~ãåLéä~íë
i~Öã~åëÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
~Öê~ê ä®ãåáåÖI çÇäáåÖëàçêÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Çê~ÖåáåÖ ~î ÄêÉÇÄ~åÇëâ~ÄÉä ÖàçêÇÉ a~ä~êå~ë ãìëÉìã 
Éå ∏îÉêî~âåáåÖ ~î Éå Å~ QM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ Ñê™å e∏â~êÉÖ~í~å á åçêÇî®ëí 
ìíãÉÇ i~Öã~åëÖ~í~åë ∏ëíê~ ëáÇ~K råÇÉê Öê®ëíçêî çÅÜ ã~íàçêÇ ä™Ö Éíí 
é™Ñ∏êí ä~ÖÉê ãÉÇ ëáäíã~íÉêá~äK a®êìåÇÉê Éíí íìåíI Üìã∏ëí ä~ÖÉê ìí~å 
å™Öê~ ~åÇê~ â®ååÉíÉÅâÉåK j∏àäáÖÉå ®ê ÇÉí Éíí ®äÇêÉ çÇäáåÖëä~ÖÉêI ãÉå 
ÇÉí â~å çÅâë™ î~ê~ Éíí âìäíìêä~ÖÉêK m™ Å~ MIQ ã Çàìé é™íê®ÑÑ~ÇÉë çê∏êÇ 
àçêÇK fåÖ~ ÑóåÇ íáääî~ê~íçÖëK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eÉÇÉãçê~ NVQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ PON çÑ ROS



^fp kê
OVR

k~ãåLéä~íë
hê™âÄÉêÖI _çå®ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
`ÜêáëíçÑÑÉê p~ãìÉäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉêI à®êå™äÇÉê

cóåÇ
~îëä~Ö Eâî~êíëI âî~êíëáíáëâ ëáäíëíÉåI âî~êíëáíáëâ ë~åÇëíÉåI ~ëâíìÑÑFI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí jçê~ hçããìå Ñ®êÇáÖëí®ääÉê Éå Ñ∏êÇàìé~Ç 
∏îÉêëáâíëéä~å Ñ∏ê kçêê~ hê™âÄÉêÖëëíê~åÇÉåI åçêê çã jçê~ ÅÉåíêìãI 
ìíÑ∏êÇÉ a~ä~êå~ë ãìëÉìã Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí 
çãÑ~íí~ÇÉ Å~ NIR âîâãI ãÉää~å êáâëî®Ö TM çÅÜ lêë~ëà∏åK cäÉê~ 
ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉê ®ê ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ á çãê™ÇÉí çÅÜ Ü~ê é™íê®ÑÑ~íë 
Ñê~ãÉêçÇÉê~ÇÉ á ëíê~åÇÄêáåâÉåK bå ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëí Ñ∏êÉâçããÉê ÄäK~K 
çÅâë™K ríêÉÇåáåÖÉåI ëçã ÄÉëíçÇ ~î Éå Ñ∏êÇàìé~Ç ÑçêåãáååÉëáåîÉåíÉêáåÖ 
çÅÜ éêçîëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖI ëóÑí~ÇÉ íáää ~íí ë∏â~ ÉÑíÉê Üáííáääë çâ®åÇ~ 
ä®ãåáåÖ~êI á ÜìîìÇë~â á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉ ®äÇêÉ ëíê~åÇíÉêê~ëëÉê ëçã Ñáååë 
ìíÄáäÇ~ÇÉ ä®åÖêÉ ìéé á ÇÉí ë~åÇáÖ~I Ñçëëáä~ ÑäóÖë~åÇÑ®äí ëçã 
â®ååÉíÉÅâå~ê çãê™ÇÉíK

ríêÉÇåáåÖÉå âìåÇÉ é™îáë~ ÑÉã åó~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK ^î ÇÉëë~ ä™Ö Éå 
åÉÇ~åÑ∏ê ÇÉå óåÖëí~ ~î ëíê~åÇíÉêê~ëëÉêå~I é™ ÇÉí åìî~ê~åÇÉ 
ëíê~åÇéä~åÉíK aÉ ∏îêáÖ~ Ñóê~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Ü∏àÇêóÖÖ~ê ~ääÇÉäÉë çî~åÑ∏ê 
Éå ®äÇêÉ ëíê~åÇíÉêê~ëëI çãâêáåÖ NTM ã∏ÜK p~ãíäáÖ~ ä®ãåáåÖ~ê çãÑ~íí~ÇÉ 
ëâ®êîëíÉåK s~Ç Ö®ääÉê ÇÉ íî™ Ü∏ÖêÉ ÄÉä®Öå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Éå ãáåÇêÉ 
ã®åÖÇ ~îëä~ÖK aÉëëìíçã âìåÇÉ Éå ~î ÇÉ íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ 

üê
OMMN

páÇ~ POO çÑ ROS



ëíê~åÇÄçéä~íëÉêå~I o~® PVSI âçãéäÉííÉê~ë ãÉÇ ÑóåÇ ~î ëä~ÖÖ Ñê™å 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖ ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ íóéK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçê~ PSRWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

jçê~ PVRWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

jçê~ PVSWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

jçê~ PVTWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

jçê~ PVUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

jçê~ PVVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

jçê~ QUVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

jçê~ RMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

jçê~ RMTWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

jçê~ RMUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

jçê~ PVSWO a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

jçê~ RMSWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

jçê~ RMRWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

páÇ~ POP çÑ ROS



^fp kê
PPS

k~ãåLéä~íë
dìëë~êîëÖ~í~åI _çêÖ~êÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉê c~äâÉåëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI Ñ®êÇî®Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
råÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå îáÇ 
dìëë~êîëÖ~í~åL_çêÖ~êÖ~í~å á eÉÇÉãçê~K råÇÉê eÉãâ∏éëé~êâÉêáåÖÉå 
Ñê~ãâçã Éíí çë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ ëçíáÖí ä~ÖÉê ëçã â~å Ü®êê∏ê~ Ñê™å ®äÇêÉ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉK pçíä~ÖêÉíë ìêëéêìåÖäáÖ~ ë~ãã~åÜ~åÖ ®ê ÇçÅâ ãóÅâÉí 
çë®âÉêíK sáÇ ÄÉëáâíåáåÖÉå ~î ÇÉ Çàìé~êÉ s ^JëÅÜ~âíÉå îáë~ÇÉ ÇÉí ëáÖ ~íí 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí Ääáîáí ÖÉåçãÖê®îí îáÇ íáÇáÖ~êÉ ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉåK 
ä ëÅÜ~âí OI îáÇ táåèîáëíë Ö~í~I çÄëÉêîÉê~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Éíí ëçíä~ÖÉê ãÉÇ 
íÉÖÉä çÅÜ Öä~ëK ríáÑê™å Öä~ëÉí âìåÇÉ ëçíä~ÖêÉí Ç~íÉê~ë íáää ëÉå íáÇI 
ë~ååçäáâí Ñê™å NVMMJí~äÉíë Ñ∏êëí~ Ü®äÑíK aÉí ®ê ÇçÅâ áåíÉ å∏Çî®åÇáÖíîáë 
ë~ãã~ ä~ÖÉê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉí ÖêìåÇ~ ëÅÜ~âíÉí ÖÉåçã 
eÉãâ∏éëé~êâÉêáåÖÉåI ä ÇÉå åçêÇî®ëíê~ ëÉâíáçåÉå ~î ëÅÜ~âí O á~âííçÖë 
ÇÉëëìíçã Éå åÉÇÖê®îåáåÖ ëçã â~å êÉéêÉëÉåíÉê~ Éå ®äÇêÉ â®ää~êî™åáåÖI 
ë~ååçäáâí Ñê™å Ä∏êà~å ~î NVMMJí~äÉíK

üê
OMMN

páÇ~ POQ çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eÉÇÉãçê~ NVQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ POR çÑ ROS



^fp kê
PPR

k~ãåLéä~íë
qçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
`ÜêáëíçÑÑÉê p~ãìÉäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
~Öê~ê ä®ãåáåÖI Ñçëëáä ™âÉêI ÑóåÇéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åÉçäáíáâìãI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
â®êå~ á Ç~ä~éçêÑóê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç Éñéäç~íÉêáåÖ ~î íáç íçãíÉê Ñ∏ê 
ÑêáíáÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ îáÇ qçêé áåîáÇ 
a~ä®äîÉåK dÉåçã ~êâáîëíìÇáÉê ÉêÜ∏ääë Éå ÇÉí~äàÉê~Ç ÄáäÇ ~î ÇÉå 
Üáëíçêáëâ~ ã~êâ~åî®åÇåáåÖÉåI ëçã íáääë~ãã~åë ãÉÇ ÇÉå Ñ∏êÇàìé~ÇÉ 
ÑçêåãáååÉëáåîÉåíÉêáåÖÉå ä™Ö íáää ÖêìåÇ Ñ∏ê î~ê ë∏âëÅÜ~âíÉå ëâìääÉ 
éä~ÅÉê~ëK qçí~äí ìíéä~ÅÉê~ÇÉë ãáåÇêÉ QS ë∏âëÅÜ~âíI ãÉÇ Éå íçí~ä ä®åÖÇ 
~î NROIR ã çÅÜ Éå ÄêÉÇÇ ~î NIR ãK bíí ä∏ëÑóåÇ ~î â®êå~ á Ç~ä~éçêÑóê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää Éå ®äÇêÉ î®ÖI ãÉå á ∏îêáÖí Ñ∏êÉâçã 
áåÖ~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ á ÇÉå 
~åÖê®åë~åÇÉ î™íã~êâÉå Ü~ê ÇçÅâ Éñéäç~í∏êÉå é™íê®ÑÑ~í íêÉ ëéÉíë~ÇÉ 
íê®ëí∏ê~êI éä~ÅÉê~ÇÉ á íêÉâ~åíX ÉîÉåíìÉääí Éå ÇÉä ~î Éå ÑáëâÉJ ÉääÉê 
ÄêóÖÖ~åä®ÖÖåáåÖK fåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ∏êÉâçããÉê çÅâë™ ÑäÉê~ 
ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ëÉå~êÉ ~Öê~ê îÉêâë~ãÜÉíI ë™ëçã ™âÉêÜ~â çÅÜ Éå 
Ñ∏êãçÇ~Ç âêÉ~íìêëëíáÖ á ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉåK

üê
OMMN

páÇ~ POS çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

a~ä~êå~ a~ä~êå~ cçäâ®êå~

páÇ~ POT çÑ ROS



^fp kê
PPQ

k~ãåLéä~íë
pä~ÖÖ~í~åI qêçíòÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉê c~äâÉåëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âêáíéáéçêI ÇàìêÄÉåI ÜìÖÖëé™å

_ÉëâêáîåáåÖ
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉìíÄóÖÖå~Ç ä®åÖë ÇÉä~ê ~î qêçíòÖ~í~å çÅÜ 
pä~ÖÖ~í~å Ñê~ãâçã ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ë~ãí ÑäÉê~ ®äÇêÉ 
Ö~íìåáî™ÉêI ä Éíí ëÉêîáëëÅÜ~âí îáÇ qêçíòÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ íìåå~ ä~ÖÉê 
ãÉÇ Ñ∏êãìäíå~í íê®I ë~ååçäáâí ÖçäîêÉëíÉê Ñê™å ®äÇêÉ ÄóÖÖå~ÇÉêK ríÉÑíÉê 
qêçíòÖ~í~å î~ê ä~ÖÉêÑ∏äàÇÉå ~ååçêäìåÇ~ ãÉÇ Éíí âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ íêÉ 
ëí®ääîáë ëóåäáÖ~ Üìã∏ë~ ëâáâíK aÉ ëÉå~êÉ êÉéêÉëÉåíÉê~ê íêçäáÖÉå ®äÇêÉ 
Ö~íìåáî™ÉêK a®êÉãÉää~å Ñ∏êÉâçã ÜìîìÇë~âäáÖÉå ë~åÇ ãÉÇ áåÄä~åÇåáåÖ 
~î ëä~ÖÖK c∏êÉâçãëíÉêå~ ~î Ñ∏êãìäíå~í íê® Ü®êê∏ê ë~ååçäáâí Ñê™å ®äÇêÉ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê ìåÇÉê çäáâ~ éÉêáçÇÉêI íêçäáÖÉå Ñê™å NSMMJí~äÉí çÅÜ 
Ñê~ã™íK
sáÇ pä~ÖÖ~í~å Ñê~ãâçã çÅâë™ íÉÅâÉå é™ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ë~ãí ™íãáåëíçåÉ íî™ 
ëâáäÇ~ âìäíìêä~ÖÉêI ä ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉåI é™ MIQS ã ÇàìéI âìåÇÉ ã~å Ñ∏äà~ 
NP ã ~î âìäíìêä~ÖêÉí çÅÜ á ÇÉíí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âêáíéáéëÑê~ÖãÉåíK `áêâ~ NM 
ã ë∏ÇÉê çã ÇÉíí~ Ñê~ãíê®ÇÇÉ ®ååì Éíí âìäíìêä~ÖÉê á ëÅÜ~âíÄçííåÉå é™ Å~ 
MIU ã ÇàìéK ä ÇÉåå~ ÑóääåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëä~âíÄÉå çÅÜ ÜìÖÖëé™åK ûîÉå 
çã ëÅÜ~âíÉí áåíÉ Öê®îÇÉë åÉÇ íáää å~íìêäáÖ ÄçííÉå îáë~ê Éíí ÑóåÇ ~î 
âêáíéáé~ ~íí ÇÉëë~ ä®ãåáåÖ~ê ëíê®ÅâÉê ëáÖ íáääÄ~â~ íáää NTMMJí~äÉíI ã∏àäáÖÉå 
çÅâë™ NSMMJí~äÉíK

üê
OMMN

páÇ~ POU çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ POV çÑ ROS



^fp kê
PRM

k~ãåLéä~íë
fåëà∏å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~äÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI Äçéä~íëä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí _ÉêÖâîáëíë p™Ö éä~åÉê~ê ~íí ÄóÖÖ~ Éå 
Åçåí~áåÉêíÉêãáå~ä çÅÜ Éå ~åëäìí~åÇÉ î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ fåëà∏åë Ö~ãä~ 
ëí~íáçåëçãê™ÇÉ ë~ãí ™âÉêã~êâK sáÇ ìééí~ÖåáåÖ ~î éêçîëÅÜ~âí á 
çãê™ÇÉíë î®ëíê~ ÇÉä Ñ~ååë ÇÉí ëé~êë~ãí ãÉÇ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ÇÉ îáÇ 
áåîÉåíÉêáåÖÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉ à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉêå~I Ñê®ãëí 
Éåëí~â~I ëéêáÇÇ ëä~ÖÖK c∏êÉâçãëí ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êI Ñê®ãëí 
åÉÇÖê®îåáåÖ~êI ìåÇÉê éäçÖä~ÖêÉí áåÇáâÉê~ÇÉ ÇçÅâ îÉêâë~ãÜÉíI íêçäáÖÉå 
Éå Äçë®ííåáåÖI ëçã â~å î~ê~ Ñê™å à®êå™äÇÉêK ä çãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ÇÉä î~ê 
ã~êâÉå ~îëÅÜ~âí~Ç Ñ∏ê à®êåî®Öëëé™êÉåK båÇ~ëí Éå ãóÅâÉí ÄÉÖê®åë~Ç 
™âÉêóí~ Ñê~ãâçã ãÉå á ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ëé™ê ~î ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~êI 
îáäâÉí ÄÉíóÇÉê ~íí ÇÉí ãÉëí~ íçêÇÉ î~ê~ ÄçêíëÅÜ~âí~íK

üê
OMMN

páÇ~ PPM çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

üä QUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ üä

üä UUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ üä

üä UVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ üä

üä VMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ üä

páÇ~ PPN çÑ ROS



^fp kê
PPO

k~ãåLéä~íë
c~äì Öêìî~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
áåÇìëíêáä®ãåáåÖI ÇÉéçåá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê ëÉêîáÅÉÄóÖÖå~Ç îáÇ c~äì Öêìî~ 
ÖàçêÇÉë Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK c∏ê ÜìëÉíë ÖêìåÇéä~íí~ Öê®îÇÉë Éå U ñ T 
ã ëíçê óí~ ãÉÇ Éíí Çàìé ìí~î Å~ MIR ãI Ñ∏ê ëÉêîáÅÉå Öê®îÇÉë íî™ âçêí~êÉ 
ëÅÜ~âí ãÉÇ Éíí Çàìé ìí~î âå~ééí O ãK ä ë~ãíäáÖ~ ëÅÜ~âí ÄÉëíçÇ 
ÑóääåáåÖÉå ~î á ëÉå íáÇ é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçêK aÉëë~ ÄÉëíçÇ ~î ëä~ÖÖI ÖêìëI ë~åÇ 
ë~ãí î~êéëíÉåK fåÖ~ ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå NMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ PPO çÑ ROS



^fp kê
ORU

k~ãåLéä~íë
píê™íÉåÄç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ pî~åÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ñçëëáä ™âÉê EíÉêê~ëëÉê~ÇFI ëä~ÖÖî~êéI êçëí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê Éå éä~åÉê~Ç Ö™åÖ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö ä®åÖë î®Ö OVP ãÉää~å pãÉÇëÄç çÅÜ 
píê™íÉåÄç á ^ëéÉÄçÇ~ ëçÅâÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå 
íÉêê~ëëÉê~Ç çÇäáåÖëóí~ çÅÜ Éíí Üóííçêåê™ÇÉ Eê~® ORF á píê™íÉåÄçK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ëçã ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK aÉå 
íÉêê~ëëÉê~ÇÉ çÇäáåÖëóí~å á píê™íÉåÄç ~åä~ÇÉë ìåÇÉê ëÉåãÉÇÉäíáÇ á â~åíÉå 
~î Éå ãóêK ä å®êçãê™ÇÉí çÇä~ÇÉë Ç™ Ñê®ãëí âçêå é™ Ö∏Çëä~ÇÉ ™âê~êI ãÉå 
ÇÉí Ñ∏êÉâçã ®îÉå îÉíÉ çÅÜ Ü~îêÉK i~åÇëâ~éÉí î~ê êÉä~íáîí ∏ééÉí çÅÜ 
íê®ÇîÉÖÉí~íáçåÉå ÇçãáåÉê~ÇÉë ~î í~ää çÅÜ Äà∏êâK råÇÉê ëÉåãÉÇÉäíáÇJ
Ä∏êà~å ~î åó~êÉ íáÇ íçêêä~ÇÉë ãóêÉå çÅÜ Ñ∏ê ~íí Ç®êÉÑíÉê åóííà~ë ëçã 
®åÖëã~êâK jóêÉå î~ê Éå ÇÉä ~î ^ëé™åë ®äÇêÉ ëíê®ÅâåáåÖI ãÉå ^ëé™åë 
î~ííÉå äÉÇÇÉë åì ä®åÖêÉ åçêêìí Ñ∏ê ~íí Ä®ííêÉ Ñ∏êëÉ âçéé~êÜóííçêå~ ãÉÇ 
î~ííÉåâê~ÑíK ä ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î píê™íÉåÄçë Üóííçãê™ÇÉ íçÖë ë∏âëÅÜ~âí ìéé 
ÖÉåçã Éíí ëí∏êêÉ ëä~ÖÖî~êéK s~êéÉí Ä∏êà~ÇÉ ~íí ÇÉéçåÉê~ë é™ éä~íëÉå 
ìåÇÉê ëÉåãÉÇÉäíáÇJÄ∏êà~å ~î åó~êÉ íáÇK f ÄçííÉå ~î î~êéÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éå êçëí Ñê™å ë~ãã~ íáÇK

üê
OMMN

páÇ~ PPP çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ëéÉÄçÇ~ ORWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ ^ëéÉÄçÇ~

páÇ~ PPQ çÑ ROS



^fp kê
PPN

k~ãåLéä~íë
£ëí~åÑçêë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉê c~äâÉåëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Çê~ÖåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ á 
ëí~ÇëÇÉäÉå £ëí~åÑçêëK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå çÄëÉêîÉê~ÇÉë Éíí 
ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ìíÉÑíÉê ríãÉä~åÇëÖê®åÇK hìäíìêä~ÖêÉí 
áååÉÜ∏ää Ää ~ âêáíéáéëëâ~Ñí çÅÜ óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë ëçã âìåÇÉ Ç~íÉê~ë íáää 
NSMMJí~äK a®êìí∏îÉê á~âííçÖë ÑäÉê~ ®äÇêÉ Ö~íìåáî™ÉêI ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Üìã∏ë 
ë~åÇ ìåÇÉê dÉííçêÖÉíK üíãáåëíçåÉ Éå ~î ÇÉëë~ åáî™Éê îÉêâ~ÇÉ ~åëäìí~ íáää 
âìäíìêä~ÖêÉí ä®åÖêÉ ∏ëíÉêìíK c∏äà~âíäáÖÉå Ä∏ê Ö~íìåáî™Éêå~ î~ê~ Ñê™å 
NSMMJí~äI ã∏àäáÖÉå ®îÉå NTMMJí~äK aÉí âçåëí~íÉê~ÇÉë çÅâë™ ~íí ëä~ÖÖÉå 
íìåå~ÇÉë ìí ∏ëíÉêìí é™ ™ëÉåK ä ÇÉ ëÅÜ~âí Ç®ê ëÉåíáÇ~ åÉÇÖê®îåáåÖ~ê Éà Ü~ê 
ê∏êí çã ÇÉ ìêëéêìåÖäáÖ~ ä~ÖêÉå ä™Ö ëä~ÖÖÉå ÇáêÉâí çî~åé™ å~íìêäáÖ 
ãçê®åK fåÖ~ ÑóåÇ íáääî~ê~íçÖëK

üê
OMMN

páÇ~ PPR çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ PPS çÑ ROS



^fp kê
OVV

k~ãåLéä~íë
píçääíçêéI píçääÄÉêÖÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~åíáâî~êáëâ âçåíêçää

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI Öêìî~I ëíçää

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
c∏êÉåáåÖÉå s®ëíÉê páäîÄÉêÖë î®ååÉê Ü~ê ∏ééå~í çÅÜ Ü™ääÉê é™ ~íí 
áçêÇåáåÖëí®ää~ î®ëíê~ ëíçääÉå á píçääÄÉêÖÉíë Öêìîçãê™ÇÉI ê~® SQ á 
kçêêÄ®êâÉ ëçÅâÉåK a~ä~êå~ë ãìëÉìã Ü~ê ìíÑ∏êí Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää 
~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå~ îáÇ íî™ íáääÑ®ääÉå ìåÇÉê OMMN çÅÜ OMMOK
píçääÉå ®ê íêçäáÖÉå ÖàçêÇ ÖÉåçã íáääã~âåáåÖ é™ NTMMJí~äÉíK aÉå Ü~ê åì 
Ñ∏êä®åÖíë ãÉÇ Éå ÄçÅââçåëíìâíáçå ~î íê®K aÉå ëâêçíëíÉåëî~êé ëçã 
ÄÉÜ∏îÇÉ ~îä®Öëå~ë Ñ∏ê ~íí Ñêáä®ÖÖ~ ëíçää∏ééåáåÖÉå Ü~ê åì ä~Öíë íáääÄ~â~K

üê
OMMNI OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

kçêêÄ®êâÉ SQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ kçêêÄ®êâÉ

páÇ~ PPT çÑ ROS



^fp kê
PRN

k~ãåLéä~íë
h~êäëîáâ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
~Öê~ê ä®ãåáåÖíI ëíÉåãìêI çÇäáåÖëíÉêê~ëëI Ñ®êÇî®Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
îÉåÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíÄóÖÖå~Ç ~î êáâëî®Ö RM 
ãÉää~å lêå®ë çÅÜ q~ääÉåK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ ëÉñ çäáâ~ 
äçâ~äÉê á Äó~êå~ a~äëà∏I iáää~ lêå®ë çÅÜ h~êäëîáâK lÇäáåÖëçãê™ÇÉí á 
h~êäëîáâI çãê™ÇÉ SI äáÖÖÉêá iáäà~åë Ç~äÖ™åÖ çÅÜ ÄÉëíçÇ ~î ÑçëëáäI 
áÖÉåî®ñ~åÇÉ ™âÉêã~êâI Éå ëíÉåãìêI Éå ëíÉåî~ääLãìêI Éå ã∏àäáÖ Ñ®Ö~í~ 
ë~ãí Éå Ñ®êÇî®ÖK aÉå Ñçëëáä~ ™âÉêã~êâÉå ÄÉëíçÇ ~î çêÉÖÉäÄìåÇå~I 
ëíÉåÑêá~I êÉä~íáîí éä~å~ óíçêI â~åí~ÇÉ ~î ÖêìåÇ~ ÇáâÉå çÅÜ Ü~â ë~ãí 
ëí®ääîáë íÉêê~ëëÉêáåÖ~ê çÅÜ çÇäáåÖëê∏ëÉåI póÑíÉí ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
î~ê ~íí ~å~äóëÉê~ ÇÉå Üáëíçêáëâ~ ã~êâ~åî®åÇåáåÖÉå ë~ãí Ç~íÉê~ ÉåëâáäÇ~ 
çÅÜ ™äÇÉêÇçãäáÖ~ ä®ãåáåÖ~êK a®êíáää ëâìääÉ Ñ®êÇî®ÖÉåë êçää âä~êä®ÖÖ~ëK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ìééä~ÖÇ é™ íêÉ ~êÄÉíëãçãÉåíW Éå ~å~äóë ~î 
Üáëíçêáëâ~ â~êíçêI Éå ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ ë~ãí Äçí~åáëâ~J çÅÜ 
ã~êââÉãáëâ~ ~å~äóëÉêK

oÉÇ~å á ëäìíëâÉÇÉí ~î ÇÉå ®äÇêÉ ëíÉå™äÇÉêå â~å ã~å ~å~ Éíí 
âìäíìêä~åÇëâ~é á h~êäëîáâK sáÇ ãáííÉå ~î à®êå™äÇÉêåI îÉåÇÉäíáÇI îÉêâ~ê 
ÄÉíÉëÇêáÑí Ü~ ÄÉÇêáîáíë á Éå çãÖáî~åÇÉ ëäìíÉå çÅÜ ãÉÇîÉíÉí Öóåå~Ç 
Äà∏êâëâçÖ ãÉÇ ëã™I Ö∏Çëä~ÇÉ âçêå™âê~êK sáÇ ∏îÉêÖ™åÖÉå ãÉää~å 

üê
OMMO

páÇ~ PPU çÑ ROS



ãÉÇÉäíáÇ çÅÜ åó~êÉ íáÇ ÄÉÇêáîë Éíí ãÉê áåíÉåëáîí àçêÇÄêìâ é™ éä~íëÉå çÅÜ 
~åí~ÖäáÖÉå á Éíí ÄÉíóÇäáÖí ∏ééå~êÉ ä~åÇëâ~éI ®îÉå çã Éíí ÉñíÉåëáîí 
Åáêâìä~íáçåëàçêÇÄêìâ ÇçãáåÉê~êI iáåÇÄêìâK aÉí çÇä~ÇÉë Ñê®ãëí âçêåI 
ãÉå ®îÉå îÉíÉK jÉå íêçíë çÇäáåÖÉå ~åî®åÇÉë çãê™ÇÉí Ñê®ãëí ëçã 
Ü~Öã~êâ á Ä∏êà~å ~î NTMMJí~äÉíK c®êÇî®ÖÉå î~ê Ç™ Éå âçãÄáåÉê~Ç î®Ö 
çÅÜ Ñ®Ö~í~I îáäâÉå Ñ∏êÄ~åÇ Äóå üâÉêåë ∏ëíê~ Ö™êÇ ãÉÇ Äóî®ÖÉå á 
åçêÇî®ëíK s®ÖÉå ®ê ë~ååçäáâí ÇçÅâ ÄÉíóÇäáÖí ®äÇêÉ ®å ÇÉå ®äÇëí~ 
ÇÉí~àÉê~ÇÉ â~êí~å Ñê™å ™ê NTMRK råÇÉê NTMMJ çÅÜ NUMMJí~äÉíë äçéé 
ìíîáÇÖ~ÇÉë ™âÉê~êÉ~äÉå çÅÜ Ü®Öå~ÇëëóëíÉãÉí ä~ÇÉë ÇÉäîáë çã çÅÜ 
Ñ∏êí®í~ÇÉë áåçã Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ëéÉÄçÇ~ NUNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ ^ëéÉÄçÇ~

páÇ~ PPV çÑ ROS



^fp kê
PUT

k~ãåLéä~íë
iáää~ lêå®ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ç~ããî~ääI Ñ®êÇî®Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíÄóÖÖå~Ç ~î êáâëî®Ö RM ãÉää~å lêå®ë çÅÜ q~ääÉå 
ìíÑ∏êÇÉ a~ä~êå~ë ãìëÉìã Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ëÉñ çäáâ~ 
äçâ~äÉê á Äó~êå~ a~äëà∏I iáää~ lêå®ë çÅÜ h~êäëîáâK f iáää~ lêå®ë 
çãÑ~íí~ÇÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñóê~ çÄàÉâíW Éå ã∏àäáÖ ãÉÇÉäíáÇ~ 
Ö™êÇëíçãíI Éå Ñ∏êÇ®ãåáåÖ ë~ãí íî™ Ñ®êÇî®Ö~êK aÉí ëóÇäáÖ~ëíÉ çÄàÉâíÉí 
î~ê î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ÇÉå ã∏àäáÖ~ ãÉÇÉäíáÇ~ Ö™êÇëíçãíÉåK eóéçíÉëÉå ~íí 
ÇÉí ëâ~ää Ñáåå~ë Éå Ö™êÇëíçãí é™ éä~íëÉå Äçííå~ê á çÄëÉêî~íáçåÉå ~î Éå 
ÄÉëóååÉêäáÖ ?Ü~ÖÉ? ëçã êáí~íë ìí é™ Éå NSVMJí~äëâ~êí~I é™ Öê®åëÉå 
ãÉää~å áå®ÖçJ çÅÜ ìíã~êâÉåK k™Öê~ ëé™ê ~î ®äÇêÉ Ö™êÇëä®ãåáåÖ~ê 
Üáíí~ÇÉë áåíÉ á ë∏âëÅÜ~âíÉåK aÉí ®ê ÇçÅâ ã∏àäáÖí ~íí Éå ãÉÇÉäíáÇ~ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉ â~å Ü~ äÉÖ~í ä®åÖêÉ ™í ∏ëíÉêI ìí~åÑ∏ê î®Öçãê™ÇÉíK

`~ RMM ã ä®åÖêÉ ™í åçêê ìåÇÉêë∏âíÉë Éå äáíÉå êÉëí ~î Éå Ñ∏êÇ®ãåáåÖ ~î 
i™åÖãóêÉåK aÉå ®ê ã~êâÉê~Ç é™ Éå â~êí~ Ñê™å NSVMJí~äÉí Ç™ píçê~ 
lêå®ë Ü~ÇÉ ê®íí íáää î~ííÉåâê~ÑíÉå Ñ∏ê âî~êåÇêáÑíK p∏âëÅÜ~âí ÖÉåçã 
î~ääÉå îáë~ÇÉ ~íí ÇÉå î~ê~ ~åä~ÖÇ é™ NPMMJ ÉääÉê NQMMJí~äÉí ëçã Éå ÉåâÉä 
àçêÇî~ää ãÉÇ ìíåóííà~åÇÉ ~î å~íìêäáÖ~ ëíÉåÄäçÅâK p~ååçäáâí î~ê ÇÉå ®îÉå 
ìêëéêìåÖäáÖÉå ~îëÉÇÇ Ñ∏ê âî~êåÇêáÑíK

üê
OMMO

páÇ~ PQM çÑ ROS



píê~ñ ∏ëíÉê çã Ñ∏êÇ®ãåáåÖÉå çÅÜ åçêê Ç®êçã ä∏éíÉ íî™ ®äÇêÉI 
âáäçãÉíÉêä™åÖ~ Ñ®êÇî®Ö~ê Ñê™å ÅÉåíê~ä~ ^ëéÉÄçÇ~ á ks åÉê ãçí píçê~ 
lêå®ë Eê~® ONRLONS qçêë™åÖ ëåFI êÉëéÉâíáîÉ qçãå®ë Eê~® ONU qçêë™åÖ 
ëåFK s®Ö~êå~ î~ê ÉåÇ~ëí ÇÉäîáë ÄÉî~ê~ÇÉI ãÉå â~å ÄÉä®ÖÖ~ë é™ ÇÉ ®äÇëí~ 
ÖÉçãÉíêáëâ~ â~êíçêå~ Ñê™å NSMMJ çÅÜ NTMMJí~äÉíK s®Ö~êå~ áåÖ™ê á Éíí 
Ñáåã~ëâáÖí î®Öå®í êìåí hçéé~êÄÉêÖÉí çÅÜ êÉéêÉëÉåíÉê~ê ë~ååçäáâí 
ãóÅâÉí Ö~ãä~ Éåëâáäí ®ÖÇ~ î®Ö~ê ëçã ä∏éÉê ãÉää~å ÉåëâáäÇ~ 
ÄÉêÖëã~åëÖ™êÇ~ê çÅÜ ÇÉå ~ääã®åå~ ä~åÇëî®ÖÉå ãÉää~å hçéé~êÄÉêÖÉí 
çÅÜ píçê~ qìå~Lqçêë™åÖK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qçêë™åÖ ONPWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ qçêë™åÖ

qçêë™åÖ ONQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ qçêë™åÖ

qçêë™åÖ ONRWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ qçêë™åÖ

qçêë™åÖ ONSWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ qçêë™åÖ

qçêë™åÖ ONUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ qçêë™åÖ

páÇ~ PQN çÑ ROS



^fp kê
OTT

k~ãåLéä~íë
dêìî~å hçåëíã®ëí~êÉÖ™êÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI Öêìîçãê™ÇÉI ëä~ÖÖä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ çãê™ÇÉí åçêê çã píçê~ pí∏íÉå J c~äì 
Öêìî~I ê~® NMVI ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ã~êâ~êÄÉíÉ Ñ∏ê ëéáääî~ííÉåäÉÇåáåÖ 
ãÉää~å ëí®ääîÉêâÉí çÅÜ hçåëíã®ëí~êÉÖ™êÇÉåK aÉ ä~ÖÉê ëçã Ääçíí~ÇÉë á 
ëÅÜ~âíÉå ®ê íêçäáÖÉå á ëÉå íáÇ é™Ñ∏êÇ~ ä~ÖÉê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ëä~ÖÖI Öêìë çÅÜ 
îáííê~Ç ã~äãK ä ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí Ñ~ååë êÉëíÉê ~î íî™ Üçéëáåíê~ÇÉ 
ëä~ÖÖä~ÖÉêI ëçã â~å î~ê~ ®äÇêÉK f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ëé™ê ~î ®äÇêÉ 
ä~ÖÉê ÉääÉê âçåëíêìâíáçåÉêK pÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë áåíÉ åÉê íáää å~íìêäáÖ ã~êâI 
ëÅÜ~âíÇàìéÉí î~ê Å~ MIT J NIU ãK

üê
OMMO

páÇ~ PQO çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå NMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ PQP çÑ ROS



^fp kê
OTU

k~ãåLéä~íë
c~äì dêìî~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI ëâêçíëíÉåëî~êé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
píáÑíÉäëÉå píçê~ hçéé~êÄÉêÖÉí ~åä®ÖÖÉê Éå ìíëáâíëéä~íë é™ c~äì Öêìî~ë 
ë∏Çê~ ëáÇ~K aÉí áååÉÄ®ê ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ö™åÖÄ~å~I íê~ééçê çÅÜ éä~ííÑçêãK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê áåçã ÖêìîJ çÅÜ Üóííçãê™ÇÉí ê~® NMVK pÅÜ~âíåáåÖ~êå~ 
ìíÑ∏êÇÉë ìåÇÉê î™êÉå OMMO çÅÜ ∏îÉêî~â~åÇÉë ~î a~ä~êå~ë ãìëÉìãK 
e∏àÇÉå ìíÖ∏êë ~î Éå ëâêçíëíÉåëî~êé çÅÜ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉ ~âíìÉää~ 
ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~ ëóåíÉë áåÖ~ ëé™ê ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñ∏êìíçã Éå êÉÅÉåí âçà~K

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå NMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

c~äìå VSWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ PQQ çÑ ROS



^fp kê
OSV

k~ãåLéä~íë
ÅÉåíê~ä~ c~äìå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉêI î®Öä®ãåáåÖ~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉ Ñ∏ê 
Ñà®êêî®êãÉ á ÅÉåíê~ä~ c~äìåK pÅÜ~âíÉåë Çàìé î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIV JNIR ãK 
sáÇ ÄÉëáâíåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ~ääã®åÜÉí é™Ñ∏êÇ~ ëä~ÖÖJ çÅÜ Öêìëä~ÖÉê á 
ëÅÜ~âíÉåK m™ ã™åÖ~ ëí®ääÉå î~ê ä~ÖêÉå çãÖê®îÇ~ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ íáÇáÖ~êÉ 
ã~êâáåÖêÉééI ãÉå çÑí~ âìåÇÉ íóÇäáÖ~ ä~ÖÉêÄÉÖê®åëåáåÖ~ê Ñ∏äà~ëK qìåå~ 
ä~ÖÉê ãÉÇ å®êã~ëí Üçéëáåíê~Ç ÉääÉê ãóÅâÉí âçãé~âí ëä~ÖÖ â~å 
êÉéêÉëÉåíÉê~ íáÇáÖ~êÉ î®Öåáî™ÉêK p™Ç~å~ ä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄäK~K á ëÅÜ~âíÉå 
îáÇ hìåÖ j~ÖåáÖ~í~å çÅÜ h∏éã~åëÖê®åÇK qóÇäáÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ 
Üìã∏ë ë~åÇ çÅÜ íê®êÉëíÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉå îáÇ eóííÖ~í~åI 
kóÄêçÖ~í~å çÅÜ h∏éã~åëÖê®åÇK aÉëë~ ä~ÖÉê êÉéêÉëÉåíÉê~ê íêçäáÖÉå ®äÇêÉ 
ÄóÖÖå~ÇëÑ~ëÉê áåîáÇ ÇÉ ~âíìÉää~ Ö~íçêå~K fåÖ~ ÑóåÇ íáääî~ê~íçÖëK m™éÉâ~ë 
Ä∏ê ~íí ÉåÇ~ëí Éíí Ñ™í~ä ~î ëÅÜ~âíÉå î~ê Öê®îÇ~ åÉê á å~íìêäáÖ ã~êâI 
Ç®êÑ∏ê â~å ä®ãåáåÖ~ê ÑçêíÑ~ê~åÇÉ Ñáåå~ë ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ëÅÜ~âíåáî™K

üê
OMMO

páÇ~ PQR çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ PQS çÑ ROS



^fp kê
PNR

k~ãåLéä~íë
kçêê ^ãëÄÉêÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉêI à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí Éå äìÑíäÉÇåáåÖ Ñ∏ê Éä 
ÇêçÖë Ñê™å iÉâë~åÇëî®ÖÉå åÉê íáää Éå ëçãã~êëíìÖ~ îáÇ a~ä®äîÉåK 
£îÉêî~âåáåÖÉå ÄÉÖê®åë~ÇÉë íáää Éíí ëíçäéÜ™ä ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã 
ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë ê~® RQQ çÅÜ åçêê çã ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëí ê~® RQTI ë~ãí ~î 
Éíí ëíçäéÜ™ä Å~ TR ãÉíÉê ∏ëíÉê Ç®êçãK ä ÇÉ ëã™ Öêçé~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ 
Äçéä~íëJ ÉääÉê à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖ~êK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ RQQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

píçê~ qìå~ RQTWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ PQT çÑ ROS



^fp kê
PNQ

k~ãåLéä~íë
p∏éå~êÄóI pâçãë~êÄóI cà®âÉäãóê~I h®ä~êîÉíI qçêë™åÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI âçäìîáÉêI î®ÖÄ~åâ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê çãÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö UMM ãÉää~å 
h®ä~êîÉí çÅÜ qçêë™åÖK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë SM ëÅÜ~âíI PJNS ã 
ä™åÖ~I NIP ã ÄêÉÇ~ çÅÜ MIOJNIQ ã Çàìé~K ^íí ã™åÖ~ ëÅÜ~âí ÑáÅâ Öê®î~ë 
çî~åäáÖí Çàìéí ÄÉêçÇÇÉ é™ ~íí ™âÉêàçêÇÉå ÉêêçÇÉê~í åÉÇÑ∏ê ëäìííåáåÖÉåK 
sáÇ à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉå ê~® STM Eçãê RF Ñê~ãâçã êÉä~íáîí êáâäáÖí 
ãÉÇ ëä~ÖÖ çÅÜ ìÖåëî®ÖÖëÄáí~ê á ™âÉêàçêÇÉå ãÉå áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á ÇÉí 
~âíìÉää~ çãê™ÇÉíK sáÇ ê~® NNN Ü~ÇÉ î®ÖÉå íáÇáÖ~êÉ Ö™íí å™Öçí ä®åÖêÉ 
åçêêìí çÅÜ ÇÉå Ö~ãä~ î®ÖÄ~åâÉå Ñ~ååë âî~ê ìåÇÉê ™âÉêàçêÇÉåK 
i®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖÉå ä®ê Ñáåå~ë åçêê çã ÇÉåå~ çÅÜ 
ÄÉê∏êë áåíÉ ~î ~âíìÉääí ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖK sáÇ vííêÉ pâçãë~êÄóI cà®âÉäãóê~ 
çÅÜ h®ä~êîÉí Ñ~ååë çíóÇäáÖ~ ëé™ê ~î ®äÇêÉ îÉêâë~ãÜÉí á Ñçêã ~î 
ëçíÑä®Åâ~ê çÅÜ Éåëí~â~ ëä~ÖÖ çÅÜ ìÖåëî®ÖÖëÄáí~ê ãÉå áåÖÉí ëçã 
Ñ∏ê~åäÉÇÉê óííÉêäáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ áåçã ~âíìÉääí çãê™ÇÉK ä £îêÉ 
pâçãë~êÄó Ñ~ååë Éíí ÇóáÖí ä~ÖÉê ìåÇÉê ã~íàçÇÉåI íêçäáÖÉå êÉëíÉê ~î 
®äîÉåë ∏îÉêëî®ãåáåÖ~êK aÉëë~ ä~ÖÉê ë~ãí ÇÉ ÑäÉêí~äÉí ä~ÖÉê ™âÉêã~êâ 
ëçã ÖÉåçã Éêçëáçå é™ä~Öê~íë ÖÉåçã ™êÉå â~å áååÉÜ™ää~ î®êÇÉÑìää~ ëé™ê 
~î çÇäáåÖ ëçã â~å âçééä~ë íáää ÄÉÄóÖÖÉäëÉå ë∏ÇÉê çã î®ÖÉåK sáÇ ê~® OVN 
Üáíí~ÇÉë áåÖ~ ëé™ê ~î âçåëíêìâíáçåÉêI Äçéä~íëÉå ÄÉÇ∏ãë î~ê~ ÜÉäí 

üê
OMMO

páÇ~ PQU çÑ ROS



Äçêíéä∏àÇK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ NNNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

píçê~ qìå~ OVNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

píçê~ qìå~ STMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ PQV çÑ ROS



^fp kê
OUO

k~ãåLéä~íë
píçê~ dêìÄÄç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉäI ÖàçêÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ ~î Éå ÅK NQM ãÉíÉê ä™åÖ äÉÇåáåÖëëíê®Åâ~ îáÇ Éå ëÉÇ~å 
íáÇáÖ~êÉ â®åÇ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë ∏ëíÉê çã s~åëà∏å á píçê~ dêìÄÄçK råÇÉê 
ÇÉí ã~ëâáå~îÄ~å~ÇÉ ã~íàçêÇëä~ÖêÉí ä™Ö Ñáå ëáäíK c∏êìíçã Éå äáíÉå 
åÉÇÖê®îåáåÖI áååÉÜ™ää~åÇÉ Äê®åÇ ãà®ä~ çÅÜ âçäI é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ 
ä®ãåáåÖ~ê ëçã â~å ë®íí~ë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå
ëíÉå™äÇÉêëÄçë®ííåáåÖK j~êâÉå Ü~ê ìåÇÉê ä™åÖ íáÇ Äêìâ~íë ëçã ™âÉêã~êâI 
î~êÑ∏ê ÄçêíçÇäáåÖëÖê~ÇÉå ë~ååçäáâí î~êáí ëíçêK

üê
OMMO

páÇ~ PRM çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

cçäâ®êå~ NSQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ cçäâ®êå~

páÇ~ PRN çÑ ROS



^fp kê
PNM

k~ãåLéä~íë
hçêëÖ™êÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI åÉÇÖê®îåáåÖLâ®ää~êÖêçéI çÇäáåÖëíÉêê~ëëI 
Ü®êÇLâçâÖêçé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI îáâáåÖ~íáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ ã~êâ~êÄÉíÉ Ñ∏ê åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î s^J
äÉÇåáåÖ á hçêëÖ™êÇÉå çÅÜ hçêë~êîÉíI píçê~ hçéé~êÄÉêÖë ëçÅâÉåK fåçã 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë í~äêáâ~ ä®ãåáåÖ~ê ~î ®äÇêÉ çÇäáåÖ çÅÜ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ãÉÇ ìêëéêìåÖ á ëÉå îáâáåÖ~íáÇ çÅÜ íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇK sáÇ 
ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉí áåëéÉâíÉê~ÇÉë ONOR ãÉíÉê ~î ëÅÜ~âíÉíë ä®åÖÇK ä 
~ääã®åÜÉí î~ê ëÅÜ~âíÄêÉÇÇÉå íáää NIO ãI ÇàìéÉí î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIN J 
NIR ã çÅÜ ÄÉêÖÉí ÖáÅâ á Ç~ÖÉå é™ Éíí ÑäÉêí~ä ëí®ääÉåK aÉå çé™îÉêâ~ÇÉ 
ãçê®åÉå Ñ~ååë ãÉää~å MINJMIS ã ìåÇÉê Ç~ÖÉåë ã~êâåáî™K qêçäáÖ~ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê Ñê™å íáÇÉå ÉÑíÉê NSRM Üáíí~ÇÉë îáÇ âçêëåáåÖÉå 
i~ÄÄ~êîëî®ÖÉå J içãëíáÖÉå á Ñçêã ~î Éå â®ää~êÖêçéE\F ÑóääÇ ãÉÇ 
?ëâê®é? ëçã íÉÖÉäI âÉê~ãáâI ëíÉå ãKãK fåîáÇ ÇÉåå~ åÉÇÖê®îåáåÖ Üáíí~ÇÉë 
®îÉå Éå Ü®êÇLâçâÖêçéE\F ëçã NQ`JÇ~íÉê~íë íáää íáÇÉå âêáåÖ SMM ÑKhêI 
ÇKîKëK óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêK

üê
OMMO

páÇ~ PRO çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ OMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ QRNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

páÇ~ PRP çÑ ROS



^fp kê
PMM

k~ãåLéä~íë
lêë~ hóêâÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ç h®Åâ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê éä~åÉê~Ç ÄóÖÖå~íáçå á lêë~ hóêâÄóK 
aÉå ~âíìÉää~ Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å ~åÖê®åë~ê ãçí Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ 
ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíÉê á åçêÇ∏ëí Eê~® NQI lêë~ ëåFK qî™ ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë é™ 
éä~íëÉåI NOñS êÉëéÉâíáîÉ RñNIR ã ëíçê~K j~íàçêÇëä~ÖêÉí î~ê ãÉää~å MIOJ
MIOR ã íàçÅâí çÅÜ Ç®êìåÇÉê Ñ~ååë å~íìêäáÖ ã~êâ á Ñçêã ~î ëã™ëíÉåáÖ 
ãçê®åK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãçÇÉêåí ëâê®é á ÇÉå ìåÇêÉ 
ÇÉäÉå ~î ã~íàçêÇëä~ÖêÉíK k™Öê~ ®äÇêÉ ä~ÖÉê ÉääÉê âçåëíêìâíáçåÉê Üáíí~ÇÉë 
ÉãÉääÉêíáÇ áåíÉK fåíÉ ÜÉääÉê âìåÇÉ å™Öçå ëä~ÖÖ á~âíí~ë á ëÅÜ~âíÉåI î~êÑ∏ê 
ê~® NQ ÑçêíÑ~ê~åÇÉ Ñ™ê ~åëÉë äáÖÖ~ áåí~âíK

üê
OMMO

páÇ~ PRQ çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

lêë~ NQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ lêë~

páÇ~ PRR çÑ ROS



^fp kê
PPM

k~ãåLéä~íë
içâ~I oçí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
çÇäáåÖëóí~I Ñ®êÇî®ÖI í®âí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç çãÄóÖÖå~Ç ~î oáâëî®Ö TM ãÉää~å 
oçí®äîÉå çÅÜ hìåíã™ííI ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåçã Éå 
ÇêóÖí âáäçãÉíÉêä™åÖ çÅÜ PM ãÉíÉê ÄêÉÇ âçêêáÇçê áåçã ÇÉäëíê®Åâ~å 
oçí®äîÉåJiçâ~K ríêÉÇåáåÖÉåI ëçã ÄÉëíçÇ ~î ~êâáîëíìÇáÉê çÅÜ Éå 
ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖI îáë~ÇÉ é™ çÇäáåÖëóíçêI ®äÇêÉ ä~åÇëî®Ö çÅÜ í~âíÉê Ñê™å 
kó~êÉ íáÇK fåÖÉå ~î ä®ãåáåÖ~êå~ ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

a~ä~êå~ a~ä~êå~ ûäîÇ~äÉå

páÇ~ PRS çÑ ROS



^fp kê
OSN

k~ãåLéä~íë
_Éí~êÉåI açãå~êîÉíI g®êåî®Ö~êÉåI h~ääî~äë~êÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ü~ê ìíÑ∏êíë á jà®äÖ~ á _çêä®åÖÉ áåÑ∏ê Éå 
éä~åÉê~Ç Éñéäç~íÉêáåÖK råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ÖÉåçã ~êâáîëíìÇáÉêI 
â~êí~å~äóë ë~ãí éêçîÖê®îåáåÖK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ü~ê ìíÖàçêí Éå ÅÉåíê~ä 
ÇÉä ~î jà®äÖ~ë áå®Öçã~êâÉêK _óíçãíÉå Eê~® NUTF ~åÖê®åë~ê íáää 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí á ∏ëíÉêK aÉí ®äÇëí~ â®åÇ~ ëâêáÑíäáÖ~ ÄÉä®ÖÖÉí Ñ∏ê 
jà®äÖ~ Äó ®ê Ñê™å NPORK råÇÉê NRMMJí~äÉí å®ãåë íêÉ Ä∏åÇÉê á jà®äÖ~ 
ëçã ëâ~ííÉëâóäÇáÖ~K sáÇ ë∏âëÅÜ~âíåáåÖ Ñê~ãâçã ä®ãåáåÖ~ê çÅÜ ÑóåÇ 
ëçã â~å Ü®êäÉÇ~ë íáää åáííçåÜìåÇê~í~äÉí çÅÜ ÇÉå óåÖêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ëçã 
Ü~ê ëí™íí Ü®êK ä ÇÉå åçêÇ∏ëíê~ â~åíÉå ~î çãê™ÇÉí Ñê~ãâçã Éå ÇÉä 
ä®ãåáåÖ~ê ~î ®äÇêÉ â~ê~âí®ê ëçã íêçäáÖÉå äáÖÖÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää 
ÄóíçãíÉå å®êã~êÉ ®äîÉåK

üê
OMMO

páÇ~ PRT çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_çêä®åÖÉ NUTWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ _çêä®åÖÉ

páÇ~ PRU çÑ ROS



^fp kê
POO

k~ãåLéä~íë
fåëà∏å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉêI âçäåáåÖëä®ãåáåÖ~êI ëãáÇÉëä®ãåáåÖ~êI 
Äçéä~íëÉêI Ö™êÇëíçãíÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê ÄóÖÖÉí ~î Éå åó íê~Ñáâéä~íë á ~åëäìíåáåÖ íáää 
êáâëî®Ö TM á fåëà∏åK lãê™ÇÉí áååÉÑ~íí~ÇÉ çÅâë™ ìíÄóÖÖå~Çëéä~åÉê Ñ∏ê 
qçãçâì eìë çÅÜ _ÉêÖâîáëíë ë™Ö çÅÜ âçééä~ë íáää ÇÉí~äàéä~åÉ~êÄÉíÉí ëçã 
Ö∏êë ∏îÉê çãê™ÇÉíK aÉ ÇÉä~ê ~î çãê™ÇÉí ëçã áåíÉ êÉÇ~å ìíÖ∏ê 
áåÇìëíêáã~êâ ÉääÉê ÄÉÄóÖÖÉäëÉ Äêìâ~ë íáää ÇÉä ëçã ™âÉêI ~åÇê~ ÇÉä~ê 
åóííà~ë ëçã é~êâã~êâ çÅÜ çãê™ÇÉí ä®åÖëí á ë∏ÇÉê ëçã ëâçÖëã~êâK

h~êí~å~äóëÉå Ü~ê áååÉÑ~íí~í ÄÉê∏êÇ~ ÇÉä~ê ~î Äó~êå~ qìåëí~I £îêÉ 
eÉÇÉåI eçäÉå çÅÜ p®íê~K aÉå ÄóÖÖÉê Ñê®ãëí é™ ëíçêëâáÑíÉëâ~êíçê Ñê™å 
NUNMJí~äÉíI Ñ∏êëí~ Ö™åÖÉå çãê™ÇÉí â~êíÉê~ÇÉë ãÉê åçÖÖê~åíK pí∏êêÉ ÇÉäÉå 
~î çãê™ÇÉí Äêìâ~ÇÉë Ç™ ëçã ™âÉêI ÉåÇ~ëí Éå ãáåÇêÉ ÇÉä á ë∏ÇÉê ìíÖàçêÇÉ 
ëâçÖëã~êâK ríáÑê™å â~êí~å~äóëÉå âìåÇÉ îá Çê~ ëäìíë~íëÉå ~íí ÇÉí î~ê á 
åçêê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí îá Ü~ÇÉ ÇÉå ä®åÖëí~ ÄêìâåáåÖëâçåíáåìáíÉíÉåK aÉí 
ëí®ããÉê çÅâë™ î®ä ∏îÉêÉåë ãÉÇ ÇÉå ÄáäÇ ÇÉ ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ ÖÉêK h~êíçêå~ áåÇáâÉê~ê ~íí ÑäÉê~ Öê~î~ê ~åí~ÖäáÖÉå î~ê 
âî~ê îáÇ ëíçêëâáÑíÉíI ~íí ÄÉÄóÖÖÉäëÉå Ñäóíí~í ìåÇÉê ™êÜìåÇê~ÇÉå~ çÅÜ ~íí 
ëíçêëâáÑíÉíë ÄóÖê®åëÉê ÜÉäí ÄêóíÉê ÇÉå Ö~ãä~ Ö®êÇÉëëíêìâíìêÉåK

üê
OMMO

páÇ~ PRV çÑ ROS



aÉå Ñ∏êÇàìé~ÇÉ ÑçêåãáååÉëáåîÉåíÉêáåÉåÖ âçåÅÉåíêÉê~ÇÉë íáää ÇÉ ∏ééå~ 
çÇäáåÖëóíçêå~I ãÉå ®îÉå íáää é~êâ çÅÜ ëâçÖëã~êâK pàìííçå åó~ ä®ãåáåÖ~ê 
åçíÉê~ÇÉëK aÉ ÑäÉëí~ ä™Ö á çãê™ÇÉí ä®åÖë qáããÉêî®ÖÉå á ~åëäìíåáåÖ íáää 
qçãçâì eìëK a®ê Ñê~ãâçã Ñê®ãëí à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉêI ÄçJ çÅÜ 
Ö™êÇëéä~íëÉêK f ëâçÖëçãê™ÇÉí á ë∏ÇÉê Ñ~ååë ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ Éíí ~åí~ä 
âçäåáåÖëÖêçé~ê êÉÖáëíêÉê~íK fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ä®ãåáåÖ~ê ìééí®ÅâíÉë Ç®ê 
çÅÜ î®ÖÉå Ü~ê éä~åÉê~íë ë™ ~íí áåÖ~ Öêçé~ê âçããÉê ~íí ÄÉê∏ê~ëK 
mêçîÖêçé~ê Öê®îÇÉë á ÇÉ óíçê ëçã áåíÉ âìåÇÉ áåîÉåíÉê~ëI ÇîëK Ñê®ãëí á 
Öê®ëî~ää á ~åëäìíåáåÖ íáää qáããÉêî®ÖÉå çÅÜ qçãçâì eìëK p~ãã~åä~Öí 
Öê®îÇÉë NOO ãáåÇêÉ Öêçé~ê çÅÜ á NT ~î ÇÉã Ñê~ãâçã ëé™ê ~î 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ÉääÉê à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖK

p~ãã~åí~ÖÉí îáë~ê ìíêÉÇåáåÖÉå ~íí ÇÉí á çãê™ÇÉí ∏ëíÉê çã qçãçâì 
eìëI ãÉää~å ëà∏ëíê~åÇÉå çÅÜ à®êåî®ÖÉå Ñáååë Éíí âçãéäÉñí çãê™ÇÉ ãÉÇ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉí Ñ~ååë êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê Ç®ê êÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ ãÉå 
ÇÉíí~ ~êÄÉíÉ Ü~ê Ñ∏êëí®êâí ÄáäÇÉå çÅÜ îáë~í ~íí ÇÉå ®ê ãÉê âçãéäÉñK aÉí 
ÖÉê çÅâë™ Éå îáåâ çã î~Ç ëçã â~å Ç∏äà~ ëáÖI ~äíÉêå~íáîí Ü~ê ÑìååáíëI é™ 
áåÇìëíêáíçãíÉêå~I ä®ãåáåÖ~ê ëçã ëÅÜ~âí~íë Äçêí ìí~å çêÇÉåíäáÖ 
ÇçâìãÉåí~íáçåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

üä NNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ üä

üä QQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ üä

üä QRWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ üä

üä QTWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ üä

páÇ~ PSM çÑ ROS



^fp kê
ORV

k~ãåLéä~íë
píê™íÉåÄç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë jìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖ EêçëíF

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ã~êâ~êÄÉíÉ Ñ∏ê åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ä®åÖë ãÉÇ 
ÇÉä~ê ~î î®Ö VMV ãçí h~îÉäãçê~I píê™íÉåÄçI á ^ëéÉÄçÇ~ ëçÅâÉåI 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK aÉí ~âíìÉää~ ~êÄÉíëçãê™ÇÉí 
äáÖÖÉê Åáêâ~ Éå ãáä î®ëíÉê çã c~äìå áåçã Éíí íáÇáÖ~êÉ Üóííçãê™ÇÉI ê~® ORK 
fÇ~Ö îáííå~ê Éíí ëíçêí ãÉå ®åÇ™ ÇÉäîáë ÄçêíëÅÜ~âí~í ëä~ÖÖî~êéëçãê™ÇÉ 
çã ÇÉå îÉêâë~ãÜÉí ëçã Éå Ö™åÖ ÄÉÇêáîáíë é™ éä~íëÉåK ä ÇÉí ~âíìÉää~ 
äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëàì ä®ãåáåÖ~ê ~î î~Ç ëçã Ñ∏êãçÇ~ë î~ê~ 
êçëí~êI Ñê®ãëí â~ääêçëí~êK mêçîÉê Ñê™å íî™ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ü~ê `NQJÇ~íÉê~íë 
íáää ãÉÇÉäíáÇK

üê
OMMO

páÇ~ PSN çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ëéÉÄçÇ~ ORWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ ^ëéÉÄçÇ~

páÇ~ PSO çÑ ROS



^fp kê
PUN

k~ãåLéä~íë
a~äëà∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëíÉåãìê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíÄóÖÖå~Ç ~î êáâëî®Ö RM 
ãÉää~å lêå®ë çÅÜ q~ääÉåK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ ëÉñ çäáâ~ 
äçâ~äÉê á Äó~êå~ a~äëà∏I iáää~ lêå®ë çÅÜ h~êäëîáâK lÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê á 
a~äëà∏I çãê™ÇÉ NI ÄÉëíçÇ ~î å™Öê~ çÇäáåÖëóíçê ë~ãí Éå ëíÉåãìê ìééÑ∏êÇ 
á ëâ~äãìêK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ìééä~ÖÇ á íî™ ~êÄÉíëãçãÉåíI Éå 
~å~äóë ~î Üáëíçêáëâ~ â~êíçê çÅÜ Éå ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 
lÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êå~ îáë~ÇÉ ëáÖ Ü~ Éå êÉä~íáîí ìåÖ ™äÇÉêK lãê™ÇÉí 
Äêìâ~ÇÉë é™ NSMMJí~äÉí ëçã ®åÖëã~êâK ûåÖëã~êâÉå ëâáÑí~ÇÉë á Ä∏êà~å 
~î NUMMJí~äÉí çÅÜ ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí çÇä~ÇÉë ìééK aÉí ®ê ã∏àäáÖí 
~íí ãìêÉå ìééÑ∏êÇÉë á ÇÉå ∏ëíê~ Öê®åëÉå ãÉää~å ®åÖ çÅÜ ™âÉê ÉÑíÉê NUOMJ
í~äÉíK

üê
OMMO

páÇ~ PSP çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ UPUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ PSQ çÑ ROS



^fp kê
PMV

k~ãåLéä~íë
dêìîêáëÄ~ÅâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI âìäíìêä~ÖÉêI ëíÉåãìê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê s^JäÉÇåáåÖ îáÇ 
dêìîêáëÄ~ÅâÉåI píçê~ hçéé~êÄÉêÖë ëçÅâÉåK dêìîêáëÄ~ÅâÉå íáääÜ∏ê 
ÄÉêÖëã~åëÄóÖÇÉå âêáåÖ c~äì Öêìî~ çÅÜ ìíÖ∏ê Éíí ~î ÇÉ çãê™ÇÉå ëçã 
çÇä~ÇÉë ìéé ìåÇÉê ®äÇêÉ ãÉÇÉäíáÇI ä çãê™ÇÉí Ñáååë í~äêáâ~ 
çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê ëçã ê∏ëÉåI ëíÉåãìê~ê çÅÜ íÉêê~ëëÉêáåÖ~êK sáÇ íáÇáÖ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á å®êçãê™ÇÉí Ü~ê ®äÇêÉ çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê Ç~íÉê~íë íáää 
ãáííÉå ~î NOMMJí~äÉí çÅÜ ëäìíÉí ~î NPMMJí~äÉíK eáëíçêáëâ~ â~êí∏îÉêä®ÖÖ 
îáë~ê ~íí ÇÉí Ñ~ååë åáç Ö™êÇ~ê îáÇ dêìîêáëÄ~ÅâÉå ìåÇÉê NTMMJí~äÉíI î~ê~î 
ëÉñ ëíóÅâÉå ä™Ö áåçã ÇÉí ~âíìÉää~ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK

aÉí ~âíìÉää~ ëÅÜ~âíÉí î~ê ë~ãã~åä~Öí QVR ã ä™åÖíI ÄêÉÇÇÉå Ü∏ääë âêáåÖ 
OIS ã çÅÜ ÇàìéÉí î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å NIQJOIM ãK dê®ëëî™äÉå ë~ãí 
ã~íàçêÇëä~ÖêÉí Ç®êìåÇÉê î~ê á êÉÖÉä âêáåÖ MIOJMIPR ã íàçÅâíK råÇÉêä~ÖÉí 
ÄÉëíçÇ ~î ë~åÇáÖ ãçê®åK pÅÜ~âíÉí ÇêçÖë ∏îÉê ™âÉêã~êâ çÅÜ ÄóíçãíÉêI 
ëíÉåê∏ëÉå çÅÜ ãìê~ê ìåÇîÉâë á ã∏àäáÖ~ëíÉ ã™åK råÇÉê 
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖÉå á~âííçÖë íî™ é~êíáÉê ãÉÇ âìäíìêé™îÉêâ~ÇÉ ä~ÖÉêI Éå 
ëí∏êêÉ åÉÇÖê®îåáåÖ çÅÜ Éå ãçÇÉêå åÉÇÖê®îåáåÖLâ®ää~êÉK

üê
OMMOI OMMP

páÇ~ PSR çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ OOQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

páÇ~ PSS çÑ ROS



^fp kê
PNU

k~ãåLéä~íë
kçêÇ~å∏I h~ãéÄ~ÅâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íë Ñ∏ê Ü®ëí~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉå áåÑ∏ê 
åÉÇä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éäâ~ÄÉä îáÇ h~ãéÄ~ÅâÉåI kçêÇ~å∏I qçêë™åÖë ëçÅâÉåK 
bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê ÇÉäîáë áåçã ê~® ROI îáäâÉí ÉåäáÖí íê~ÇáíáçåÉå 
ãçíëî~ê~ê Éå ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íë Ñ∏ê Ü®ëí~ê á ®äÇêÉ íáÇK aÉí ÄÉëáâí~ÇÉ 
ëÅÜ~âíÉí î~ê NOM ã ä™åÖí çÅÜ ëíê®ÅâíÉ ëáÖ á Éå Ü~äîÅáêâÉä êìåí ÇÉå 
ãçê®åÜçäãÉ ëçã ìíÖ∏ê ê~® ROK pÅÜ~âíÉí î~ê MIQ ã ÄêÉíí çÅÜ MIQ ã 
ÇàìéíK j~íàçêÇëä~ÖêÉí î~ê MIO ã íàçÅâí á ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉíK råÇÉê 
ã~íàçêÇÉå Ñ~ååë äàìëÄÉáÖÉ ãçK a®êíáää Öê®îÇÉë çÅâë™ Éíí ãáåÇêÉ ëÅÜ~âí 
áåíáää Éíí ~î ÜìëÉå ìééÉ é™ ãçê®åÜçäãÉåK fåÖ~ ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê 
ä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMP

páÇ~ PST çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qçêë™åÖ ROWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ qçêë™åÖ

páÇ~ PSU çÑ ROS



^fp kê
POP

k~ãåLéä~íë
£îêÉ eÉÇÉåI qìåëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê 
Ñà®êêî®êãÉ á fåëà∏åK pÅÜ~âíÉí î~ê Å~ PTM ã ä™åÖí çÅÜ PIR íáää Q ã ÄêÉííK 
ûäÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ~åëäìíåáåÖ íáää qáããÉêî®ÖÉåI ÇÉä~ê ~î 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉå ê~® NN ÄÉê∏êë çÅâë™ ~î ~êÄÉíÉíK m™ 
qáããÉêî®ÖÉåë î®ëíê~ ëáÇ~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí íáçí~ä íêçäáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI 
ÄäK~K Éå Ü®êÇêÉëí çÅÜ ëé™ê ~î Éå Ö®êÇÉëÖ™êÇK m™ ∏ëíê~ ëáÇ~å Üáíí~ÇÉë 
ÇêóÖí NM ~åä®ÖÖåáåÖ~ê î~ê~î ãáåëí íî™ ë~ååçäáâí ®ê ëíçäéÜ™ä Ñ∏ê 
í~âÄ®ê~åÇÉ ëíçäé~ê á ÜìëI Éå Ü®êÇ çÅÜ Éå âçäåáåÖëÖêçéK ä ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
ëÅÜ~âíÉí î~ê ÇÉí êÉÇ~å Öê®îí Ñ∏ê s^ çÅÜ îáÇ ÇÉå ëÅÜ~âíåáåÖÉå Ü~ê ÇÉ 
ìééÉåÄ~êäáÖÉå ëÅÜ~âí~í á ÇÉä~ê ~î à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉå ê~® NN ìí~å 
å™Öçå ~åíáâî~êáëâ ∏îÉêî~âåáåÖ ÉääÉê ÇçâìãÉåí~íáçåK pé™ê ~î 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉå á Ñçêã ~î ä~ÖÉê ãÉÇ ëä~ÖÖJ çÅÜ ìÖåëî®ÖÖëÄáí~ê 
ëóåíÉë ä®åÖë Éå âå~ééí QM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~K _™ÇÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ çÅÜ 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉå ëíê®ÅâÉê ëáÖ ∏îÉê Éå ÄÉíóÇäáÖí ëí∏êêÉ óí~ ®å ÇÉå 
åì ìåÇÉêë∏âí~K

üê
OMMP

páÇ~ PSV çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

üä NNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ üä

páÇ~ PTM çÑ ROS



^fp kê
OVP

k~ãåLéä~íë
kçêÉíI lêë~åÇÄ~ÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ ~î ã~êâ~êÄÉíÉå áåíáää 
ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉå lêë~åÇK j~êâ~êÄÉíÉå~ ÄÉê∏êÇÉ á ÜìîìÇë~â é™Ñ∏êÇ~ 
ã~ëëçêK f åçêê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ ®äÇêÉ 
àçêÇä~ÖÉê ãÉÇ ÑóåÇ ~î ëâ®êîëíÉå MIR ã ìåÇÉê Ç~ÖÉåë ã~êâåáî™K 
pâ®êîëíÉåëÑ∏êÉâçãëíÉå Ü∏ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå áÜçé ãÉÇ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉåI 
ëçã á ë™ Ñ~ää í®ÅâÉê Éå ÄÉíóÇäáÖí ëí∏êêÉ óí~ ®å ÇÉå ëçã ®ê ã~êâÉê~Ç á 
ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉíK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iÉâë~åÇ PNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ iÉâë~åÇ

páÇ~ PTN çÑ ROS



^fp kê
OUT

k~ãåLéä~íë
píçê~ qçêÖÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ìíÑóääå~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âêáíéáéçêI ëíÉåÖçÇëëâ®êîçêI íÉÖÉäÑê~ÖãÉåí çÅÜ à®êåëâêçí

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå åó 
Ü~åÇáâ~éé~êâÉêáåÖ áåîáÇ ê™ÇÜìëÉí é™ píçê~ íçêÖÉí á eÉÇÉãçê~K 
^êÄÉíëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê áåçã eÉÇÉãçê~ ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Ç Eê~® NVQFK 
pÅÜ~âíÉí î~ê QIM ñ UIT ã ëíçêí çÅÜ MIQ ã ÇàìéíI ä ëÅÜ~âíÉí âìåÇÉ Éíí 
é™Ñ∏êí ä~ÖÉê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î êÉå ë~åÇ á~âíí~ë á ÇÉ ∏îêÉ MIP J MIQ ãK 
a®êìåÇÉê Ñ~ååë óííÉêäáÖ~êÉ Éíí é™Ñ∏êí ë~åÇä~ÖÉêK aÉíí~ ä~ÖÉê î~ê 
ÉãÉääÉêíáÇ âìäíìêé™îÉêâ~í çÅÜ áååÉÜ∏ää ÄäK~K âêáíéáéçêI ëíÉåÖçÇëëâ®êîçêI 
íÉÖÉäÑê~ÖãÉåí çÅÜ à®êåëâêçíK fåÖ~ ÑóåÇ íáääî~ê~íçÖëK pÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë 
áåíÉ åÉê á çé™îÉêâ~Ç ã~êâI î~êÑ∏ê ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
ÑçêíÑ~ê~åÇÉ â~å Ñáåå~ë ìåÇÉê ÇÉí ~âíìÉää~ ëÅÜ~âíÇàìéÉíK

üê
OMMP

páÇ~ PTO çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eÉÇÉãçê~ NVQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ PTP çÑ ROS



^fp kê
OVO

k~ãåLéä~íë
hóêâìÇÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ö™êÇëíçãíLÄóíçãíI ÜìëÖêìåÇÉêI âìäíìêä~ÖÉêI ëä~ÖÖâçåÅÉåíê~íáçåI ~Öê~ê 
ä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉê\I åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ áåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå åó 
éêçãÉå~Çî®Ö ä®åÖë ëíê~åÇÉå îáÇ hóêâìÇÇÉåK fåçã 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí Ñ~ååë íêÉ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉI ê~® 
QTI QU çÅÜ VMS îáäâ~ ãçíëî~ê~ê Éå íêçäáÖ ÜìëÖêìåÇI Éå ëãáÇÉëä®ãåáåÖ 
ãÉÇ ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëí êÉëéÉâíáîÉ éä~íë ãÉÇ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê çÅÜ 
ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíK 

bñéäç~íÉêáåÖëóí~å ÇÉä~ÇÉë ìéé é™ íî™ çãê™ÇÉåK sáÇ çãê™ÇÉ NI å®ê~ 
mêçëíÖ™êÇëÄêóÖÖ~åI ìåÇÉêë∏âíÉë Éå RO ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ î®ëíÉê çã ÇÉå 
ÄÉÑáåíäáÖ~ Ö™åÖLÅóâÉäî®ÖÉåK _êÉÇÇÉå Ü∏ääë âêáåÖ Q ã çÅÜ ÇàìéÉí 
î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIORJMIS ãK dê®ëëî™äÉå çÅÜ ã~íàçêÇëä~ÖêÉí î~ê âêáåÖ 
MINJMIOR ã íàçÅâíK a®êìåÇÉê Ñ~ååë äàìë ÄêìåÄÉáÖÉ ë~åÇK pÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë 
áåíÉ åÉê á å~íìêäáÖ ã~êâK ä ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ ÜìëÖêìåÇÉêK 
eìëÖêìåÇÉêå~ë ä®ÖÉ ëí®ããÉê êÉä~íáîí î®ä ∏îÉêÉåë ãÉÇ ëíçêëâáÑíÉëâ~êí~å 
∏îÉê çãê™ÇÉí Ç®ê ëÉñ ãáåÇêÉ Üìë Ñáååë ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉ åÉêÉ îáÇ 
®äîëíê~åÇÉåK jÉÇ í~åâÉ é™ ÜìëÖêìåÇÉêå~ë ìíëÉÉåÇÉ çÅÜ áååÉÜ™ää Ü~ê 
ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå Öàçêíë ~íí ÜìëÉå áåíÉ ®ê ®äÇêÉ ®å NSRMJí~äK  bÑíÉê Çáëâìëëáçå 
ãÉÇ Éñéäç~í∏êÉå Ñäóíí~ÇÉë ëà®äî~ î®ÖÄ~å~å å™Öçå ãÉíÉê ãçí ë∏ÇÉêI 

üê
OMMP

páÇ~ PTQ çÑ ROS



î~êáÖÉåçã íî™ ~î ÜìëÖêìåÇÉêå~ âìåÇÉ ÄÉî~ê~ë á ëä®åíÉå çãÉÇÉäÄ~êí åçêê 
çã éêçãÉå~Çî®ÖÉåK lãê™ÇÉ O î~ê ÄÉä®ÖÉí âêáåÖ Éå ëíçê ê~îáå Å~ OOM ã 
åçêê çã eáäÇ~ëÜçäãK ä çãê™ÇÉ O á~âííçÖë Éå ëä~ÖÖâçåÅÉåíê~êáçåI ëé™ê ~î 
®äÇêÉ ã~íàçêÇëä~ÖÉê ë~ãí Éå Ö~ãã~ä ã~êâÜçêáëçåíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iÉâë~åÇ QUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ iÉâë~åÇ

páÇ~ PTR çÑ ROS



^fp kê
POM

k~ãåLéä~íë
p~åÇîáâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âçããìåáâ~íáçåëä®ãåáåÖ\ ëà∏ã®êâÉ\

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ\

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ëã™ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ ~î å™Öê~ ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ~ê é™ pâìíìÇÇÉå 
Ü∏ëíÉå OMMPK qî™ ë∏âëÅÜ~âí íçÖë ìéé ÖÉåçã ÇÉ Ñ∏êãçÇ~ÇÉ 
Öê~î~åä®ÖÖåáåÖ~êå~K fåÖ~ ëé™ê ÉÑíÉê Öê~îä®ÖÖåáåÖ âìåÇÉ çÄëÉêîÉê~ëK aÉå 
ëí∏êêÉ ~î ÇÉ íî™ ä®ãåáåÖ~êå~ î~ê ÇçÅâ ÇÉäîáë áÜçéâ~ëí~Ç ~î 
ã®ååáëâçÜ~åÇK j∏àäáÖÉå ®ê ÇÉí Éíí ëà∏ã®êâÉ Ñ∏ê ëà∏Ñ~êíÉå é™ oìååI 
~äíÉêå~íáîí ®ê ëíÉåÜçéåáåÖÉå ëé™ê ÉÑíÉê ÉäÇëí®ÇÉê Ñê™å åó~êÉ íáÇ\ £îêáÖ~ 
Ñçêã~íáçåÉê î~ê å~íìêäáÖ~ ÄáäÇåáåÖ~ê á ÇÉå ëíÉåáÖ~ ãçê®åÉåK fåÖ~ ÑóåÇ 
íáääî~ê~íçÖëK

üê
OMMP

páÇ~ PTS çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáâ~ NMQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ sáâ~

páÇ~ PTT çÑ ROS



^fp kê
PNN

k~ãåLéä~íë
i~åÇ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ö™êÇëíçãíLÄóíçãíI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê Éå åó 
î~ííÉåäÉÇåáåÖ ÖÉåçã i~åÇ~ ÄóI píçê~ pâÉÇîá ëçÅâÉåK 
iÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Éå ÇÉäîáë ∏îÉêÖáîÉå Äóíçãí ãÉÇ 
ãÉÇÉäíáÇ~ ìêëéêìåÖI ê~® NUVK pÅÜ~âíÉí î~ê ãÉää~å MITJNIN ã ÄêÉíí çÅÜ 
NIU ã Çàìéí çÅÜ ÇêçÖë ë™î®ä ä®åÖë Éå î®Ö ëçã ∏îÉê Ö™êÇëíçãíÉêK aÉå 
~êâÉçäçÖáëâí ÄÉëáâí~ÇÉ ëÅÜ~âíä®åÖÇÉå ìééÖáÅâ íáää NQU ãK råÇÉêä~ÖÉí 
ÄÉëíçÇ ~î ãçLãà®ä~K ä ëÅÜ~âíÉí Ñê~ãâçã íêÉ ëíçê~ åÉÇÖê®îåáåÖ~ê ãÉÇ 
çâ®åÇ ÑìåâíáçåI íî™ â®ää~êÉ ë~ãí ëàì ëíçäéÜ™äK aÉ Ñê~ãâçãå~ 
ä®ãåáåÖ~êå~ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë çÅÜ ÑçíçÖê~ÑÉê~ÇÉëK ^î 
ëíçäéÜ™äëÑóääåáåÖ~êå~ ~íí Ç∏ã~ â~å ëíçäéÜ™äÉå î~ê~ ~î î~êáÉê~åÇÉ ™äÇÉêI 
ã∏àäáÖÉå ®ê å™Öê~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~K h®ää~êå~ë ™äÇÉê ®ê ëî™êÄÉëí®ãÄ~ê~ Ç™ 
áåÖÉí Ç~íÉê~åÇÉ Üáíí~ÇÉë á ÇÉãK

üê
OMMP

páÇ~ PTU çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ pâÉÇîá NUVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ pâÉÇîá

páÇ~ PTV çÑ ROS



^fp kê
OUU

k~ãåLéä~íë
eÉÇÉãçê~ ëí~Çëâ®êå~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
é™Ñ∏êÇ~ ä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉå á 
eÉÇÉãçê~ Ö~ãä~ ëí~Çëçãê™ÇÉK aÉå ÄÉëáâí~ÇÉ ëÅÜ~âíä®åÖÇÉå ìééÖáÅâ 
íáää Å~ TNM ãI ëÅÜ~âíÄêÉÇÇÉå î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIT çÅÜ NIS ãK çÅÜ  
ÇàìéÉí ä™Ö ãÉää~å MIS çÅÜ MIU ãK k~íìêäáÖ ã~êâ å™ÇÇÉë ÉåÇ~ëí á ÇÉå 
åçêê~ ÇÉäÉå ~î Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK aÉå çê∏êÇ~ ã~êâÉå ÄÉëíçÇ ~î 
ëíÉåáÖí ™ëã~íÉêá~ä ìéé ãçí üëÖ~í~å çÅÜ ãà®ä~ åÉê ãçí i™åÖÖ~í~åK aÉ 
ÑäÉëí~ ëíê®Åâçêå~ ÇêçÖë ä®åÖë î®Ö~ê á êÉÇ~å ÄÉÑáåíäáÖ~ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíK 
a®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™Ñ∏êÇ~ ÖêìëJ çÅÜ ë~åÇä~ÖÉê ëçã ÑìåÖÉê~í ëçã Ä®êä~ÖÉê 
íáää î®Ö~êå~K j™åÖ~ çãê™ÇÉå î~ê ÇÉëëìíçã çãÖê®îÇ~ á ãçÇÉêå íáÇI ÄäK~K 
é™ ÖêìåÇ ~î âçêë~åÇÉ äÉÇåáåÖ~êK _áíîáë âìåÇÉ ®äÇêÉ Ö~íìåáî™Éê 
âçåëí~íÉê~ë á Ñçêã ~î ~ëÑ~äíä~ÖÉê ÉääÉê âìääÉêëíÉåK fåÖ~ ë®âê~ ®äÇêÉ ä~ÖÉê 
ÉääÉê âçåëíêìâíáçåÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMP

páÇ~ PUM çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eÉÇÉãçê~ NVQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ PUN çÑ ROS



^fp kê
POQ

k~ãåLéä~íë
kÉÇêÉ eÉÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ÉåÉÇáÅí ^äÉñ~åÇÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ü™äî®ÖI î®ÖÄ~åâI íà®êÇ~ä

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î ~íí `ä~Éë lÜäëçå ^_ ëâ~ ÄóÖÖ~ 
ìí ëáå~ ä~ÖÉêäçâ~äÉê ë∏ÇÉê çã fåëà∏åK råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ ê~® TRI 
Éíí Ü™äî®ÖëëóëíÉã ëçã ®ê ë~ãã~åä~Öí TMM ãÉíÉê ä™åÖí çÅÜ ÄÉëí™ê ~î U 
Ü™äî®Ö~êK e™äî®ÖëëóëíÉãÉí â~êíÉê~ÇÉë ãÉÇ íçí~äëí~íáçå çÅÜ Éå 
âçãéäÉííÉê~åÇÉ çÅÜ ìíÑ∏êäáÖ~êÉ ÄÉëâêáîåáåÖ ®å ÇÉå ëçã ëçã Ñáååë á 
ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉíK qêÉ ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë á î®ÖÄ~åâÉå Ñ∏ê ~íí ëÉ çã 
âçåëíêìâíáçåÉê çÅÜ Ç~íÉêÄ~êí ã~íÉêá~ä âìåÇÉ é™íê®ÑÑ~ëK aÉ 
íÉÖÉäÑê~ÖãÉåí ëçã Ñê~ãâçã á ÄçííÉå ~î ëÅÜ~âí O ~åíóÇÉê ~íí î®ÖÄ~åâÉå 
íêçäáÖÉå ®ê ~î Éíí ëÉåíáÇ~ Ç~íìãK e™äî®ÖëëóëíÉãÉí ÖÉê ÇçÅâ áåíêóÅâÉí ~î 
î~ê~ ÄÉíóÇäáÖí ®äÇêÉK ä ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ â~êíÉêáåÖÉå ~î Ü™äî®ÖëëóëíÉãÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå íà®êÇ~ä çÅÜ Éå Ü™äî®Öëëíê®Åâ~ ëçã áåíÉ î~ê êÉÖáëíêÉê~Ç 
ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉK qà®êÇ~äÉå Ö~î Éíí ™äÇÉêÇçãäáÖí áåíêóÅâK bå î®Ö á 
Ü™äî®ÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖ Ñáååë ã~êâÉê~Ç é™ ÑäÉê~ â~êíçê Ñê™å Ä∏êà~å ~î 
NUMMJí~äÉíK ä ~åâåóíåáåÖ íáää Ü™äî®ÖëëóëíÉãÉí äáÖÖÉê ê~® SSI éä~íë ãÉÇ 
íê~ÇáíáçåK i®ãåáåÖÉå ìíÖ∏êë ~î píê™íÄ®ÅâÉåë ê~îáå ëçã âçééä~ë íáää 
ë®ÖåÉê çÅÜ ëé∏âÉêáÉêK

üê
OMMP

páÇ~ PUO çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

üä TRWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ üä

páÇ~ PUP çÑ ROS



^fp kê
PMP

k~ãåLéä~íë
d®êÇÉÄóå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ÉåÉÇáÅí ^äÉñ~åÇÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
~Öê~ê ä®ãåáåÖI ÇáâÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î åó íê~Ñáâéä~íë á d®êÇÉÄóåI âçêëåáåÖÉå 
êáâëî®Ö TM çÅÜ UMI ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê é™ Åáêâ~ OIS ÜÉâí~ê çÅÜ ä™Ö á Éå î®ëíëäìííåáåÖ åÉê 
ãçí páäà~åI çÅÜ Ü~ê á Üáëíçêáëâ íáÇ î~êáí Éå ÇÉä ~î d®êÇÉÄóåë áå®Öçã~êâK 
qçí~äí ìåÇÉêë∏âíÉë RO ëÅÜ~âí ENQM ä∏éãÉíÉêF ãÉÇ Öê®îã~ëâáåK ä ëí∏êêÉ 
ÇÉäÉå ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ü~ÇÉ çäáâ~ íóéÉê ~î ã~êâéä~åÉêáåÖ~ê Öàçêíë á 
ãçÇÉêå íáÇI åçêê~ ÇÉäÉå î~ê ÇçÅâ íáää ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ÜÉäí çé™îÉêâ~ÇI ä 
ëÅÜ~âí V Ñê~ãâçã Éíí í®ÅâÇáâÉ ë~ãí Éå åÉÇÖê®îåáåÖ ìåÇÉê Éíí ®äÇêÉ 
ã~íàçêÇëä~ÖÉêK kÉÇÖê®îåáåÖÉå âìåÇÉ Éà ÄÉëí®ãã~ë íáää ëáå Ñìåâíáçå çÅÜ 
™äÇÉêI ãÉå î~ê äáíÉå çÅÜ ìí~å å™Öçí ë~ãã~åÜ~åÖ î~êÑ∏ê ÇÉå ä®ãå~ÇÉë 
ìí~å îáÇ~êÉ ™íÖ®êÇÉêK

üê
OMMP

páÇ~ PUQ çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê a~ä~êå~ a~ä~êå~ o®ííîáâ

páÇ~ PUR çÑ ROS



^fp kê
PMQ

k~ãåLéä~íë
kóÜóíí~åI píÉåëà∏å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI Ç~ããî~ääI ëä~ÖÖçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á Üóííçãê™ÇÉ ê~® S á kóÜóíí~åI páäîÄÉêÖë 
ëçÅâÉåI Ñ∏ê~åäÉíí ~î ~íí ÇÉí ë∏Çê~ ìíëâçîÉí á Ç~ããî~ääÉå ëâìääÉ Ñóää~ë 
áÖÉåK eóííçãê™ÇÉí ®ê ë~ååçäáâí ãÉÇÉäíáÇ~ çÅÜ Ü~ê ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ÄêóíåáåÖÉå á £ëíÉê páäîÄÉêÖë Öêìî~K eóíí~å ä~ÇÉë åÉê é™ NSMMJí~äÉí çÅÜ 
ëÉÇ~å ÇÉëë Ü~ê î~ííÉåâê~ÑíÉå Ñê®ãëí åóííà~íë Ñ∏ê âî~êåîÉêâë~ãÜÉíK 
a~ããî~ääÉå ®ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå Ö~ãã~äI ãÉå Ñ∏êÇ®ãåáåÖÉå Ü~ê ÉåäáÖí 
â~êíã~íÉêá~äÉí ëÉíí äáíÉ çäáâ~ ìí ìåÇÉê ™êÜìåÇê~ÇÉå~I ë™ óííÉêäáÖ~êÉ ëé™ê 
~î î~ää~ê Ä∏ê Ñáåå~ë ìíÉ á ëà∏åK aÉí ~âíìÉää~ ìíëâçîÉí î~ê ÖàìíÉí á ÄÉíçåÖ 
çÅÜ î~ííÉåÑä∏ÇÉí Ñçêíë~ííÉ á Éå ëíÉåä~ÖÇ â~å~ä Ñ∏êÄá éä~íëÉå Ñ∏ê Éå 
íáÇáÖ~êÉ ëåáÅâÉêáÑ~ÄêáâK k®ê ÄÉíçåÖÑìåÇ~ãÉåíÉí í~Öáíë Äçêí ëóåíÉë ~íí 
Ç~ããî~ääÉå Ñ∏êìíçã ëíÉå çÅÜ àçêÇ ®îÉå î~ê ìééÄóÖÖÇ ~î ëä~ÖÖK bå 
Äê®Ç~ çÅÜ Éå ëíçÅâ ëçã ëí~Åâ ìí áåÇáâÉê~ê ~íí ÇÉä~ê ~î î~ääÉå 
Ñ∏êãçÇäáÖÉå ÄóÖÖíë çã ìåÇÉê ëÉå~êÉ ™êÜìåÇê~ÇÉåK

üê
OMMP

páÇ~ PUS çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

páäîÄÉêÖ SWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ páäîÄÉêÖ

páÇ~ PUT çÑ ROS



^fp kê
PRU

k~ãåLéä~íë
hóêâÄóë pãÉÇàÉä~ÖI _ó hóêâÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI ëä~ÖÖî~êé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê íáääÄóÖÖå~Ç ~î Äçëí~ÇëÜìë áåçã 
Üóííçãê™ÇÉI ê~® NQ á _ó ëçÅâÉåI ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK bå Å~ 
ORM âî~Çê~íãÉíÉê ëíçê óí~ ksJ£ çã ÜìëÉí Ü~ÇÉ í~Öáíë ìéé ÖÉåçã ®äÇêÉ 
ëä~ÖÖî~êéK s~êéÉí î~ê MIRJOIS ãÉíÉê Çàìéí çÅÜ ÄÉëíçÇ ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î 
ëâáâí~Ç Üóííëä~ÖÖI Äêìå íáää Öä~ëáÖí Ää™Öê™K fåÖ~ âçåëíêìâíáçåÉê Ñê~ãâçãK 
bíí Ç~íÉêáåÖëéêçî íçÖë á ÄçííÉå ~î î~êéÉí çÅÜ `NQJ~å~äóëÉå îáë~ÇÉ ~íí 
î~êéÉí Ä∏êà~ÇÉ ÇÉéçåÉê~ë é™ éä~íëÉå å™Öçå Ö™åÖ  ìåÇÉê éÉêáçÇÉå NQUMJ
NSPMK aÉå ®äÇëí~ â®åÇ~ Üáëíçêáëâ~ â®ää~å çã ÜóííÇêáÑí îáÇ üê®åÖë™å ®ê 
Ñê™å ™ê NRTOK bÑíÉêëçã ÇÉå ~âíìÉää~ éä~íëÉå äáÖÖÉê Éå Äáí ìééëíê∏ãë ÇÉå 
â®åÇ~ Üóííéä~íëÉå Ä∏ê ÇÉí áåíÉ Ü~ î~êáí ÇÉí ®äÇëí~ î~êéÉí çÅÜ ë™äÉÇÉë â~å 
ÜóííÇêáÑíÉå é™ éä~íëÉå î~ê~ ®äÇêÉK

üê
OMMP

páÇ~ PUU çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_ó NQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ _ó

páÇ~ PUV çÑ ROS



^fp kê
PMU

k~ãåLéä~íë
£ëíÉê™

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Üóííçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä á £ëíÉê™ îáÇ Ñçêåä®ãåáåÖ åê 
NPRI Üóííçãê™ÇÉI ÖàçêÇÉë Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK pÅÜ~âíÉå Ñ∏äàÇÉ 
î®Öâ~åíÉå é™ ÇÉëë ëóÇî®ëíê~ ëáÇ~ ë~ãí Éå äáíÉå ëíê®Åâ~ é™ ÇÉëë åçêÇ∏ëíê~ 
ëáÇ~ Ç®ê Éå ~åëäìíåáåÖëâ~ÄÉä ÇêçÖëK pÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖÉå Ä∏êà~ÇÉ Åáêâ~ 
UQ ãÉíÉê ëóÇ∏ëí çã áåÑ~êíÉå íáää ÄóëíìÖ~å çÅÜ ëíê®ÅâíÉ ëáÖ Åáêâ~ PMM 
ãÉíÉê ™í î®ëíåçêÇî®ëíK aÉí ãÉëí~ ëçã âìåÇÉ çÄëÉêîÉê~ë á ëÅÜ~âíÉå 
âìåÇÉ Ü®êäÉÇ~ë íáää ÑóääåáåÖ çÅÜ Ä®êä~ÖÉê Ñ∏ê î®ÖâêçééÉå ãÉå Éå ÇÉä ~î 
ëä~ÖÖÉå Ü∏êÇÉ íêçäáÖÉå íáää ëä~ÖÖî~êéÉåK píê®Åâ~å á ~åëäìíåáåÖ íáää 
î~ííÉåíìÄÉå ∏îÉêî~â~ÇÉë áåíÉ Ç™ î®ÖâêçééÉå ë™Ö ìí ~íí î~ê~ ìééÑóääÇ 
ãÉÇ ÑäÉê~ ãÉíÉêK k®ê ëÅÜ~âíÉí å®êã~ÇÉ ëáÖ ™å ëâìääÉ ãìëÉÉí âçåí~âí~ë 
Ñ∏ê ∏îÉêî~âåáåÖ ~î ÇÉå ëáëí~ ëíê®Åâ~åK fåÖÉå âçåí~âí Éí~ÄäÉê~ÇÉë çÅÜ 
ÇÉå ™íÉêëí™ÉåÇÉ ëíê®Åâ~å ~î Åáêâ~ NUM ãÉíÉê Öê®îÇÉë ìí~å ~êâÉçäçÖáëâ 
∏îÉêî~âåáåÖK

üê
OMMP

páÇ~ PVM çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ NPRWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ OSNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

páÇ~ PVN çÑ ROS



^fp kê
PNP

k~ãåLéä~íë
a~äëà∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
~Öê~ê ä®ãåáåÖI ÇáâÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê éä~åÉê~Ç ìíÄóÖÖå~Ç ~î lêå®ë ëâçä~ á 
a~äëà∏I píçê~ qìå~ ëçÅâÉåK qê~âíÉå âêáåÖ _çêä®åÖÉ ãÉÇ qìå~ëä®ííÉå çÅÜ 
lêå®ëJqçêë™åÖ ìíÖ∏ê Éíí ÅÉåíê~äí Ñ∏êÜáëíçêáëâí çÅÜ ãÉÇÉäíáÇ~ 
Äçë®ííåáåÖëçãê™ÇÉ ãÉÇ êáâäáÖ Ñ∏êÉâçãëí ~î Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉí 
éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ÄÉê∏ê Éíí çãê™ÇÉ ëçã ÄÉÇ∏ãÇÉë âìåå~ 
áååÉÜ™ää~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ìí∏îÉê ÇÉ á çãÖáîåáåÖÉå êÉÇ~å â®åÇ~ çÅÜ 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉK ríêÉÇåáåÖÉå áååÉÑ~íí~ÇÉ ~êâáîëíìÇáÉêI â~êí~å~äóë çÅÜ 
ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK h~êí~å~äóëÉå îáë~ÇÉ ~íí Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å ìåÇÉê 
NSMMJí~äÉí ÄÉëíçÇ ~î ®åÖëã~êâI ãÉÇ~å ëíçêëâáÑíÉëâ~êí~å Ñê™å NUOQJNUOU 
îáë~ê ~íí ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí Ç™ ~åî®åÇÉë íáää ™âÉêã~êâK aÉíí~ 
áååÉÄ®ê ~íí çãê™ÇÉí çÇä~ÇÉë ìéé á êÉä~íáîí ëÉå íáÇK p~ãã~åä~Öí Öê®îÇÉë 
ONM ë∏âëÅÜ~âíK j~íàçêÇÉå î~ê ãÉää~å MIOJMIR ã íàçÅâ çÅÜ ÇÉå å~íìêäáÖ~ 
ã~êâÉå Ç®êìåÇÉê ÄÉëíçÇ ~î ãà®ä~K fåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ãÉÇ ®äÇêÉ Ç~íÉêáåÖ 
Üáíí~ÇÉë á éêçîÖêçé~êå~K

üê
OMMP

páÇ~ PVO çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ PVP çÑ ROS



^fp kê
PMO

k~ãåLéä~íë
kÉÇêÉ d®êÇëà∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ö™êÇëíçãíLÄóíçãíI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î î~ííÉåJ çÅÜ ~îäçééëå®íÉí ÖÉåçã kÉÇêÉ 
d®êÇëà∏ çÅÜ Ñê~ã íáää fåÖÉäëI o®ííîáâ âçããìåI ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK £îÉêî~âåáåÖÉå 
áåêáâí~ÇÉë é™ ~íí Ñáåå~ ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê áåçã çãê™ÇÉí Ñ∏ê ÇÉí 
íáÇáÖ~ NUMMJí~äÉíë í®í~ ê~ÇÄóK p~ãã~åä~Öí ìåÇÉêë∏âíÉë Éå ëíê®Åâ~ é™ 
SMM ãK pÅÜ~âíÄêÉÇÇÉå ä™Ö á ÜìîìÇë~â é™ NIS ãK pÅÜ~âíÇàìéÉí î~êáÉê~ÇÉ 
ãÉää~å MIOJMISR ãK j~íàçêÇëä~ÖêÉí î~ê á êÉÖÉä MIOJMIP ã íàçÅâíK aÉå 
çé™îÉêâ~ÇÉ ã~êâÉå ÄÉëíçÇ Äáíîáë ~î ë~åÇ çÅÜ Äáíîáë ~î ëíÉåáÖ ãçê®åK m™ 
Éíí é~ê ëí®ääÉå Ñ~ååë ÇÉå ëíÉåáÖ~ ™ëÉå ÇáêÉâí ìåÇÉê ã~íàçêÇÉåK

aÉí Ñê~ãâçã Éå ÜÉä ÇÉä ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê çÅÜ âìäíìêä~ÖÉêI áååÉÜ™ääÉí 
á âìäíìêä~ÖêÉå éÉâ~ê ãçí Ç~íÉêáåÖ~ê âêáåÖ NUMMJLNVMMJí~äI ã∏àäáÖÉå ãÉÇ 
Éåëí~â~ åÉÇëä~Ö á NSMMJ çÅÜ NTMMJí~äK cóåÇ ~î êÉÇìâíáçåëëä~ÖÖ ~î 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ íóé á Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå á ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î Äóå íáääë~ãã~åë ãÉÇ 
Éíí íáÇáÖ~êÉ ÑóåÇ á Äóå ~î Éå éáäëéÉíë Ñê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉêå éÉâ~ê ÇçÅâ 
ãçí Éå âçåíáåìÉêäáÖ Äçë®ííåáåÖ ä™åÖí íáääÄ~â~K aÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ çÅÜ 
ãÉÇÉäíáÇ~ Ö™êÇ~êå~ ä™Ö ã∏àäáÖÉå é™ ™âÉêéä~í™å çî~åÑ∏ê ÇÉå åìî~ê~åÇÉ 
Äóâ®êå~åK

üê
OMMP

páÇ~ PVQ çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

o®ííîáâ NQNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ o®ííîáâ

páÇ~ PVR çÑ ROS



^fp kê
OTQ

k~ãåLéä~íë
jóåíÖ~í~åI a~äâ~êäëÖê®åÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉêI ëóääëíÉå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê 
Ñà®êêî®êãÉ îáÇ a~äâ~êäëÖê®åÇ çÅÜ jóåíÖ~í~å á c~äì ëí~ÇK f 
a~äâ~êäëÖê®åÇ Ñê~ãâçã ÉåÇ~ëí é™Ñ∏êÇ~ ä~ÖÉê ~î Öêìë çÅÜ ëä~ÖÖK m™ ÇÉå 
ëóÇî®ëíê~ ëáÇ~å ~î jóåíÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ç®êÉãçí Éíí âìäíìêé™îÉêâ~í 
ä~ÖÉê ë~ãí ã∏àäáÖ~ ëóääëíÉå~ê á ëÅÜ~âíÉíK i®ãåáåÖ~êå~ î~ê íóî®êê ëî™êí 
ë~êÖ~ÇÉ ~î íáÇáÖ~êÉ ã~êâ~êÄÉíÉå î~êÑ∏ê íçäâåáåÖÉå Ääáê å™Öçí çë®âÉêK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ PVS çÑ ROS



^fp kê
PRQ

k~ãåLéä~íë
vííêÉ jÉÇî®Ö~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
~Öê~ê ä®ãåáåÖI ÇáâÉëëóëíÉãI î®Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê Äçëí~ÇÄóÖÖÉ á vííêÉ jÉÇî®Ö~K 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Ö~ãä~ çÇäáåÖëëíêìâíìêÉê ìåÇÉê ã~êâI á Ñçêã 
~î íî™ ÇáâÉëëóëíÉã Ñê™å ëâáäÇ~ íáÇÉêK a™ ®äÇêÉ çÇäáåÖëëé™ê íáÇáÖ~êÉ î~êáí 
ëî™ê~ ~íí ìééí®Åâ~ á çãê™ÇÉí ~åëÉë ÇÉ ®äÇêÉ ÇáâÉå~ Ü~ ëíçêí 
îÉíÉåëâ~éäáÖí î®êÇÉ Ñ∏ê îáÇ~êÉ âìåëâ~é çã qìå~ÄóÖÇÉåë íáääâçãëí çÅÜ 
ìíîÉÅâäáåÖK

aÉå ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ ~îÄ~åáåÖ ~î Éå ëí∏êêÉ óí~ ë~ãí 
ÇçâìãÉåí~íáçå çÅÜ ëåáííåáåÖ ~î
ÇáâÉå~K aÉëëìíçã ë~ãä~ÇÉë éêçîÉê Ñ∏ê `NQJÇ~íÉêáåÖI âÉãáëâJI éçääÉåJ 
çÅÜ ã~âêçÑçëëáä~å~äóë áåK j~íÉêá~ä ìê ÇÉ
®äÇëí~ ÇáâÉå~ Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää îÉåÇÉäíáÇI îáâáåÖ~íáÇJ íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇK 
sáÇ~êÉ ìåÇÉêë∏âíÉë ÇÉå î®ÖÄ~åâ ëçã ëâ~ê ÖÉåçã çãê™ÇÉí á åçêÇJëóÇäáÖ 
êáâíåáåÖK m™ î®ÖÉåë ∏ëíê~ ëáÇ~ Ñ~ååë Éíí Çàìéí ÇáâÉ ä®åÖë ãÉÇ 
î®Öëíê®ÅâåáåÖÉåK båäáÖí ÖÉçãÉíêáëâ~ â~êí~å Ñ~ååë Éíí ÇáâÉLî®Ö é™ éä~íëÉå 
êÉÇ~å ìåÇÉê NSQMJí~äÉíK

üê
OMMP

páÇ~ PVT çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê a~ä~êå~ a~ä~êå~ _çêä®åÖÉ

páÇ~ PVU çÑ ROS



^fp kê
OSO

k~ãåLéä~íë
hî~êåëîÉÇÉåI kçêÇ~åÄ®Åâ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ñçëëáä ™âÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~ÇÉ ã~êâ~êÄÉíÉå îáÇ hî~êåëîÉÇÉåë 
é~ééÉêëÄêìâ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåîáÇ kçêÇ~åÄ®Åâë 
ÄóíçãíK h~êí~å~äóë Ü~ê îáë~í ~íí ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ™íãáåëíçåÉ 
ëÉÇ~å ãáííÉå ~î NSMMJí~äÉí ìíÖàçêÇÉ Éå ÅÉåíê~ä ÇÉä ~î kçêÇ~åÄ®Åâë 
™âÉêÖ®êÇÉåI ëíê~ñ î®ëíÉê çã Ö™êÇ~êå~K o~âí ÖÉåçã 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ä∏éíÉ Éå Ü®Öå~Ç î®ÖLÑ®Ö~í~ á ∏ëíJî®ëíäáÖ 
êáâíåáåÖK ä ÇÉ RU ë∏âëÅÜ~âíÉå Ñê~ãâçã í~äêáâ~ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê NVMMJ
í~äëÄÉÄóÖÖÉäëÉI Ñê®ãëí ëã™áåÇìëíêáÉêK a®êìí∏îÉê Ñê~ãâçã Éíí 
ÇáâÉëëóëíÉãI ~î ÑóääåáåÖÉå ~íí Ç∏ã~ Ü~ê ÇáâÉå~ î~êáí á Äêìâ ìåÇÉê NUMMJ 
çÅÜ NVMMJí~äÉíK jÉÇÉäíáÇ~ ÉääÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éà 
áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK

üê
OMMP

páÇ~ PVV çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_çêä®åÖÉ OOMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ _çêä®åÖÉ

páÇ~ QMM çÑ ROS



^fp kê
OSP

k~ãåLéä~íë
hî~êåëîÉÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ÄêìååI âçäåáåÖëÖêçéI ÇàìêÖê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâI ãìêíÉÖÉäI Ñ~à~åë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î Éå é~êâÉêáåÖëéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK m™ î~ê ëáÇ~ çã Éå ksJpl ä∏é~åÇÉ ãáåÇêÉ 
ê~îáå Eá ëÉå íáÇ áÖÉåÑóääÇFI Ä~å~ÇÉë ã~íàçêÇÉå ~î é™ ë~ãã~åä~Öí Éå ÇêóÖí 
Ü~äî ÜÉâí~êK qî™ Ö™êÇëéä~íëÉê äçâ~äáëÉê~ÇÉë çãÉÇÉäÄ~êí ∏ëíÉê çã 
ê~îáåÉåK aÉëë~ Ñáååë ÄÉä~ÖÇ~ é™ ÇÉå ®äÇëí~ â~êí~å ∏îÉê Äóå kçêÇ~åÄ®Åâ 
Ñê™å NSQRK aÉ ä®ãåáåÖ~ê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë î~ê ëóääëíÉåëÖêìåÇÉêI 
â®ää~êÖêçé~êI î~ííÉåÄêìååI ëãáÇÉëÖêçéI íìåå~ âìäíìêä~ÖÉê ë~ãí å™Öê~ 
ëíçäéJ çÅÜ ëí∏êÜ™äK ^î ÑóåÇÉå ~íí Ç∏ã~ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI ãìêíÉÖÉäI Ñ~à~åë 
ÉíÅKF ®ê Ö™êÇëéä~íëÉêå~ ~åä~ÖÇ~ íáÇáÖ~ëí ãçí ëäìíÉí ~î NRMMJí~äÉíK 

£ëíÉê çã Ö™êÇëéä~íëÉêå~ Ñ~ååë ëé™ê ÉÑíÉê âçäåáåÖI ëçã á ë~ãÄ~åÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå NQ`JÇ~íÉê~íë íáää NMMMJí~äÉíK bå âçäåáåÖëÖêçé î~ê 
âî~Çê~íáëâ ãÉÇ êìåÇ~ÇÉ Ü∏êå çÅÜ OI R ãÉíÉêë ëáÇ~K aÉå Ü~ê î~êáí 
åÉÇÖê®îÇ  Å~ MIR ãÉíÉê ìåÇÉê ã~êâóí~å çÅÜ Ü~ê Ü~Ñí Éå êÉä~íáîí éä~å 
ÄçííÉåK ä ∏ëíê~ ÇÉäÉå Ñ~ååë çÅâë™ Éå Ü®êÇ ëçã Ç~íÉê~íë íáää NPMMJí~äI ë~ãí 
Éå Ü®ëíÖê~îK e®ëíÉå ëçã î~ê á ëíçêäÉâ ëçã Éå Ü~äîëíçê éçååóI î~ê ä~ÖÇ 
é™ ëáÇ~å ãÉÇ áåÇê~Öå~ ÄÉå á åçêÇJëóÇäáÖ êáâíåáåÖK e®ëíëâçêå~ ®ê ~î Éå 
ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ íóéK

üê
OMMP

páÇ~ QMN çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_çêä®åÖÉ OOMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ _çêä®åÖÉ

páÇ~ QMO çÑ ROS



^fp kê
OSQ

k~ãåLéä~íë
hî~êåëîÉÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Éñéäç~íÉêáåÖ îáÇ ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î 
hî~êåëîÉÇÉåë áåÇìëíêáçãê™ÇÉ ìíÑ∏êÇÉ a~ä~êå~ë ãìëÉìã Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ ëçã áåâäìÇÉê~ÇÉ ~êâáîëíìÇáÉêI â~êí~å~äóë çÅÜ 
éêçîëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK h~êí~å~äóëÉå îáë~ÇÉ ~íí çãê™ÇÉí êÉÇ~å ìåÇÉê 
ãáííÉå ~î NSMMJí~äÉí ìíÖàçêÇÉ Éå ÅÉåíê~ä ÇÉä ~î kçêÇ~å™âÉêë 
áå®Öçã~êâÉêK fåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ä™Ö ®îÉå ÇÉ íî™ Ö™êÇëä®ÖÉå 
ëçã Ñáååë çãå®ãåÇ~ á NRRM ™êë àçêÇÉÄçâ çÅÜ áåêáí~ÇÉ é™ NSQMJí~äÉíë 
ÖÉçãÉíêáëâ~ â~êí~I ê~® åê ONM çÅÜ ONNK 

mêçîëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ÇÉå ë∏Çê~ çÅÜ î®ëíê~ óí~å áåçã 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí î~ê Ñêá Ñê™å ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~êK aÉå åçêÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå 
~î çãê™ÇÉí ÖáÅâ áåíÉ ~íí ìåÇÉêë∏â~ Ç™ óí~å Ü~ê í®Åâíë ~î ÑäÉê~ ãÉíÉê 
íàçÅâ~ ä~ÖÉê ãÉÇ ~îÑ~ää Ñê™å é~ééÉêëÄêìâÉíK ä ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê ãÉÇ ë™î®ä ®äÇêÉ 
â~ê~âí®ê ëçã óåÖêÉK bíí ~åí~ä ëóääëíÉåë~îíêóÅâ çÅÜ ãáåÇêÉ 
åÉÇÖê®îåáåÖ~ê â~å êÉéêÉëÉåíÉê~ êÉëíÉê ~î Äóåë íáÇáÖ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉK ä Éíí ~î 
ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Ü∏êå ~î å™Öçí ëçã â~å î~ê~ Éå ëãÉÇà~I ãÉÇ 
ëíçê~ ã®åÖÇÉê ëãáÇÉëëä~ÖÖ çÅÜ ëâ®ääçê íáääë~ãã~åë ãÉÇ âçäêáâ ë~åÇ çÅÜ 

üê
OMMP

páÇ~ QMP çÑ ROS



íÉÖÉäÑê~ÖãÉåíK 

sáÇ ëáÇ~å ~î ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å åó~êÉ íáÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ëíçäéÜ™äëäáâå~åÇÉ 
åÉÇÖê®îåáåÖ~ê çÅÜ Éå ëâ®êîëíÉåëÜ®êÇK a™ ÇÉëë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê áåíÉ 
áååÉÜ∏ää íÉÖÉä â~å ÇÉ êÉéêÉëÉåíÉê~ Éå ®äÇêÉ Ñ~ëI ã∏àäáÖÉå ®ê ÇÉí 
ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Éå ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ëçã î~ê Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉ íáää ÇÉ NRRMLNSMMJí~äë 
Ö™êÇ~ê ëçã ®ê â®åÇ~ Ñê™å kçêÇ~å™âÉêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_çêä®åÖÉ ONMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ _çêä®åÖÉ

_çêä®åÖÉ ONNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ _çêä®åÖÉ

páÇ~ QMQ çÑ ROS



^fp kê
OSR

k~ãåLéä~íë
e∏åë~êîÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ÇÉä ~î Öê~î~åä®ÖÖåáåÖ\

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Äçëí~ÇëÜìëÄÉÄóÖÖÉäëÉ îáÇ 
e∏åë~êîÉíI _çêä®åÖÉK båäáÖí â~êíçê Ñê™å NSQMJí~äÉí ä™Ö kÉÇêÉ 
e∏åë~êîÉíë Ö~ãä~ Äóíçãí éêÉÅáë åçêÇî®ëí çã ÇÉí ~âíìÉää~ 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK aÉå ~âíìÉää~ óí~å ~åî®åÇÉë Ç™ äáâëçã áÇ~Ö íáää 
™âÉêã~êâI ìåÇÉêä~ÖÉí ìíÖ∏êë ~î ë~åÇ çÅÜ ãà®ä~K p~ãã~åä~Öí Öê®îÇÉë 
NPU ëÅÜ~âí EMIORJMIV ã Çàìé~F à®ãåí ëéêáÇÇ~ ∏îÉê óí~åK 

ä çãê™ÇÉíë î®ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê ~î Öê~îâ~ê~âí®êI á 
Ñçêã ~î ÇáâÉëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ~ê ÑóääÇ~ ãÉÇ Üìã∏ë ë~åÇI Éå ãáåÇêÉ 
ã®åÖÇ âçä ë~ãí Éåëí~â~ Äê®åÇ~ ÄÉåK ä çãê™ÇÉíë ëóÇ∏ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éå Ü®êÇÄçííÉå ãÉÇ çâ®åÇ Ç~íÉêáåÖI çÅÜ áåçã Éíí ãáåÇêÉ çãê™ÇÉ á 
åçêÇî®ëí á~âííçÖë ®äÇêÉ çÇäáåÖëÜçêáëçåíÉê á ã~íàçêÇÉå á ÑäÉê~ ëÅÜ~âíK

üê
OMMP

páÇ~ QMR çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_çêä®åÖÉ OOSWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ _çêä®åÖÉ

_çêä®åÖÉ OOSWO a~ä~êå~ a~ä~êå~ _çêä®åÖÉ

_çêä®åÖÉ OOSWP a~ä~êå~ a~ä~êå~ _çêä®åÖÉ

_çêä®åÖÉ OOTWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ _çêä®åÖÉ

páÇ~ QMS çÑ ROS



^fp kê
OTM

k~ãåLéä~íë
eÉêêÜóíí~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
j~Öåìë çÅÜ bî~JiÉå~ gçÜ~åëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI ëä~ÖÖJI ÖêìëJ çÅÜ âìäíìêä~ÖÉêI 
ëíçÅââçåëíêìâíáçå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåçã £ëí~åÑçêë Üóííçãê™ÇÉ Eê~® SRF çÅÜ 
c~äìåë Ö~ãä~ ëí~Çëçãê™ÇÉ Eê~® SUF ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖÉK qî™ 
ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë áåçã çãê™ÇÉí Ñ∏ê ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ ÜìëÉíI PIR ñ OIM 
êÉëéÉâíáîÉ RIT ñ OIM ã ëíçê~ çÅÜ OIS ã Çàìé~K aÉ é™Ñ∏êÇ~ ëä~ÖÖä~ÖêÉå 
î~ê Å~ OIM ã íàçÅâ~ çÅÜ á ëíçêí ëÉíí ÜçãçÖÉå~K aÉå å~íìêäáÖ~ äÉê~å Ñ~ååë 
Å~ OIRR J OIS ã ìåÇÉê Ç~ÖÉåë ã~êâóí~K jÉää~å ëä~ÖÖÉå çÅÜ ÇÉå çê∏êÇ~ 
äÉê~å Ñ~ååë ÑäÉê~ é™Ñ∏êÇ~ çÅÜ âìäíìêé™îÉêâ~ÇÉ ä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ ÖêìëI 
ë~åÇ çÅÜ Ñê~ãÑ∏ê ~ääí íê®êÉëíÉê ëçã éáåå~êI âîáëí~êI ëé™å çÅÜ å®îÉêK 
i~ÖêÉå â~å êÉéêÉëÉåíÉê~ Éå íáÇáÖ ÄÉÄóÖÖÉäëÉÑ~ë ä®åÖë c~äì™åK ä ëÅÜ~âí O 
Ñ~ååë ëé™ê ~î ÜóííîÉêâë~ãÜÉíÉå á çãê™ÇÉí á Ñçêã ~î é™Ñ∏êÇ~ ~îÑ~ääëä~ÖÉê 
ãÉÇ ÉäÇé™îÉêâ~Ç ÜóííëíÉå á ëä~ÖÖÉåK jçí ÄçííÉå ~î ëÅÜ~âí O Üáíí~ÇÉë 
®îÉå íî™ ëíçÅâ~ê ë~ãí íî™ ëí∏êêÉ ëíÉå~ê á Éå âçåëíêìâíáçå ãÉÇ çâ®åÇ 
ÑìåâíáçåK píÉå~êå~ çÅÜ ëíçÅâ~êå~ î~ê ä~ÖÇ~ á ë~åÇK bå ~î ëíçÅâ~êå~ íçÖë 
áå Ñ∏ê ~íí Ç~íÉêáåÖK fåÖ~ ∏îêáÖ~ ÑóåÇ íáääî~ê~íçÖëK

üê
OMMP

páÇ~ QMT çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SRWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ QMU çÑ ROS



^fp kê
OTN

k~ãåLéä~íë
qêçíòÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
é™Ñ∏êÇ ëä~ÖÖI ë~åÇ çÅÜ Öêìëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêîâåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ 
á c~äì ëí~ÇK aÉí ~âíìÉää~ ëÅÜ~âíÉí î~ê NRM ã ä™åÖí çÅÜ ëíê®ÅâíÉ ëáÖ Ñê™å 
âçêëåáåÖÉå qêçíòÖ~í~å J jçê~Ö~í~å çÅÜ îáÇ~êÉ ãçí åçêêI ∏îÉê h~ääÉ 
eÉêã~åë íçêÖK pÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë é™ ÇÉå ∏ëíê~ ëáÇ~å çã î®ÖÉå çÅÜ íçêÖÉíK 
sáÇ ÄÉëáâíåáåÖÉå î~ê ë~åÇÄ®ÇÇ çÅÜ ê∏ê ä~ÖÇ~ á ëÅÜ~âíÉíë ÄçííÉåI îáäâÉí 
ÖàçêÇÉ ~íí ÉåÇ~ëí ÇÉ ∏îêÉ MIR ã ~î ëÅÜ~âíÉí ÖáÅâ ~íí ìåÇÉêë∏â~K cê™å 
jçê~Ö~í~å çÅÜ îáÇ~êÉ Å~ RM ã ãçí åçêê Ñ~ååë é™Ñ∏êÇ~ ëä~ÖÖä~ÖÉê ìåÇÉê 
î®ÖÉåI Ç®êÉÑíÉê á~âííçÖë é™Ñ∏êÇ~ Öêìë çÅÜ ë~åÇä~ÖÉê á ëÅÜ~âíî®ÖÖ~êå~K 
fåÖ~ ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê âçåëíêìâíáçåÉê çÄëÉêîÉê~ÇÉëK pÅÜ~âíÉí 
Öê®îÇÉë áåíÉ åÉê á å~íìêäáÖ ã~êâI î~êÑ∏ê ä®ãåáåÖ~ê ÑçêíÑ~ê~åÇÉ â~å 
Ñáåå~ë ìåÇÉê ÇÉí ~âíìÉää~ ëÅÜ~âíÇàìéÉíK

üê
OMMP

páÇ~ QMV çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ QNM çÑ ROS



^fp kê
POR

k~ãåLéä~íë
£îêÉ eÉÇÉåI fåëà∏å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
ëä~ÖÖI ìÖåëî®ÖÖÑê~ÖãÉåí

_ÉëâêáîåáåÖ
ä ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíÄóÖÖå~Ç ~î Ñà®êêî®êãÉå®íÉí á fåëà∏å ÖàçêÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ îáÇ £îêÉ eÉÇÉåK pÅÜ~âíÉí ëíê®ÅâíÉ ëáÖ Ñê™å 
qçãçâçÜìë ∏îÉê ™âÉêã~êâÉå ∏ëíÉêìí íáää _à∏êâî®ÖÉåK sáÇ ÇÉå áåäÉÇ~åÇÉ 
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí íêÉííáçí~ä ~åä®ÖÖåáåÖëäáâå~åÇÉ 
ä®ãåáåÖ~êK sáÇ ÇÉå åì ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñê~ãâçã Éå 
âçâÖêçéëäáâå~åÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖI Éå Ü®êÇêÉëíI ëé™ê ~î Éå Ö®êÇÉëÖ™êÇ çÅÜ 
ÑäÉê~ ëíÉå~îíêóÅâ á ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK m™ ÇÉå 
∏ëíê~ ÇÉäÉå Ñê~ãâçã ÇÉä~ê ~î Éå ê®åå~ êìåí Éå Öê~îÜ∏ÖI Éå 
ëíÉåé~ÅâåáåÖI íêÉ ëíçäéÜ™ä çÅÜ êÉëíÉê ~î å™Öê~ Ü®êÇ~êK dê~îÜ∏ÖÉå Ä∏ê Ü~ 
î~êáí ãáåëí V ã á Çá~ãÉíÉêK f Ñà®êêî®êãÉëÅÜ~âíÉí ÖÉåçã 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉå ê~® NN Ñê~ãâçã ëíçê~ ã®åÖÇÉê ëä~ÖÖ çÅÜ 
ìÖåëî®ÖÖëÄáí~êK a®ê Ñ~ååë çÅâë™ êÉëíÉêå~ ~î íî™ Ää®ëíÉêìÖå~ê ~åä~ÖÇ~ á 
∏ëíëäìííåáåÖÉå åÉê ãçí Éå äáíÉåI åìãÉê~ áÖÉåÑóääÇ íà®êåK

üê
OMMP

páÇ~ QNN çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

üä NNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ üä

üä OUMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ üä

páÇ~ QNO çÑ ROS



^fp kê
OTP

k~ãåLéä~íë
üâ~åíÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
é™Ñ∏êÇ~ ëä~ÖÖI âçä çÅÜ äÉêä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå åó 
íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçå á âî~êíÉêÉí üâ~åíÉåI c~äì ëí~ÇK aÉí ~âíìÉää~ 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê é™ ∏ëíê~ ëáÇ~å çã c~äì™åK båäáÖí pâ~êáåë 
â~êí~ ∏îÉê c~äìå Ñê™å NUUS Ñ~ååë íî™ Üìë îáÇ ™å é™ éä~íëÉå Ñ∏ê 
Éñéäç~íÉêáåÖÉåK a®ê íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçåÉå ëâìääÉ ìééÑ∏ê~ë Öê®îÇÉë Éå 
TñNM ã ëíçê óí~ åÉê íáää MISR ã ÇàìéK fåçã óí~å Öê®îÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ íî™ 
ãáåÇêÉ Öêçé~ê åÉê íáää NINJNIOR ã ÇàìéI ÇçÅâ áåíÉ åÉê á å~íìêäáÖ
ã~êâK ä ëÅÜ~âíî®ÖÖ~êå~ á~âííçÖë ÉåÇ~ëí é™Ñ∏êÇ~ äÉêJI âçäJ çÅÜ ëä~ÖÖä~ÖÉê 
ãÉÇ êÉä~íáîí ãçÇÉêåí áååÉÜ™ääK a®êíáää Öê®îÇÉë íî™ ä™åÖëÅÜ~âí çã Å~ NMM 
ãI á î~êÇÉê~ êáâíåáåÖ Ñê™å éä~íëÉå Ñ∏ê íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçåÉåK aÉí ∏ëíê~ 
ä™åÖëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë ÉåÇ~ëí ÖÉåçã çãÖê®îÇ~ ä~ÖÉê á Éíí íáÇáÖ~êÉ 
â~ÄÉäëÅÜ~âíK aÉí î®ëíê~ ä™åÖëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë ìí~å ~åíáâî~êáëâ 
∏îÉêî~âåáåÖK

üê
OMMP

páÇ~ QNP çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ QNQ çÑ ROS



^fp kê
OVQ

k~ãåLéä~íë
hóêâ~åI fëÜ~ääÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
Äê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê Éå éä~åÉê~Ç Ç~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖ Ñ∏ê ÇÉå åó~ áëÜ~ääÉå á iÉâë~åÇë 
âçããìå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK a~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖÉå ëâ~ Ö™ î®ëíÉêìí Ñê™å ÇÉå åó~ 
áëÜ~ääÉå åÉê íáää páäà~åK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~îÄ~å~ÇÉë Éå ONN ãÉíÉê ä™åÖ 
ëíê®Åâ~ EÅ~ PMMM ãOF á ëóÇî®ëíëäìíí~åÇÉ ™âÉêã~êâ ë~ãí Éå ê~îáå ãÉÇ 
∏ééåáåÖ ™í î®ëíÉêK _êÉÇÇÉå é™ ëÅÜ~âíÉí î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å R çÅÜ NV ãÉíÉêK 
j~íàçêÇëä~ÖêÉí î~ê î~åäáÖíîáë MIOJMIP ãÉíÉê íàçÅâíI á ê~îáåÉå î~ê ÇÉí ìéé 
íáää N ãÉíÉê íàçÅâíK råÇÉê ã~íàçêÇÉå âçã ÇÉå å~íìêäáÖ~I çé™îÉêâ~ÇÉ 
ã~êâÉå á Ñçêã ~î ë~åÇK 

f ÇÉå ∏ëíê~ Ü~äî~å ~î ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí íáçí~ä åÉÇÖê®îåáåÖ~ê çÅÜ 
ëÉñ ëíçäéÜ™äK f Éå ÇÉä ~î åÉÇÖê®îåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëâ®êîëíÉåI 
ëâ∏êÄê®åÇ~ ëíÉå~ê çÅÜ Ñ∏êÜáëíçêáëâí ëä~ÖÖK ä ~ää~ åÉÇÖê®îåáåÖ~ê Ñ~ååë ÇÉí 
êáâäáÖí ãÉÇ âçä çÅÜ ëçíK f Éå ~î Öêçé~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ âê~ÑíáÖí 
Äê®åÇ~ ÄÉåÑê~ÖãÉåí á Éíí âçää~ÖÉê çÅÜ á ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ ä~ÖÉê Äê®åí íê®K 
kÉÇÖê®îåáåÖ~êå~ î~ê ëî™êíçäâ~ÇÉI ãÉå Éå ÇÉä ~î ÇÉã â~å Ü~ î~êáí 
âçäåáåÖëÖêçé~ê çÅÜ ÉîÉåíìÉääí å™Öçå Ü®êÇK píçäéÜ™äÉå Ç∏â ~ää~ ìéé á ÇÉå 
∏ëíê~ ®åÇÉå ~î ëÅÜ~âíÉíK qî™I ÉîÉåíìÉääí íêÉI ~î ÇÉã Ü~ÇÉ ëíçäéâ~å~äÉê 

üê
OMMP

páÇ~ QNR çÑ ROS



çÅÜ íêÉ ~î ëíçäéÜ™äÉå Ü~ÇÉ ëíÉå á ÑóääåáåÖÉåK f íî™ ~î ëíçäéÜ™äÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äê®åÇ~ Ñê∏åK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê a~ä~êå~ a~ä~êå~ iÉâë~åÇ

páÇ~ QNS çÑ ROS



^fp kê
OTV

k~ãåLéä~íë
c~äìåI eóííÖ™êÇÉåI píçê~ båëç oÉëÉ~êÅÜ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
áåÇìëíêáä®ãåáåÖI ëä~ÖÖî~êé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉÇê~ÖåáåÖ ãÉää~å e~åê∏äÉÇÉå á î®ëíÉê çÅÜ 
píçê~ båëç oÉëÉ~êÅÜI ëíê~ñ î®ëíÉê çã c~äì™åI ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK pÅÜ~âíÉí î~ê Å~ PMM ãÉíÉê ä™åÖíI OIRJPIR ãÉíÉê ÄêÉíí 
çÅÜ NIRJPIM ãÉíÉê ÇàìéíK pÅÜ~âíÉí áååÉÜ∏ää ëÉåíáÇ~ Ñóääå~Çëã~íÉêá~äI 
Ñê®ãëí âçéé~êëä~ÖÖI ãÉå ®îÉå ëî~îÉäâáëÄê®åÇÉêI âìäëáåíÉê çÅÜ 
ë~åÇLÖêìëÑóääåáåÖ~êK iÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí å™ÇÇÉ ~äÇêáÖ ÇÉí Çàìé Ç®ê ®äÇêÉ 
ä~ÖÉê çÅÜ âçåëíêìâíáçåÉê â~å Ñ∏êî®åí~ë ìééíê®Ç~I Éà ÜÉääÉê å~íìêäáÖ ã~êâK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå NMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ QNT çÑ ROS



^fp kê
POS

k~ãåLéä~íë
£îêÉ eÉÇÉåI eçäÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î Ñà®êêî®êãÉå®íÉí á fåëà∏å ∏îÉêî~â~ÇÉ 
a~ä~êå~ë ãìëÉìã Éå Å~ RVM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~K bíí ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë ∏ëíÉêìí 
ä®åÖë _à∏êâî®ÖÉå Ñê~ã íáää üÜä¨åë î®Ö Ñ∏ê ~íí ëÉÇ~å ~åëäìí~ íáää ëâçä~åK 
bíí ~åÇê~ Öê®îÇÉë ë∏ÇÉêìí ä®åÖë ÅóâÉäÄ~å~å Ñê™å _à∏êâî®ÖÉå íáää ëíê~ñ 
åÉÇ~åÑ∏ê qáãçíÉàî®ÖÉåK pÅÜ~âíåáåÖÉå î~ê Éå Ñçêíë®ííåáåÖ é™ íáÇáÖ~êÉ 
Ñà®êêî®êãÉëÅÜ~âåáåÖI çÅÜ ÖàçêÇÉë ∏ëíÉê çã ã~êâÉêáåÖÉå Ñ∏ê ê~® NNK aÉí 
îáë~ÇÉ ëáÖ ÇçÅâ ~íí à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉå á ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉí Ü~ê 
Éå Ñ∏ê ëå®î ~îÖê®åëåáåÖ ™í ëóÇçëíK pÅÜ~âíÉí ä®åÖë _à∏êâî®ÖÉå Öê®îÇÉë 
Ñ®êÇáÖí é™ Éå Ö™åÖI Çîë Å~ NKP ã ÇàìéíI áåå~å ÇÉí ÄÉëáâíáÖ~ÇÉëI ãÉÇ~å 
ëÅÜ~âíåáåÖÉå ë∏ÇÉêìí ëâÉÇÇ á íî™ çãÖ™åÖ~êK c∏êëí íçÖë ã~íàçêÇÉå ÄçêíI 
ë™ ~íí îá Ü~ÇÉ ã∏àäáÖÜÉí ~íí ÇçâìãÉíÉê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ á éä~å çÅÜ ~íí 
ÇÉäîáë Öê®î~ ìí ÇÉã Ñ∏ê Ü~åÇI Ç®êÉÑíÉê Öê®îÇÉë ÇÉí åÉê íáää Ñ~ëíëí®ääí ÇàìéK 
ä ëÅÜ~âíÉå Ñê~ãâçã Éå Ü®êÇI Éå ëãáÇÉëÖêçéI Éå âçäåáåÖëÖêçé çÅÜ ÑäÉê~ 
ãáåÇêÉ åÉÇÖê®îåáåÖ~êK aÉ ä™Ö ~ää~ á å®êÜÉíÉå ~î ê~® NN çÅÜ Ü∏ê 
ë~ååçäáâí áÜçé ãÉÇ à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉåK

üê
OMMP

páÇ~ QNU çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

üä NNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ üä

páÇ~ QNV çÑ ROS



^fp kê
PTR

k~ãåLéä~íë
eáäÇ~ëÜçäã

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
åÉÇÖê®îåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ áåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå à~é~åëâ é~êâ 
ëíê~ñ åçêê çã eáäÇ~ëÜçäãI iÉâë~åÇK p~ãã~åä~Öí ã~íàçêÇë~îÄ~å~ÇÉë Éå 
Å~K OTMM âîã ëíçê óí~ é™ Éå ps ëäìíí~åÇÉ ™âÉêóí~ áåîáÇ ®äîÉåK 
j~íàçêÇëä~ÖêÉí î~ê Å~ MIR ã íàçÅâ çÅÜ Ç®êìåÇÉê Ñ~ååë ÇÉå å~íìêäáÖ~I 
çé™îÉêâ~ÇÉ ã~êâÉå á Ñçêã ~î ë~åÇK m™ Éíí ÑÉêí~ä ëí®ääÉå Ü~ÇÉ âçä çÅÜ 
®äÇêÉ çÇäáåÖëàçêÇ ë~ãä~íë á å~íìêäáÖ~ ëî~Åâçê á ã~êâÉå çÅÜ ëóåíÉë ëçã 
çêÉÖÉäÄìåÇå~ Ñ®êÖåáåÖ~ê çãÖáîå~ ~î Éíí íóÇäáÖí ÄäÉâàçêÇëä~ÖÉêK j∏àäáÖÉå 
â~å âçäÉå Ü∏ê~ íáää ÇÉå Ñ∏êëí~ ê∏àåáåÖÉå çÅÜ ìééçÇäáåÖÉå ~î çãê™ÇÉíK f 
Éñéäç~íÉêáåÖëóí~åë kl ÇÉä Ñ~ååë áåÇáâ~íáçåÉê é™ ã®åëâäáÖ ~âíáîáíÉí á 
Ñçêã ~î Éå ãáåÇêÉ åÉÇÖê®îåáåÖ ÑóääÇ ãÉÇ ê∏ÇÄê®åÇ ë~åÇ ë~ãí Éå âçäêáâ 
åÉÇÖê®îåáåÖ áååÉÜ™ää~åÇÉ ãóÅâÉí ëä~ÖÖK j∏àäáÖÉå îáë~ê ÇÉ Ä™Ç~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ é™ Éå áåíáääáÖÖ~åÇÉ Äçë®ííåáåÖK

üê
OMMP

páÇ~ QOM çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê a~ä~êå~ a~ä~êå~ iÉâë~åÇ

páÇ~ QON çÑ ROS



^fp kê
OUM

k~ãåLéä~íë
c~äì dêìî~ s®êäÇë~êîëÜìë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI ä~ÖÉê ãÉÇ ëâêçíëíÉåI ÜìÖÖëé™å ãKãKI 
ÜìëÖêìåÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î s®êäÇë~êîëÜìëÉí îáÇ 
c~äì hçéé~êÖêìî~K råÇÉê Ç~ÖÉåë ã~êâóí~ Ñáååë ÑäÉê~ ãÉíÉê é™Ñ∏êÇ~ 
ä~ÖÉê çî~åé™ ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ ãçëëÉåK póÑíÉí î~ê ~íí ìåÇÉêë∏â~ Üìê 
ÇÉëë~ ä~ÖÉê î~ê é™Ñ∏êÇ~ çÅÜ çã Ç®ê Ñ~ååë å™Öê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK sá ëâìääÉ 
çÅâë™ í~ éêçîÉê ìê ãóêÉå Ñ∏ê âçãéäÉííÉê~ÇÉ Ç~íÉêáåÖ ~î Öêìî~åë ®äÇëí~ 
Üáëíçêá~K sá Öê®îÇÉ íî™ Öêçé~êI Éå á î~ê ®åÇÉ ~î ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ ÜìëÉíK 
dêçé~êå~ Öê®îÇÉë Å~ R ã Çàìé~ çÅÜ ÖáÅâ åÉê áÖÉåçã íçêîÉåK 
lãÉÇÉäÄ~êí çî~åé™ íçêîÉå ä™Ö Éíí ä~ÖÉê ãÉÇ Éå ÜÉä ÇÉä ÄÉ~êÄÉí~í íê®K 
a®ê∏îÉê Ñ~ååë Éíí ÑäÉêí~ä ä~ÖÉê ãÉÇ ãÉê ÉääÉê ãáåÇêÉ ãáåÉê~äêáâ ëâêçíëíÉå 
î~êî~í ãÉÇ ä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ ÜìÖÖëé™å çÅÜ ~åå~í íê®K ä ∏ëíê~ ëÅÜ~âíÉí 
ëóåíÉë á ∏îêÉ ÇÉäÉå êÉëíÉê ~î Éå ÜìëÖêìåÇK a™ ÜìëÖêìåÇÉå áååÉÜ∏ää 
ëä~ÖÖíÉÖÉä Ä∏ê ÇÉå áåíÉ î~ê~ ®äÇêÉ ®å ÇêóÖí ÜìåÇê~ ™êK c∏êìíçã éêçîÉê á 
ãçëëÉå íçÖë Éå ÜÉä ÇÉä íê® íáääî~ê~ Ñ∏ê ÇÉåÇêçÇ~íÉêáåÖK

üê
OMMP

páÇ~ QOO çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå NMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ QOP çÑ ROS



^fp kê
OTO

k~ãåLéä~íë
píçê~ qçêÖÉíI üëÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ÉåÉÇáÅí ^äÉñ~åÇÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Çê~ÖåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ á 
åçêê~ ÇÉäÉå ~î píçê~ qçÖÉíI ãÉää~å üë~Ö~í~å çÅÜ âçããìå~äÜìëÉíK 
pÅÜ~âíÉí î~ê TM ãÉíÉê ä™åÖíI OIR ãÉíÉê ÄêÉíí çÅÜ î~åäáÖíîáë NIN ãÉíÉê 
ÇàìéíK p~ååçäáâí Ü~ê ë~ãíäáÖ~ ä~ÖÉê ìåÇÉê âìääÉêëíÉåÄÉä®ÖÖåáåÖ çÅÜ 
~ëÑ~äíI áååÉÜ™ää~åÇÉ ë~åÇI ëä~ÖÖ çÅÜ ÖêìëI é™Ñ∏êíë á ëÉå íáÇK k~íìêäáÖ 
ãçê®åäÉê~ Ç∏â ìéé é™ MIURJNIN ãÉíÉêë Çàìé ìåÇÉê píçê~ qçêÖÉíI ä 
üëÖ~í~å âçã ÇÉí å~íìêäáÖ~ ™ëã~íÉêá~äÉí é™ MISJMIT ãÉíÉêë ÇàìéK fåÖ~ 
ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMP

páÇ~ QOQ çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ QOR çÑ ROS



^fp kê
OUP

k~ãåLéä~íë
qóëâÖ™êÇÉåI _Éåë™ëÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ÉåÉÇáÅí ^äÉñ~åÇÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI ÜìëÖêìåÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ á _Éåë™ëÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ _Éåë™ëÉå 
ÄóíçãíK pÅÜ~âíÉí î~ê OTM ãÉíÉê ä™åÖíI MIR ãÉíÉê ÄêÉíí çÅÜ MIPJMIS ãÉíÉê 
Çàìéí çÅÜ é~ëëÉê~ÇÉ ÖÉåçã ÅÉåíê~ä~ ÇÉäÉå ~î _Éåë™ëÉåK f ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î 
ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå ÜìëÖêìåÇ ëçã Ñ∏êãçÇäáÖÉå ~åä~Öíë 
ãÉää~å ëäìíÉí ~î NSMMJí~äÉí çÅÜ Ä∏êà~å ~î NUMMJí~äÉíK eìîìÇÇÉäÉå ~î 
ÑóåÇÉå Ñê™å ÜìëÖêìåÇÉå â~å Ç~íÉê~ë íáää NUMMJí~äLíáÇáÖí NVMMJí~äK bå ÇÉä 
~î ã~íÉêá~äÉí Ü~ê íêçäáÖÉå ÇÉéçåÉê~íë é™ éä~íëÉå ÉÑíÉê ÇÉí ~íí ÜìëÉí êÉîëK 
c∏êìíçã ÄóíçãíÉå çÅÜ ÇÉëë ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê Ñáååë çÇäáåÖëê∏ëÉå çÅÜ 
ëíÉåãìê~ê áåçã çãê™ÇÉíK

üê
OMMP

páÇ~ QOS çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

d~êéÉåÄÉêÖ OTTWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ d~êéÉåÄÉêÖ

páÇ~ QOT çÑ ROS



^fp kê
PNO

k~ãåLéä~íë
jìêÄç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI Ü™äî®ÖI ÜìëÖêìåÇI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê ÇáâåáåÖë™íÖ®êÇÉê ãKãK ä®åÖë î®Ö SSO 
ãÉää~å jìêÄç çÅÜ p∏êÄçI píçê~ qìå~ ëçÅâÉåK aÉí ~âíìÉää~ î®Öé~êíáÉí 
ETIR âãF ä∏éÉê á ÜìîìÇë~â ÖÉåçã çÇäáåÖëã~êâ ÄÉä®ÖÉå áåçã ÇÉå 
ëóÇî®ëíê~ ÇÉäÉå ~î qìå~ëä®ííÉåK bäî~ ÉåÜÉíÉê ìê ÇÉå ÖÉçãÉíêáëâ~ 
àçêÇÉÄçâÉå Ñê™å NSQQ ~å~äóëÉê~ÇÉëK aÉå îáë~ÇÉ ÄäK~K ~íí ã™åÖ~ ~î 
Äó~êå~ î~ê Éåë~ãÖ™êÇ~ê é™ NSMMJí~äÉíK üâê~êå~ Äêìâ~ÇÉë Ñê®ãëí á 
äáåÇÄêìâ çÅÜ ã~êâÉå ä™Ö à®ãÑ∏êÉäëÉîáë ë®ää~å á ®ÖçÄä~åÇåáåÖK k™Öê~ ~î 
Ö™êÇ~êå~ë  Ü~ÇÉ ÇÉä á ÄÉêÖëÄêìâÉí çÅÜ ÇÉí â~å Ü~ ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ íKÉñK 
Üóíí~å ê~® OQQK aÉå ~âíìÉää~ î®Öëíê®Åâ~å ÖáÅâ ä®åÖë á ëíçêí ë®íí ë~ãã~ 
ëíê®ÅâåáåÖ é™ NSMMJí~äÉí ëçã åì çÅÜ â~å íêçäáÖÉå äÉÇ~ë óííÉêäáÖ~êÉ 
™êÜìåÇê~ÇÉå íáääÄ~â~ á íáÇÉåK i®åÖë î®ÖÉå Ñáååë íî™ áÇ~Ö ∏îÉêÖáîå~ 
Ö™êÇëä®ÖÉåK

sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü™ä î®ÖLÑ®êÇî®ÖI ë~ãí íî™ ÜìëÖêìåÇÉêK 
m™ å™Öê~ éä~íëÉê Üáíí~ÇÉë Éåëí~â~ ëä~ÖÖÄáí~ê çÅÜ âÉê~ãáâëâ®êîçê á 
ã~íàçêÇÉåK bÑíÉê ~íí Ü~ ëíìÇÉê~í â~êíã~íÉêá~ä çÅÜ êÉëìäí~íÉå Ñê™å 
áåîÉåíÉêáåÖÉå ÄÉëäìí~ÇÉë ~íí éêçîÖê®î~ é™ íáç éä~íëÉêK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ÄÉÖê®åë~í íáää PJQ ã ìí~åÑ∏ê î®ÖÉåë 

üê
OMMPI OMMQ

páÇ~ QOU çÑ ROS



ëä®åíâê∏åK p~ãã~åä~Öí Öê®îÇÉë RT ëÅÜ~âíI ãÉää~å NIR çÅÜ P ã ä™åÖ~K 
mêçîÖê®îåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉå ê~® OPO áåíÉ å™ÇÇÉ 
Ñê~ã íáää î®ÖÉå çÅÜ Ç®êÑ∏ê áåíÉ ÜÉääÉê âçããÉê ~íí ÄÉê∏ê~ëK aÉí Ñ~ååë áåíÉ 
ÜÉääÉê å™Öê~ ëé™ê ~î Öêìî~å ê~® RTS á î®Öçãê™ÇÉíK f îáäâÉå ã™å 
Üóííéä~íëÉå ê~® OQQ é™îÉêâ~ë î~ê ãÉê ëî™êÄÉÇ∏ãíK ä eÉãÄÉêÖÉí Ñ~ååë 
ã∏àäáÖ~ ëé™ê ~î Äçë®ííåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ãóÅâÉí Üìã∏ë çÅÜ 
âìäíìêé™îÉêâ~Ç ã~íàçêÇK d™êÇëíçãíÉå Ñáååë ãÉÇ é™ NSQQ ™êë â~êí~K

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ OPOWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

píçê~ qìå~ OQQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

píçê~ qìå~ RTSWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ QOV çÑ ROS



^fp kê
OST

k~ãåLéä~íë
e∏åë~êîÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçåI ^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î~êI åÉÇÖê®îåáåÖ~êI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉêI óåÖêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
Äê®åÇ~ çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉåI Éå ÄêçÇÇI íÉå~ê çÅÜ êáåÖ~ê ~î à®êåI Éíí ëé®ååÉ 
~î ÄêçåëI ~îëä~Ö ~î âî~êíë çÅÜ ~åÇê~ ÄÉêÖ~êíÉê

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éíí åóíí Äçëí~Çëçãê™ÇÉ îáÇ e∏åë~êîÉí ÖÉåçãÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ ∏îÉêéä∏àÇ~ Öê~î~êK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê áåíáää a~ä®äîÉå çÅÜ å®ê~ Éå íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âí 
à®êå™äÇÉêëÖ™êÇK fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ á ÇÉí å®êã~ëíÉ 
Åáêâìä®ê~ ÇáâÉå ãÉÇ ∏ééåáåÖ ãçí ëóÇî®ëíK `áêâä~êå~ î~ê Å~ NM ã á 
Çá~ãÉíÉê çÅÜ ÇáâÉå~ MIRJMIU ã Çàìé~K ä ÑóääåáåÖÉå ä™Ö ëéêáÇÇ~ Äê®åÇ~ 
çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉå ë~ãí Éå ÇÉä Ñ∏êÉã™äI íKÉñK Éå ÄêçÇÇI íÉå~ê çÅÜ êáåÖ~ê 
~î à®êå ë~ãí Éíí ëé®ååÉ ~î ÄêçåëK oìåí êÉëíÉêå~ ~î Öê~î~êå~ Ñ~ååë Éíí 
íêÉííáçí~ä ãáåÇêÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI ÄäK~K å™Öê~ Öêçé~êI Å~ Q ã á Çá~ãÉíÉêI 
î~êë ÑóääåáåÖ áååÉÜ∏ää Éíí áåëä~Ö ~î âçä çÅÜ ëçíK péêáíí á ÑóääåáåÖëàçêÇÉå 
Üáíí~ÇÉë çÅâë™ Éå ÇÉä ~îëä~ÖI Ñê®ãëí ~î âî~êíëI ëéÉÅáÉääí á ÇÉå ëóÇî®ëíê~ 
ÇÉäÉåK lãê™ÇÉí Ü~ê íêçäáÖíîáë ~åî®åíë ëçã Äçéä~íë ìåÇÉê Éå íáÇáÖ~êÉ 
éÉêáçÇI ãÉå ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ÄÉî~ê~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã âìåÇÉ 
âåóí~ë íáää ëíÉå™äÇÉêåK

üê
OMMQ

páÇ~ QPM çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_çêä®åÖÉ OOSWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ _çêä®åÖÉ

páÇ~ QPN çÑ ROS



^fp kê
OSM

k~ãåLéä~íë
läëÄ~Åâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
â~ääêçëí\I âçäìééä~ÖI Ç~ãã~åä®ÖÖåáåÖ\

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇ\

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
ä ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê Éå åó Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á läëÄ~Åâ~I ^ëéÉÄçÇ~ ëçÅâÉåK pÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë ÄäK~K 
ÖÉåçã íî™ Üóííçãê™ÇÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëçã ê~® QS çÅÜ QTK p~ãã~åä~Öí 
ìåÇÉêë∏âíÉë Éå Å~ UVM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~K fåçã ê~® QT Ñê~ãâçã êÉëíÉêå~ 
ÉÑíÉê Éå Ñ∏êãçÇ~Ç â~ääêçëíK f ëÅÜ~âíî®ÖÖ~êå~ âìåÇÉ ÑäÉê~ âçää~ÖÉê çÅÜ 
ã∏àäáÖ~ âçäìééä~Ö âçåëí~íÉê~ëK f ~åëäìíåáåÖ íáää Éå Ä®Åâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
íáããÉêëíçÅâ~ê ëçã ã∏àäáÖÉå Ü~ê ìíÖàçêí Éå ÇÉä á Éå Ç~ãã~åä®ÖÖåáåÖK 
píçÅâ~êå~ Ü~ÇÉ êÉÇ~å ~îä®Öëå~íë Ñê™å ëáíí ìêëéêìåÖäáÖ~ ä®ÖÉ îáÇ ÇÉå 
~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉåI î~êÑ∏ê ~î ÇÉê~ë ë~ãã~åÜ~åÖ Ñ∏êÄäáê çâä~êíK

üê
OMMQ

páÇ~ QPO çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ëéÉÄçÇ~ QSWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ ^ëéÉÄçÇ~

páÇ~ QPP çÑ ROS



^fp kê
PMT

k~ãåLéä~íë
£îêÉ dêìîêáëÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
~Öê~ê ä®ãåáåÖI ëíÉåãìêI âçää~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ Ñ∏ê î~ííÉå çÅÜ 
~îäçéé á £îêÉ dêìîêáëÉíI píçê~ hçéé~êÄÉêÖ ëçÅâÉåK aÉí ~âíìÉää~ 
ëÅÜ~âíÉí î~ê Å~ OM ã ä™åÖíI Å~ NIR ã ÄêÉíí çÅÜ OIMJOIP ã ÇàìéíK pÅÜ~âíÉí 
Öê®îÇÉë ÖÉåçã Éå ëíÉåãìê áåíáää £îêÉ dêìîêáëÄ~ÅâÉåI ëíÉåãìêÉå î~ê 
~åä~ÖÇ ëçã Éå ëâ~äãìê ãÉÇ ãÉää~å MIMR çÅÜ MIR ã ëíçê~ ëíÉå~êK aáêÉâí 
ìåÇÉê ëíÉåãìêÉå Ñ~ååë Éíí MIMR ã íàçÅâí âçää~ÖÉê ÇáêÉâí é™ ãçê®åÉåK 
hçää~ÖêÉí â~å î~ê~ ëé™ê ÉÑíÉê ÇÉå Ñ∏êëí~ ê∏àåáåÖÉå ~î çãê™ÇÉíK bíí éêçî 
ë~ãä~ÇÉë áå Ñê™å âçää~ÖêÉí çÅÜ âçããÉê ëâáÅâ~ë áå Ñ∏ê NQ`J~å~äóëK

üê
OMMQ

páÇ~ QPQ çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ QPR çÑ ROS



^fp kê
OUQ

k~ãåLéä~íë
dê™Ç~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
â~å~äI ëã™áåÇìëíêáçãê™ÇÉI çãê™ÇÉ ãÉÇ Ñçëëáä ™âÉêã~êâI Äçéä~íëçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄóÖÖå~íáçå ~î â~å~ä ãKãK é™ å®ëÉí ∏ëíÉê çã 
dê~Ç~ âê~ÑíîÉêâ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á àìåá OMMQK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí çãÑ~íí~ÇÉ Éå Å~ PRMñNMM ãÉíÉê ÄêÉÇ ë®åâ~ Ñê™å 
£ëíÉêÇ~ä®îÉå á åçêê íáää ëà∏å mäçÖÉå á ë∏ÇÉêK p®åâ~å ìíÖ∏ê Éå Éå ®äÇêÉ 
Ñçêëå~ÅâÉ ãÉÇ ëíÉå çÅÜ ÄäçÅâ ë~ãí Éåëí~â~ ëóåäáÖ~ ÄÉêÖâä~Åâ~êK 
£ëíÉêÇ~ä®îÉå íçÖ Éíí ãÉê î®ëíäáÖí äçéé å™Öçå Ö™åÖ Ñ∏êÉ NSMMI ÉåäáÖí 
íê~Çáíáçå ~î ãáëëí~Ö Ç™ ãçê~â~êä~ê Öê®îÇÉ Éå â~å~ä Ñ∏ê ~íí ìåÇÉêä®íí~ 
Ä™ííê~åëéçêíÉêK ä ë®åâ~åë ëáÇçê çÅÜ á ë∏Çê~ ÇÉäÉå åÉê ãçí mäçÖÉå Ñáååë 
ë~åÇK jáíí á ë®åâ~å ä∏éÉê Éíí ®äÇêÉ â~å~äéêçàÉâí Eê~® OPRWNF Ñê™å NUOQJ
NURM ëçã ~äÇêáÖ Ñ®êÇáÖëí®ääÇÉëK 

ríêÉÇåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Éå ÖÉåçãÖ™åÖ ~î ®äÇêÉ ä~åíã®íÉêá~âíÉê çÅÜ Éå 
ÑçêåãáååÉëáåîÉåíÉêáåÖK råÇÉê åó~êÉ íáÇI Ñ∏êÉ â~å~äÄóÖÖÉíI Ü~ê ë®åâ~å 
ìíÖàçêí ìíã~êâ ãÉÇ Éå Öê®îÇ ê®åå~ Ñ∏ê Éíí ë™ÖîÉêâK m™ Ü∏àÇéä~í™å ∏ëíÉê 
çã ë®åâ~å Ñ~ååë ëÉÇ~å Ö~ãã~äí çÇäáåÖëã~êâI á î®ëíÉê Äê∏íë ™âê~ê ìåÇÉê 
NUMMJí~äÉíK råÇÉê çÅÜ ÉÑíÉê â~å~äéêçàÉâíÉí ~åî®åÇÉë ÇÉä~ê ~î â~å~äÉå ~î 
ë™ÖîÉêâI íìääâî~êå çÅÜ î~Çã~äëëí~ãéK fåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë 
ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ â~å~äÉêI ÜìëÖêìåÇÉê ë~ãí î®Ö~ê Ñê™å åó~êÉ íáÇK 

üê
OMMQ

páÇ~ QPS çÑ ROS



k™Öê~ óííÉêäáÖ~êÉ âî~êåJ ÉäääÉê ë™ÖÜìëÖêìåÇÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉåK píê~ñ ìí~åÑ∏ê ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíI é™ ÇÉ Ü∏Öä®åí~êÉ 
ëáÇçêå~I Ñáååë ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ Éå â®åÇ à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íë á ë∏ÇÉêI 
ë~ãí íî™ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉê á åçêêK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ëíÉå™äÇÉêëÑóåÇ á Ñçêã ~î ~îëä~Ö çÅÜ ëâ®êîëíÉå çãÉÇÉäÄ~êí ìí~åÑ∏ê 
çãê™ÇÉí á åçêêI ë~ãí Éå íêçäáÖ Äêìåå çÅÜ ÜìëÖêìåÇ ëíê~ñ î®ëíÉê çã 
çãê™ÇÉíK 

ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ê ~íí ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí áååÉÜ™ääÉê ëã™áåÇìëíêáÉää~ 
ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å åó~êÉ íáÇI Ñê®ãëí Ñê™å NUMMJí~äÉíë ãáííK píê~ñ ìí~åÑ∏ê 
çãê™ÇÉíI é™ éä~í™Éêå~ çî~åÑ∏ê ÇÉå Ö~ãä~ ®äîÑçêëÉåI Ñáååë ä®ãåáåÖ~ê 
Ñê™å ®äÇêÉ éÉêáçÇÉêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

d~ÖåÉÑ OPRWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ d~ÖåÉÑ

páÇ~ QPT çÑ ROS



^fp kê
OVN

k~ãåLéä~íë
cêÉÇëÖ~í~åI píçê~ qçêÖÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉêI Ñçëëáä ™âÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉåK jÉää~å 
píçê~ qçêÖÉí çÅÜ o™ÇëíìÖê®åÇ ä™Ö Éå âìääÉêëíÉåëÄÉä®ÖÖåáåÖ ÇáêÉâí ìåÇÉê 
~ëÑ~äíÉåK bäâ~ÄÉäëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë á Ö~í~å ìíãÉÇ âî d®ÇÇ~å çÅÜ ÖáÅâ íáää 
∏îÉêî®Ö~åÇÉ ÇÉä á ®äÇêÉ â~ÄÉäëÅÜ~âíK jÉää~å píçê~ qçêÖÉí çÅÜ 
o™ÇëíìÖê®åÇI MIPR ã ìåÇÉê Ö~íìåáî™åI Ñ~ååë Éå äáíÉå êÉëí ~î Éíí 
âìäíìêä~ÖÉê ÇáêÉâí ãçí ÇÉå å~íìêäáÖ~ ë~åÇ™ëÉåK hìäíìêä~ÖêÉí áååÉÜ∏ää 
ÄäK~K Éå ÇÉä âçäLëçíI å™Öçí ãìêíÉÖÉäI Éåëí~â~ ÄìíÉäàÖä~ë çÅÜ à®êåÑê~ÖãÉåíK 
kl çã o™ÇëíìÖê®åÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëí®ääîáë àçêÇä~ÖÉê ëçã íçäâ~ÇÉë ëçã 
®äÇêÉ çÇäáåÖëóíçêK hìäíìêä~ÖêÉí Ä®ê ë~ååçäáâí ëé™ê ÉÑíÉê ÇÉå ÄÉÄóÖÖÉäëÉ 
ëçã ä™Ö îáÇ píçê~ qçêÖÉí Ñ∏êÉ ëí~ÇëÄê~åÇÉå NTRQK cêÉÇëÖ~í~å ÇêçÖë 
Ñê~ã é™ Ñ∏êÉ ÇÉíí~ çÇäáåÖëã~êâ ìåÇÉê NTRMJí~äÉíë ~åÇê~ Ü®äÑíK fåÖ~ ÑóåÇ 
íáääî~ê~íçÖëK

üê
OMMQ

páÇ~ QPU çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eÉÇÉãçê~ OVQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ QPV çÑ ROS



^fp kê
OSS

k~ãåLéä~íë
e∏åë~êîÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÜ∏Ö~êI ëíçäéÜ™ä

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
Äê®åÇ~ çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
ä ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éñéäç~íÉêáåÖ ~î íçãíÉê Ñ∏ê Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ îáÇ 
e∏åë~êîÉí á _çêä®åÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå 
NQOM ãO ëíçê óí~K fåçã Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñê~ãâçã 
ä®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê íî™ Öê~îÜ∏Ö~ê á Ñçêã ~î Åáêâìä®ê~ ÇáâÉåK aÉ áÇ~Ö 
å®êã~ëí ÄçêíçÇä~ÇÉ Öê~îÜ∏Ö~êå~ Ü~ê Ü~Ñí Éå Çá~ãÉíÉê ~î çãâêáåÖ NN 
êÉëéÉâíáîÉ NM ãÉíÉêK aáâÉå~ î~ê ëâ™äÑçêã~ÇÉ çÅÜ ãÉää~å MIR çÅÜ MIU ã 
Çàìé~K ä óí~å ëóåíÉë çãê™ÇÉå ãÉÇ âçä çÅÜ Äê®åÇ~ ë~ãí çÄê®åÇ~ ÄÉåI 
îáäâÉí â~å î~ê~ êÉëíÉê ÉÑíÉê ëÉâìåÇ®êÄÉÖê~îåáåÖ~ê á ÇáâÉí ÉääÉê ~åÇê~ 
ÅÉêÉãçåáÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää Öê~îÜ∏Ö~êå~K s®ëíÉê çã ÇÉ Ñçêå~ 
Öê~îÜ∏Ö~êå~ Ñê~ãâçã ®îÉå Éíí Çàìéí ëíçäéÜ™äK

üê
OMMQ

páÇ~ QQM çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_çêä®åÖÉ OOSWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ _çêä®åÖÉ

páÇ~ QQN çÑ ROS



^fp kê
OTR

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí _çåÇÉåI bäëÄçêÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉêI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâI íÉÖÉäI âêáíéáéçêI íÉñíáä

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Ñóê~ 
Äçëí~ÇëÜìë á ëí~ÇëÇÉäÉå bäëÄçêÖI c~äìåK 
bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê áåçã c~äìåë Ö~ãä~ ëí~Çëçãê™ÇÉ Eê~® SUF 
çÅÜ å®ê~ c~äì hçéé~êÖêìî~K aÉå íçí~ä~ Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å î~ê NSTM ãOI 
~î ÇÉåå~ áåÖáÅâ Å~ VRM ãO á Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK p~ãã~åä~Öí 
ìåÇÉêë∏âíÉë NMB ~î óí~å Ñ∏êÇÉä~í é™ NN ëÅÜ~âíK  aÉå ëíÉêáä~ äÉê~å Ñ~ååë 
ãÉää~å MISJMIV ã ìåÇÉê Ç~ÖÉåë ã~êâåáî™K lãê™ÇÉí í®ÅâíÉë ~î ÑäÉê~ 
é™Ñ∏êÇ~ ä~ÖÉê ~î ÖêìëI ë~åÇ çÅÜLÉääÉê ëä~ÖÖK a®êíáää Ñ~ååë ÑäÉê~ 
âìäíìêé™îÉêâ~ÇÉ ä~ÖÉê ãÉÇ áååÉÜ™ää ~î âÉê~ãáâI íÉÖÉäI âêáíéáéçê çÅÜ 
íÉñíáäK aÉä~ê ~î Éå Äêçä®ÖÖåáåÖ íáääÜ∏ê~åÇÉ Éíí ÜìëI Éíí ã∏àäáÖí äÉêÖçäî 
ë~ãí Éå ã∏àäáÖ â®ää~êÖêçé é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ áåçã îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 
i®ãåáåÖ~êå~ ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ Ñê™å åó~êÉ íáÇK jáåëí íî™ ®äÇêÉ 
ã~êâÜçêáëçåíÉê âìåÇÉ çÅâë™ âçåëí~íÉê~ë áåçã óí~åK

üê
OMMQ

páÇ~ QQO çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ QQP çÑ ROS



^fp kê
OVM

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí d®ÇÇ~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçåI ^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉêI ®äÇêÉ çÇäáåÖëóí~

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉå áåçã 
âî~íÉêÉí d®ÇÇ~åK råÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Ää~åÇ ~åå~í 
ÇçâìãÉåí~íáçå ~î ëÅÜ~âíî®ÖÖ~êå~ á Éå Öêçé ëçã Öê®îíë ìåÇÉê ÖçäîÉí 
áååÉ á Éíí ~î ÇÉ ÄÉÑáåíäáÖ~ ÜìëÉåK pÅÜ~âíî®ÖÖ~êå~ ìééîáë~ÇÉ Éíí ÑäÉêí~ä 
ä~ÖÉêI ë™î®ä é™Ñ∏êÇ~ ë~åÇä~ÖÉê ëçã ~îë~íí~ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ íî™ 
ÜçêáëçåíÉê ãÉÇ Äê~åÇä~ÖÉêK aÉ Ä™Ç~ Äê~åÇä~ÖêÉå Ü~ê ã∏àäáÖÉå ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ ÇÉ íî™ ëíçê~ ëí~ÇëÄê®åÇÉê ëçã ê~ë~ÇÉ á eÉÇÉãçê~ NTRQ êÉëéÉâíáîÉ 
NUQVK jçí ÄçííÉåI ÇáêÉâí é™ ÇÉå å~íìêäáÖ~ ãçåI Ñ~ååë Éíí MIO ã íàçÅâí 
ä~ÖÉê ãÉÇ ®äÇêÉ çÇäáåÖëàçêÇK råÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ ®îÉå 
∏îÉêî~âåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå é~êâÉêáåÖëéä~íëI Ü®ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK

üê
OMMQ

páÇ~ QQQ çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eÉÇÉãçê~ NVQWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

eÉÇÉãçê~ ORMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ QQR çÑ ROS



^fp kê
OUV

k~ãåLéä~íë
_êìåå~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI âçää~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉå áåÑ∏ê 
åÉÇä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå åó ÇêáÅâëî~ííÉåäÉÇåáåÖK aÉí ~âíìÉää~ ëÅÜ~âíÉí 
Öê®îÇÉë á ™âÉêã~êâI ãÉää~å íî™ Äêìåå~êI é™ ÇÉå î®ëíê~ ëáÇ~å çã Éå 
ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë ê~® OUMK bå Å~ SM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ ìåÇÉêë∏âíÉëK 
j~íàçêÇëä~ÖêÉí î~ê ãÉää~å MISJMIT ã íàçÅâí çÅÜ Öê®îÇÉë Äçêí á Éíí OIR ã 
ÄêÉíí ëÅÜ~âíK pÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë Ç®êÉÑíÉê îáÇ~êÉ åÉê íáää NISJNIT ã ÇàìéK ä 
ÄçííÉå î~ê ëÅÜ~âíÉí Å~ Nã ÄêÉííK råÇÉê ã~íàçêÇÉå Ñ~ååë äàìëÄÉáÖÉ ãçK 
jÉää~å NM çÅÜ OM ã ë∏ÇÉê çã ÇÉå åçêê~ ÄêìååÉå Ñ~ååë Éíí äàìëÖê™ííI 
âçäêáâí ãçä~ÖÉê ãÉää~å ã~íàçêÇÉå çÅÜ ÇÉå å~íìêäáÖ~ ã~êâÉåK i~ÖêÉí î~ê 
ãÉää~å MIMOJMIN ã íàçÅâíK j∏àäáÖÉå â~å ÇÉí âçäêáâ~ ä~ÖêÉí Ü∏ê~ ë~ãã~å 
ãÉÇ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉåK k™Öê~ ãÉê é™í~ÖäáÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê 
âçåëíêìâíáçåÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ç®êÉãçí áåíÉK

üê
OMMQ

páÇ~ QQS çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eÉÇÉãçê~ OUMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ QQT çÑ ROS



^fp kê
OTS

k~ãåLéä~íë
p~ãÄêìâÉíI d~ãä~ eÉêêÖ™êÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëä~ÖÖä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î ÄóÖÖå~ÇÉê é™ éä~íí~ Ñ∏ê Ö~ê~ÖÉI Ñ∏êê™Ç çÅÜ 
î®êãÉÅÉåíê~ä ìíÑ∏êÇÉ a~ä~êå~ë ãìëÉìã Éå ∏îÉêî~âåáåÖ ~î 
ã~êâ~êÄÉíÉå~K aÉí ∏îÉêî~â~ÇÉ ëÅÜ~âíÉí î~ê OOIMñTIT ã ëíçêí E£k£J
spsF çÅÜ ëçã Çàìé~ëí EMIR ãF á ëóÇî®ëíK cóääåáåÖÉå á ëÅÜ~âíÉí ÄÉëíçÇ 
ÉåÇ~ëí ~î âçéé~êëä~ÖÖK fåÖ~ ÑóåÇ í~ääî~ê~íçÖëK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

c~äìå VUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ QQU çÑ ROS



^fp kê
OUN

k~ãåLéä~íë
c~ì dêìî~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI ëâêçíëíÉåëî~êéI áåÇìëíêáä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí Éíí åóíí êÉåáåÖëîÉêâ Ñ∏ê Öêìîî~ííÉå éä~åÉê~ë á 
å®êçãê™ÇÉí íáää c~äì Öêìî~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê T MMM âîã ëíçêí çÅÜ áåÖ™ê á Éíí ëí∏êêÉ 
çãê™ÇÉ ∏ëíÉê çã Öêìî~å ãÉÇ ÖêìîÇÉéçåáÉêK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
ìíÑ∏êÇÉë ÖÉåçã ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK p~ãã~åä~Öí íçÖë OO ë∏âëÅÜ~âí ìéé 
ãÉÇ Éå ëí∏êêÉ Öê®îã~ëâáåK cóääåáåÖÉå åÉê íáää çê∏êÇ ãçê®å î~êáÉê~ÇÉ 
ãÉää~å MIQJRIR ãÉíÉêI î~åäáÖíîáë Å~ P ãÉíÉêI çÅÜ ÄÉëíçÇ íáää ∏îÉêî®Ö~åÇÉ 
ÇÉä ~î ëâêçíëíÉåëî~êé Ñê™å Öêìî~åI ä ∏ëíê~ ÇÉäÉåI Ç®ê ÇÉ Çàìé~ëíÉ 
Ñóääå~Çëä~ÖêÉå Ñ~ååëI ä™Ö ®äÇêÉI íáääã~â~Ç ëâêçíëíÉå á ÄçííÉå çÅÜ ëéê®åÖÇ 
ëâêçíëíÉå Ü∏ÖêÉ ìééK ä ÇÉåå~ ÇÉä Ñ~ååë ®îÉå íî™ ®äÇêÉ ã~êâåáî™ÉêK 
aáêÉâí é™ ÇÉå óåÖêÉ ã~êâåáî™å Ñ~ååë Éå ÉääÉê ÑäÉê~ ëí∏êêÉ 
íê®âçåëíêìâíáçåÉê á Ñçêã ~î ëíçÅâ~ê çÅÜ éä~åâçêK p~ååçäáâí ®ê ÇÉí 
ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ã~Ö~ëáåëÄóÖÖå~ÇÉê Ñê™å ëäìíÉí ~î NUMMJí~äÉí ÉääÉê Ä∏êà~å 
~î NVMMJí~äÉíK ä åçêê~ ÇÉäÉå ~î Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ~ååë ëé™ê ~î 
ÇÉå Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ñê™å Ä∏êà~å ~î NVMMJí~äÉí ëçã ëí™íí é™ éä~íëÉåK 
mêçîÉê Ü~ê í~Öáíë Ñê™å ëâêçíëíÉåëî~êéÉå á ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí Ñ∏ê ~íí 
Ç~íÉê~ ÇÉéçåÉêáåÖÉåë Ä∏êà~åK

üê
OMMQ

páÇ~ QQV çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå NMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ QRM çÑ ROS



^fp kê
PON

k~ãåLéä~íë
eçëà∏ÜçäãÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI Üóííçãê™ÇÉI êçëí~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê î~ííÉå çÅÜ ~îäçéé 
îáÇ c~äì â~åçíâäìÄÄë âäìÄÄÜìë é™ eçëà∏ÜçäãÉåK häìÄÄÜìëÉí äáÖÖÉê é™ 
áåçã Üóííçãê™ÇÉ ê~® NNN á sáâ~ ëçÅâÉåK pÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë é™ ë∏Çê~ 
ëáÇ~å ~î eçäãî®ÖÉå çÅÜ î~ê UR ã ä™åÖíI Å~ NIQJOIM ã Çàìéí çÅÜ MIQJMIU 
ã ÄêÉííK pä~ÖÖÉåë íàçÅâäÉâ î~êáÉê~ÇÉ Ñê™å MIU ã íáää OIM ã çÅÜ ÄÉëíçÇ 
çÑí~ëí ~î ÑäÉê~ ä~ÖÉêK aÉå å~íìêäáÖ~ äÉê~å ëóåíÉë á ÇÉä~ê ~î ëÅÜ~âíÄçííÉåI á 
~åÇê~ ÇÉä~ê Ñçêíë~ííÉ ëä~ÖÖÉå ìåÇÉê ëÅÜ~âíÄçííÉåK pÅÜ~âíÉí âçã ~íí 
ÄÉê∏ê~ íêÉ êçëí~êK bå î~ê êÉÇ~å ÇÉäîáë ëí∏êÇ ~î Éíí íî®êÖ™ÉåÇÉ 
äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíK aÉí î~ê ÉÖÉåíäáÖÉå Ä~ê~ á êçëíÉå å®êã~ëí âäìÄÄÜìëÉí ëçã 
å™Öê~ ~î ÇÉ ëíÉå~ê ëçã ÄÉÖê®åë~í êçëíÉå ëóåíÉëK oçëíÄçííå~êå~ ëóåíÉë 
ëçã íìåå~ ÖêìëáÖ~ ä~ÖÉê á ÖìäíI Öê™Öê∏åíI äáä~ ãKÑäK Ñ®êÖÉêK oçëí~êå~ë 
éêçÑáäÉê á ëÅÜ~âíî®ÖÖÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK

üê
OMMQ

páÇ~ QRN çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáâ~ NNNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ sáâ~

páÇ~ QRO çÑ ROS



^fp kê
OVS

k~ãåLéä~íë
jçê~I jçê~é~êâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉê\I óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ìÖåëî®ÖÖëÑê~ÖãÉåíI êÉÇìâíáçåëëä~ÖÖI ~îëä~Ö

_ÉëâêáîåáåÖ
ä ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê Éå åó áåÑ~êíëî®Ö íáää jçê~é~êâÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íë çãÇÉäÄ~êí çî~åÑ∏ê 
Éå Äê~åí Äêáåâ ãçí eÉãìä™å ë~ãíI NOM ãÉíÉê åçêÇçëí Ç®êçã çî~åÑ∏ê 
ÄêáåâÉå åÉê ãçí £ëíÉêÇ~ä®äîÉåI Éå ê~îáåÄáäÇåáåÖ ÑóääÇ ãÉÇ 
âìäíìêé™îÉêâ~Ç àçêÇK 

g®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉå ÄÉëíçÇ ~î Éå ä®íí Ñ∏êë®åâí çÅÜ Å~ RñR ãÉíÉê 
ëíçê óí~K jáíí á óí~å ä™Ö Éå ä™åÖëã~ä çÅÜ êìåÇÄçííå~Ç ÖêçéI RñNIR ãÉíÉê 
ëíçêI ëçã ë~ååçäáâí êóãí Éå ìÖå ÄóÖÖÇ ~î ãà®ä~ á Éå~ ®åÇÉåK fåçã óí~å 
Ñ~ååë ÇÉëëìíçã ÑäÉê~ åÉÇÖê®îåáåÖ~êI ÄäK~K Éíí ÉääÉê íî™ ëíçäéÜ™ä ë~ãí Éíí 
äáíÉí âçäìééä~ÖK ûîÉå ìí~åÑ∏ê ÇÉå Ñ∏êë®åâí~ óí~å ä™Ö ÑäÉê~ åÉÇÖê®îåáåÖ~ê 
ÑóääÇ~ ãÉÇ Äê®åÇ çÅÜ çÄê®åÇ ãà®ä~I ìÖåëî®ÖÖëÑê~ÖãÉåíI âçä ë~ãí 
êÉÇìâíáçåëëä~ÖÖI ä ÄêáåâÉå åÉê ãçí Éå åì áÖÉåÑóääÇ ãÉ~åÇÉê íáää eÉãìä™å 
ä™Ö åÉÇâ~ëí~Ç ëä~ÖÖ çÅÜ ìÖåëî®ÖÖëÑê~ÖãÉåíK p~ãã~åä~Öí çãÑ~íí~ÇÉ 
Ñê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉå ãÉÇ ëä~ÖÖî~êé çÅÜ âêáåÖ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Å~ PMM âîãK

gçêÇÑóääåáåÖÉå á ÇÉå ìéé íáää MITR ãÉíÉê Çàìé~ ê~îáåÄáäÇåáåÖÉå îáÇ 
£ëíÉêÇ~ä®äîÉå áååÉÜ∏ää ãçí ÄçííÉå Éåëí~â~ ëâ®êîëíÉåI ~îëä~Ö çÅÜ âçäLëçíI 

üê
OMMQ

páÇ~ QRP çÑ ROS



å™Öçí Ü∏ÖêÉ ìéé Éåëí~â~ êÉÇìâíáçåëëä~ÖÖI ëâ®êîëíÉå çÅÜ âçäK e∏Öëí ìéé 
çÅÜ ëíê~ñ ìåÇÉê ã~íàçêÇëä~ÖêÉí ä™Ö ãìêíÉÖÉäI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI à®êåëéáâI 
çÅÜ ÄìíÉäàÖä~ë Ñê™å åó~êÉ íáÇK p~ãã~åä~Öí ìåÇÉêë∏âíÉë Å~ VM âîã ~î 
ê~îáåÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

páÇ~ QRQ çÑ ROS



^fp kê
OVT

k~ãåLéä~íë
jçê~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI Öê~îÖêìéé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î êÉÇ~å ìíÑ∏êÇ~ çÅÜ éä~åÉê~ÇÉ 
ã~êâ~êÄÉíÉå á jçê~é~êâÉåK lãê™ÇÉí ëçã äáÖÖÉê é™ Éå Ñä~Åâ ë~åÇéä~í™  
ãÉää~å £ëíÉêÇ~ä®äîÉå çÅÜ eÉãìä™å Ü~ê ìåÇÉê åó~êÉ íáÇ Ü∏êí íáää eÉãìë 
ÄóK ûäîÉå Ü~ê Ñê~ã íáää NSMMJí~äÉíë ëäìí ÉêçÇÉê~í Äçêí Éå ëíçê ÇÉä ~î 
ë~åÇéä~í™åë åçêê~ ÇÉäK m™ ÇÉå Ñ∏êëí~ ÇÉí~äàÉê~ÇÉ â~êí~å ∏îÉê éä~íëÉåI 
ëíçêëâáÑíÉí Ñê™å NUQMJí~äÉíI ~åî®åÇë
éä~í™å ëçã çÇäáåÖëã~êâI çãÖáîÉå ~î ä™Öä®åí~êÉ ®åÖëã~êâK 

sáÇ ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖÉå Ñê~ãâçã íêÉ Öê~î~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ÜÉä~ 
ÉääÉê ÇÉä~ê ~î Åáêâìä®ê~ ÇáâÉå ëçã  çãëäìíáí åì ÄçêíçÇä~ÇÉ çÅÜ 
ÄçêíÉêçÇÉê~ÇÉ Öê~îÜ∏Ö~ê á ∏ëíê~ â~åíÉå ~î éä~í™å çÅÜ 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK víäáÖí á ÇÉí åçêê~ êáåÖÇáâÉí ä™Ö Éå éáäëéÉíë çÅÜ Éå 
ëâçÄêçÇÇ ~î à®êå íáääë~ãã~åë ãÉÇ äáíÉ Äê®åÇ ë~åÇ çÅÜ âçäK ä 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíë ë∏Çê~ ÇÉä ~îÖê®åë~ÇÉë à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉå 
åçêê~ ÇÉäI îáäâÉå áååÉÜ∏ää ÄçííÉå ~î ëä~ÖÖî~êé ãÉÇ êÉÇìâíáçåëëä~ÖÖ çÅÜ 
ìÖåëî®ÖÖëÑê~ÖãÉåí ë~ãí å™Öê~ åÉÇÖê®îåáåÖ~ê ãÉÇ ÄäK~K ëãáÇÉë~îÑ~ääK ä 
∏îêáÖ~ ÇÉä~ê ~î ìíêÉÇåáåÖëóí~å Ñê~ãâçã ëí®ääîáëI ÇáêÉâí ãçí ÇÉå 
å~íìêäáÖ~ Ñáåë~åÇÉåI Éíí íìåíI ìêä~â~íI ëçíáÖí àçêÇä~ÖÉê ãÉÇ ëéêáÇÇ 

üê
OMMQ

páÇ~ QRR çÑ ROS



ëâ®êîëíÉåK aÉí ëáëíå®ãåÇ~ áåÇáâÉê~ê Éå Äçë®ííåáåÖ Ñ∏êÉ à®êå™äÇÉêå é™ 
éä~íëÉåK açÅâ Ñê~ãâçã áåÖ~ âçåëíêìâíáçåÉê ÉääÉê êÉÖÉäê®íí~ âìäíìêä~ÖÉêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçê~ NOOWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

páÇ~ QRS çÑ ROS



^fp kê
OVU

k~ãåLéä~íë
hê™âÄÉêÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê ÜìëÄóÖÖå~íáçåK jÉÇ Üà®äé ~î Éå 
Öê®îã~ëâáå Öê®îÇÉë NP ë∏âëÅÜ~âí à®ãåí Ñ∏êÇÉä~ÇÉ ∏îÉê óí~åK c∏êå~å î~ê 
ãÉää~å MIN çÅÜ MINR ã íàçÅâK a®êìåÇÉê Ñ~ååë î~Ç ëçã íçäâ~ÇÉë ëçã Éå 
®äÇêÉ ã~êâóí~I ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Éíí ÅÉåíáãÉíÉêíàçÅâí ä~ÖÉê ãÉÇ äàìëÖê™ ë~åÇK 
ä ÄçííÉå Ñ~ååë ëíÉêáäI ÖìäÄêìå ë~åÇK ä ÑäÉê~ ~î ëÅÜ~âíÉå Ñ~ååë ëé™ê ~î 
ëâçÖëÄê~åÇ á Ñçêã ~î Äêìåå~ ê∏ííÉêI ä Éíí ëÅÜ~âí ÄÉä®ÖÉí á ÅÉåíê~ä~ ÇÉäÉå 
~î Ñ~ëíáÖÜÉíÉå Ñê~ãâçã Éå ãáåÇêÉ óí~ ãÉÇ ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉå åÉÇíêóÅâí á 
ÇÉå ëíÉêáä~ ë~åÇÉå ë~ãí Éíí ëíçäéLëí∏êÜ™ä ∏ëíÉê Ç®êçãK pÅÜ~âíÉí 
ìíîáÇÖ~ÇÉëI ãÉå áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK

üê
OMMQ

páÇ~ QRT çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçê~ PVUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

jçê~ PVVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ jçê~

páÇ~ QRU çÑ ROS



^fp kê
PSS

k~ãåLéä~íë
c~äì dêìî~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI ÜìëÖêìåÇIëÉÇáãÉåíÉêáåÖëÄ~ëë®åÖI 
ëíçääÖ™åÖI âìäíìêä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ å®ê ÇÉä~ê ~î ~îäçééëëóëíÉãÉí á å®êÜÉíÉå 
~î o∏ÇÑ®êÖëîÉêâÉí îáÇ c~äì Öêìî~ ÄóííÉë ìíK pÅÜ~âíÉí î~ê Å~ OMM ã ä™åÖíI 
ãÉää~å MIT çÅÜ OIR ã Çàìéí çÅÜ NIR ã ÄêÉííK f ëÅÜ~âíî®ÖÖ~êå~ á~âííçÖë 
ÑäÉê~ é™Ñ∏êÇ~ ä~ÖÉê ãÉÇ î~êéëíÉåI ë~åÇI ëä~ÖÖ çÅÜ ê∏ÇÑ®êÖëê™î~ê~K 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå é™îáë~ÇÉ êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå Ñ∏êãçÇ~Ç 
ëÉÇáãÉåíÉêáåÖëÄ~ëë®åÖI Éå ÄÉíçåÖÖêìåÇ ë~ãí ÇÉä~ê ~î Éå ëí~ääÖ™åÖI 
Ç®êíáää åçíÉê~ÇÉë Éíí âìäíìêä~ÖÉê Å~ NIPR ã ìåÇÉê Ç~ÖÉåë ã~êâåáî™K

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå NMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ QRV çÑ ROS



^fp kê
PMS

k~ãåLéä~íë
£îêÉ dêìîêáëÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇ\I åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î åó 
Éäâ~ÄÉä á £îêÉ dêìîêáëÉíI píçê~ hçéé~êÄÉêÖë ëçÅâÉåK pÅÜ~âíÉí î~ê Å~ NRM 
ã ä™åÖí çÅÜ MIR ã ÇàìéíK råÇÉêä~ÖÉí ìíÖàçêÇÉë ~î ëíÉåáÖ ãçê®åK ä 
ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éå Ñ∏êãçÇ~Ç â®ää~êÉ ë~ãí Éå 
~îÑ~ääëÖêçéK ^îÑ~ääëÖêçéÉå â~å ãóÅâÉí î®ä î~ê~ ãÉÇÉäíáÇ~ Ç™ ÇÉå ÇÉäîáë 
ä™Ö ìåÇÉê Éå Ö~ãã~ä ëíÉåãìêK hçä ìê ~îÑ~ääëÖêçéÉå
ë~ãä~ÇÉë áå Ñ∏ê Ç~íÉêáåÖK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ QSM çÑ ROS



^fp kê
PST

k~ãåLéä~íë
c~äì dêìî~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI ÜìëÖêìåÇÉêI ®äÇêÉ ã~êâÜçêáëçåí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ å®ê ÇÉä~ê ~î ~îäçééëëóëíÉãÉí á å®êÜÉíÉå 
~î o∏ÇÑ®êÖëîÉêâÉí îáÇ c~äì Öêìî~ ÄóííÉë ìíK pÅÜ~âíÉí î~ê Å~ NMM ã ä™åÖíI 
âêáåÖ O ã Çàìéí çÅÜ NIV ã ÄêÉííK f ëÅÜ~âíî®ÖÖ~êå~ á~âííçÖë ÑäÉê~ é™Ñ∏êÇ~ 
ä~ÖÉê ãÉÇ î~êéëíÉåI ë~åÇI ëä~ÖÖ çÅÜ ê∏ÇÑ®êÖë ê™î~ê~K oÉëíÉêå~ ÉÑíÉê íêÉ 
íê®âçåëíêìâíáçåÉê ë~ãí Éå ÅÉãÉåíÖêìåÇ á~âííçÖëI á ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î 
ëÅÜ~âíÉí Ñ~ååë Ç®êíáää Éå ®äÇêÉ ã~êâÜçêáëçåí Å~ N ã ìåÇÉê Ç~ÖÉåë 
ã~êâåáî™K _óÖÖå~ÇëêÉëíÉêå~ ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ ëÉåíáÇ~I NUMMJÉääÉê NVMMJí~äK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå NMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ QSN çÑ ROS



^fp kê
POV

k~ãåLéä~íë
£îêÉ eÉÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI Ää®ëíÉêìÖåI ëä~ÖÖî~êéI âçäåáåÖëÖêçéI 
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê àçêÇâ~ÄÉä ãÉää~å _ÉêÖâîáëíë ë™Ö çÅÜ 
Éå íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçå  ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK ^êÄÉíÉí ÄÉê∏êÇÉ ìíâ~åíÉå ~î Éå 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íë Eê~® NNF çÅÜ íî™ Äçéä~íëÉê Eê~® NNV çÅÜ OVOFK 
p~ãã~åä~Öí âçåíêçääÉê~ÇÉë Éå OSM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~I ëÅÜ~âíÉí î~ê MIVJNIR 
ã ÄêÉíí çÅÜ MIQJMIVR ã ÇàìéíK j~íàçêÇÉå î~ê ãÉää~å MIN çÅÜ MIQ ã 
íàçÅâI á ÄçííÉå Ñ~ååë äàìëÄÉáÖÉ ãçK ä ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑÉã ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ãÉÇ ~åâåóíåáåÖ íáää 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉåI íî™ ã∏àäáÖ~ Ää®ëíÉêìÖå~êI Éå âçäåáåÖëÖêçéI íî™ 
åÉÇÖê®îåáåÖ~ê ãÉÇ çâ®åÇ Ñìåâíáçå ë~ãí Éíí ëä~ÖÖî~êéK

üê
OMMQ

páÇ~ QSO çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

üä NNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ üä

üä NNVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ üä

üä OVOWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ üä

páÇ~ QSP çÑ ROS



^fp kê
PTS

k~ãåLéä~íë
iìÇîáâ~ Äó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíI Ö™êÇëíçãíI âçäåáåÖëÖêçéI ëíçäéÜ™ä

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê Éå éä~åÉê~Ç ìíîáÇÖåáåÖ ~î ióîáâÉåë 
âóêâçÖ™êÇK ríêÉÇåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Éíí NV RMM ãO ëíçêí çãê™ÇÉ áåíáää 
hóêâçÖ™êÇÉåI áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å Ñáååë iìÇîáâ~ Äóë Ö~ãä~ ÄóíçãíI 
ê~® OSM á iìÇîáâ~ ëçÅâÉåK aÉå Ö~ãä~ ÄóíçãíÉåë ä®ÖÉ î~ê ÉåÇ~ëí 
ìåÖÉÑ®êäáÖí â®åí çÅÜ ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~ä ∏îÉê çãê™ÇÉí ë~âå~ÇÉëK 

p~ãã~åä~Öí Öê®îÇÉë RN éêçîëÅÜ~âí à®ãåí Ñ∏êÇÉä~ÇÉ ∏îÉê çãê™ÇÉíK 
j~íàçêÇÉå î~ê çÑí~ëí ãÉää~å MIOJMIP ã íàçÅâ çÅÜ á ÄçííÉå Ñ~ååë ë~åÇK f 
ã™åÖ~ ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÜìëÖêìåÇÉêI â®ää~êÉ çÅÜ ~åå~í 
ÄóÖÖå~Çëã~íÉêá~ä Ñê™å ÇÉ ~êÄÉí~êÄçëí®ÇÉê ëçã ä™Ö áåçã çãê™ÇÉí Ñê~ã 
íáää NVTMJí~äÉíK ûäÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí á íî™ ~î ëÅÜ~âíÉåI Éíí 
çë®âÉêí ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå åÉÇÖê®îåáåÖ ëçã ã∏àäáÖÉå â~å êÉéêÉëÉåíÉê~ Éå 
âçäåáåÖëÖêçéK aÉå ã∏àäáÖ~ âçäåáåÖëÖêçéÉå Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää éÉêáçÇÉå 
NROMJNSRMK

üê
OMMQ

páÇ~ QSQ çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iìÇîáâ~ OSMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ iìÇîáâ~

páÇ~ QSR çÑ ROS



^fp kê
PSM

k~ãåLéä~íë
c~äì dêìî~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëâêçíëíÉåëî~êéI áåÇìëíêáä®ãåáåÖI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí Éíí åóíí êÉåáåÖëîÉêâ 
Ñ∏ê Öêìîî~ííÉå éä~åÉê~ë á å®êçãê™ÇÉí íáää c~äì Öêìî~ çÅÜ çãÉÇÉäÄ~êí 
∏ëíÉê çã åìî~ê~åÇÉ ê∏ÇÑ®êÖëîÉêâI Ñçêåä®ãåáåÖ NMV á c~äì ëí~ÇK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê T MMM âîã ëíçêí çÅÜ áåÖ™ê á Éíí ëí∏êêÉ 
çãê™ÇÉ ∏ëíÉê çã Öêìî~å ãÉÇ ÖêìîÇÉéçåáÉêK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
ìíÑ∏êÇÉë ÖÉåçã ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK

p~ãã~åä~Öí íçÖë OO ë∏âëÅÜ~âí ìéé ãÉÇ Éå ëí∏êêÉ Öê®îã~ëâáåK 
cóääåáåÖÉå åÉê íáää çê∏êÇ ãçê®å î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIQJRIR ãÉíÉêI 
î~åäáÖíîáë Å~ P ãÉíÉêI çÅÜ ÄÉëíçÇ íáää ∏îÉêî®Ö~åÇÉ ÇÉä ~î ëâêçíëíÉåëî~êé 
Ñê™å Öêìî~åK f ∏ëíê~ ÇÉäÉåI Ç®ê ÇÉ Çàìé~ëíÉ Ñóääå~Çëä~ÖêÉå Ñ~ååëI ä™Ö 
®äÇêÉI íáääã~â~Ç ëâêçíëíÉå á ÄçííÉå çÅÜ ëéê®åÖÇ ëâêçíëíÉå Ü∏ÖêÉ ìééK 
pâêçíëíÉåÉå Ä∏êà~ÇÉ ÇÉéçåÉê~ë áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ë~ååçäáâí 
ãçí ëäìíÉí ~î NSMMJí~äÉíK f ÇÉåå~ ÇÉä Ñ~ååë ®îÉå íî™ ®äÇêÉ ã~êâåáî™ÉêK 
aáêÉâí é™ ÇÉå óåÖêÉ ã~êâåáî™å Ñ~ååë Éå ÉääÉê ÑäÉê~ ëí∏êêÉ 
íê®âçåëíêìâíáçåÉê á Ñçêã ~î ëíçÅâ~ê çÅÜ éä~åâçêK p~ååçäáâí ®ê ÇÉí 
ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ã~Ö~ëáåëÄóÖÖå~ÇÉê Ñê™å ëäìíÉí ~î NTMMJí~äÉí ÉääÉê Ä∏êà~å 
~î NUMMJí~äÉíK f ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ~ååë ëé™ê ~î 

üê
OMMQ

páÇ~ QSS çÑ ROS



ÇÉå Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ñê™å ãáííÉå ~î NUMMJí~äÉí ëçã ëí™íí é™ éä~íëÉåK 
mêçîÉê Ü~ê í~Öáíë Ñê™å ëâêçíëíÉåëî~êéÉå á ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí Ñ∏ê ~íí 
Ç~íÉê~ ÇÉéçåÉêáåÖÉåë Ä∏êà~åK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå NMVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ QST çÑ ROS



^fp kê
POT

k~ãåLéä~íë
qìåëí~I fåëà∏å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI ëä~ÖÖî~êéI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Ñ~ëíëí®ää~åÇÉí ~î Éå 
ÇÉí~äàéä~å Ñ∏ê ëã™ÜìëÄÉÄóÖÖÉäëÉ îáÇ qìåëí~ á fåëà∏åK 
bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê ëíê~åÇå®ê~ ãÉää~å £ëíÉêÇ~ä®äîÉå á î®ëí çÅÜ 
êáâëî®Ö TM á ∏ëíK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê QRMM ãOI î~ê~î QVM ãO 
ìåÇÉêë∏âíÉëK

ä çãê™ÇÉíë ëóÇî®ëíê~ ÇÉä Ñ~ååë Éå íáÇáÖ~êÉ â®åÇ ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíI ê~® NONK 
fåçã ÄÉÖê®åëåáåÖÉå Ñ∏ê ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë™î®ä ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖ á Ñçêã ~î Éíí ëä~ÖÖî~êéI ãÉëí íêçäáÖí Ñê™å óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉêåI ë~ãí ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ëÉå~êÉ ëãáÇÉëîÉêâë~ãÜÉíK 
g®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉå ä™Ö áåçã ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ é~êâã~êâëçãê™ÇÉí 
çÅÜ ëâ~ Ç®êÑ∏ê áåíÉ ÄÉÄóÖÖ~ëI ä çãê™ÇÉíë åçêê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ãÉÇ ë™î®ä ëóääëíÉå ëçã ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~êK 
póääëíÉå~êå~  Ü∏ê íêçäáÖÉå áÜçé ãÉÇ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ñê™å åó~êÉ íáÇ ãÉÇ~å 
ëíçäéÜ™äÉå çÅÜ Ü®êÇ~êå~ Ü~ÇÉ ãÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ  â~ê~âí®êK

üê
OMMQ

páÇ~ QSU çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

üä NONWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ üä

páÇ~ QSV çÑ ROS



^fp kê
PTN

k~ãåLéä~íë
dê™Ç~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
â~å~äI íê®áåÇìëíêáI âî~êåI Ç~ããî~ääI ÜìëÖêìåÇI ÄêìååI Ñ®êÇî®ÖI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄóÖÖå~íáçå ~î â~å~ä ãKãK é™ å®ëÉí ∏ëíÉê çã 
dê~Ç~ âê~ÑíîÉêâ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á àìåá OMMQK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí çãÑ~íí~ÇÉ Éå Å~ PRMñNMM ãÉíÉê ÄêÉÇ ë®åâ~ Ñê™å 
£ëíÉêÇ~ä®îÉå á åçêê íáää ëà∏å mäçÖÉå á ë∏ÇÉêK p®åâ~å ìíÖ∏ê Éå ®äÇêÉ 
Ñçêëå~ÅâÉ ãÉÇ ëíÉå çÅÜ ÄäçÅâ ë~ãí Éåëí~â~ ëóåäáÖ~ ÄÉêÖâä~Åâ~êI á 
ë®åâ~åë ëáÇçê çÅÜ á ë∏Çê~ ÇÉäÉå åÉê ãçí mäçÖÉå Ñáååë ë~åÇK jáíí á 
ë®åâ~å ä∏éÉê Éíí ®äÇêÉ â~å~äéêçàÉâí Ñê™å NUOQJNURMI ê~® OPRWNI ëçã 
~äÇêáÖ Ñ®êÇáÖëí®ääÇÉëK ríêÉÇåáåÖÉå ÖàçêÇÉë á íî™ ëíÉÖW Éå ÖÉåçãÖ™åÖ ~î 
®äÇêÉ ä~åíã®íÉêá~âíÉê çÅÜ Éå ÑçêåãáååÉëáåîÉåíÉêáåÖK råÇÉê åó~êÉ íáÇI 
Ñ∏êÉ â~å~äÄóÖÖÉíI Ü~ê ë®åâ~å ìíÖàçêí ìíã~êâ ãÉÇ Éå Öê®îÇ ê®åå~ Ñ∏ê Éíí 
ë™ÖîÉêâK m™ Ü∏àÇéä~í™å ∏ëíÉê çã ë®åâ~å Ñ~ååë ëÉÇ~å Ö~ãã~äí 
çÇäáåÖëã~êâI á î®ëíÉê Äê∏íë ™âê~ê ìåÇÉê NUMMJí~äÉíK råÇÉê çÅÜ ÉÑíÉê 
â~å~äéêçàÉâíÉí ~åî®åÇÉë ÇÉä~ê ~î â~å~äÉå ~î ë™ÖîÉêâI íìääâî~êå çÅÜ 
î~Çã~äëëí~ãéK

fåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ â~å~äÉêI ÜìëÖêìåÇÉê 
ë~ãí î®Ö~ê Ñê™å åó~êÉ íáÇK k™Öê~ óííÉêäáÖ~êÉ âî~êåJ ÉäK ë™ÖÜìëÖêìåÇÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK píê~ñ ìí~åÑ∏ê ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí é™ ÇÉ 

üê
OMMQ

páÇ~ QTM çÑ ROS



Ü∏Öä®åí~êÉ ëáÇçêå~ Ñáååë ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
Éå à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íë á ë∏ÇÉê ë~ãí íî™ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉê á åçêêK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë å™Öê~ óííÉêäáÖ~êÉ ëíÉå™äÇÉêëä®ãåáåÖ~êI á 
Ñçêã ~î ~îëä~Ö çÅÜ ëâ®êîëíÉåI çãÉÇÉäÄ~êí ìí~åÑ∏ê çãê™ÇÉí á åçêêI ë~ãí 
Éå íêçäáÖ Äêìåå çÅÜ ÜìëÖêìåÇ ëíê~ñ î®ëíÉê çã çãê™ÇÉíK

^î êÉëìäí~íÉí ~íí Ç∏ã~ îÉêâ~ê ÇÉí åì ~âíìÉää~ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí 
áååÉÜ™ää~ ëã™áåÇìëíêáÉää~ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å åó~êÉ íáÇI Ñê®ãëí Ñê™å NUMMJ
í~äÉíë ãáííK píê~ñ ìí~åÑ∏ê çãê™ÇÉíI é™ éä~í™Éêå~ çî~åÑ∏ê ÇÉå Ö~ãä~ 
®äîÑçêëÉåI Ñáååë ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ®äÇêÉ éÉêáçÇÉêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

d~ÖåÉÑ OPRWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ d~ÖåÉÑ

d~ÖåÉÑ OPRWO a~ä~êå~ a~ä~êå~ d~ÖåÉÑ

d~ÖåÉÑ OPRWP a~ä~êå~ a~ä~êå~ d~ÖåÉÑ

d~ÖåÉÑ OPRWQ a~ä~êå~ a~ä~êå~ d~ÖåÉÑ

páÇ~ QTN çÑ ROS



^fp kê
PSR

k~ãåLéä~íë
hóêâÄ~Åâëî®ÖÉåI hóêâÄ~ÅâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âìäíìêä~ÖÉêI çÇäáåÖëàçêÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ îáÇá 
hóêâÄ~ÅâÉåI áåçã ê~® SUI c~äì ëí~ÇK sáÇ ~êÄÉíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÜìîìÇë~â 
çãÖê®îÇ~ çÅÜ é™Ñ∏êÇ~ ä~ÖÉêK a®êíáää á~âííçÖë êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê íáÇáÖ~êÉ 
Äçë®ííåáåÖ á Ñçêã ~î âìäíìêä~ÖÉê ë~ãí êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå íáÇáÖ~êÉ çÇäáåÖëóí~K 
hìäíìêä~ÖêÉí á âçêëåáåÖÉå hóêâÄ~Åâëî®ÖÉåJfÇìåî®ÖÉå â~å î~ê~ Ñê™å 
NSMMJNTMMJí~äK £îêáÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ~åí~ë î~ê~ êÉä~íáîí ëÉåíáÇ~K

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ QTO çÑ ROS



^fp kê
PSN

k~ãåLéä~íë
qêçíòÖ~í~åI hóêâÄ~Åâëî®ÖÉåI qêÉÑÑÉåÄÉêÖëî®ÖÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âìäíìêä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê 
Ñà®êêî®êãÉ á qêçíòÖ~í~å çÅÜ qêÉÑÑÉåÄÉêÖëî®ÖÉåI c~äìë ëí~ÇKaÉ Ä™Ç~ 
ëÅÜ~âíÉå î~ê U êÉëéÉâíáîÉ V ã ä™åÖ~ çÅÜ MIUJNIM ã Çàìé~K f qêçíòÖ~í~å 
Ñ~ååë ÉåÇ~ëí é™Ñ∏êÇ~ ëä~ÖÖä~ÖÉê çÅÜ ëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë áåíÉ åÉê á å~íìêäáÖ 
ã~êâK f qêÉÑÑÉåÄÉêÖëä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ®äÇêÉ ã~êâåáî™ ÇáêÉâí é™ ÇÉå 
å~íìêäáÖ~ ãçê®åÉå Å~ MIP ã ìåÇÉê Ç~ÖÉåë ã~êâåáî™K i~ÖêÉí ÄÉëíçÇ ~î 
Üìã∏ë ÖêìëLë~åÇ ãÉÇ áåëä~Ö ~î âçä çÅÜ Éåëí~â~ ãìêíÉÖÉäÑê~ÖãÉåíI 
ä~ÖêÉí Ö~î áåíÉ Éíí ™äÇÉêÇçãäáÖí áåíêóÅâK

üê
OMMR

páÇ~ QTP çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ QTQ çÑ ROS



^fp kê
PSO

k~ãåLéä~íë
eÉêêÜóíí~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âìäíìêä~ÖÉêI ÜìëÖêìåÇ\

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ åóÄóÖÖå~íáçå ~î 
Äçëí~ÇëÜìë é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå eÉêêÜóíí~åI c~äì ëí~ÇK c~ëíáÖÜÉíÉå äáÖÖÉê áåçã 
ê~® SUI îáäâÉí ãçíëî~ê~ê c~äì ëí~Çëâ®êå~ Ç®ê ä®ãåáåÖ~ê çÅÜ âìäíìêä~ÖÉê 
ÉÑíÉê NSMMJí~äëëí~ÇÉå â~å Ñ∏êî®åí~ëK aÉëëìíçã äáÖÖÉê Ñ~ëíáÖÜÉíÉå á 
~åëäìíåáåÖ íáää ê~® SRI îáäâÉí ãçíëî~ê~ê £ëí~åÑçêë Üóííçãê™ÇÉK

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ëçã Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK 
p~ãã~åä~Öí ìåÇÉêë∏âíÉë Éíí PR ã ä™åÖí çÅÜ Å~ NIQ ã ÄêÉíí ëÅÜ~âíK 
pÅÜ~âíÇàìéÉí ä™Ö âêáåÖ MIU ãK fååÉ é™ íçãíÉå ëâ~ê ëÅÜ~âíÉí ÉåÇ~ëí 
ÖÉåçã é™Ñ∏êÇ~ ëä~ÖÖä~ÖÉê çÅÜ ëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë áåíÉ åÉê á å~íìêäáÖ ã~êâK 
bå ®äÇêÉ ã~êâÜçêáëçåí âìåÇÉ ®åÇ™ âçåëí~íÉê~ë Å~ MIQJMIQR ã ìåÇÉê ÇÉå 
Ç~ÖÉåë ã~êâåáî™K f ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí î~ê ëä~ÖÖÉå Üçéëáåíê~Ç 
íáää Éå Ü™êÇ ?â~â~?I Å~ MIT ã ìåÇÉê Ç~ÖÉåë ã~êâåáî™K j∏àäáÖÉå ÄÉêçê 
ÇÉíí~ é™ pä~ÖÖ~í~åë íáÇáÖ~êÉ ëíê®ÅâåáåÖ ∏îÉê íçãíÉåK bå ~åå~å ã∏àäáÖÜÉí 
®ê ~íí óí~å Ü~ê Ü™êÇÖàçêíë Ñ∏ê ~íí ÑìåÖÉê~ ëçã ~êÄÉíëóí~K bå Äêìåå ëâìääÉ 
éä~ÅÉê~ë áåîáÇ Ö~í~å çÅÜ Ñ∏ê ÇÉå Öê®îÇÉë ëÅÜ~âíÉí åÉê íáää OIP ã Çàìé 
áåçã Éå NñN ã ëíçê ÖêçéK 

üê
OMMR

páÇ~ QTR çÑ ROS



aÉå å~íìêäáÖ~ ã~êâÉå Ñ~ååë OIO ã ìåÇÉê Ç~ÖÉåë ã~êâåáî™ çÅÜ ÄÉëíçÇ 
~î Öê™I ë~åÇáÖ ãçê®åK a®ê∏îÉê Ñ~ååë Éíí MINRJMIO ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê 
ãÉÇ ã∏êâÖê™I Üìã∏ë ë~åÇ ë~ãí áåëä~Ö ~î éáåå~êI å®îÉêI íÉñíáä çÅÜ 
çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉåK bíí éêçî Ñê™å âìäíìêä~ÖêÉí Ü~ê ëâáÅâ~íë íáää NQ`J~å~äóëK 
f ÇÉå åçêÇ∏ëíê~ ëÅÜ~âíî®ÖÖÉå ëóåíÉë ®îÉå êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê íî™ ãáåÇêÉ 
ëíçÅâ~ê ãÉÇ Ñçêíë®ííåáåÖ áå ìåÇÉê pä~ÖÖ~í~åK qêçäáÖÉå ìíÖàçêÇÉ 
ëíçÅâ~êå~ êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éå ãáåÇêÉ ÄóÖÖå~Ç ëçã äÉÖ~í é™ íçãíã~êâÉå 
áåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉå áåå~å pä~ÖÖ~í~å ÇêçÖë çãK £îÉê ëíçÅâ~êå~ çÅÜ ÇÉí 
ã∏êâ~ âìäíìêä~ÖêÉí Ñ~ååë é™Ñ∏êÇ~ ëä~ÖÖä~ÖÉêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

c~äìå SRWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ QTS çÑ ROS



^fp kê
PSP

k~ãåLéä~íë
hìåÖ dìëí~Ñë íçêÖI kóÄêçÖ~í~åI d~êî~êÉÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÜìëÖêìåÇI Ö~íìåáî™Éê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ á hìåÖ 
dìëí~Ñë qçêÖI kóÄêçÖ~í~åLd~êî~êÉÖ~í~å çÅÜ oçëíî®åÇ~êÖ~í~åK p~ãíäáÖ~ 
éä~íëÉê ëçã ÄÉê∏êÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~âíìÉää  äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ äáÖÖÉê 
áåçã ê~® SUI c~äì Ö~ãä~ ëí~ÇK aÉå ë~ãã~åä~ÖÇ~ ëÅÜ~âíëíê®Åâ~å î~ê TR 
ã çÅÜ ëÅÜ~âíÉå î~êáÉê~ÇÉ á Çàìé ãÉää~å MIR çÅÜ NIMR ãK f 
kóÄêçÖ~í~åLd~êî~êÉÖ®í~å á~âííçÖëI Ñ∏êìíçã é™Ñ∏êÇ~ ëä~ÖÖJ çÅÜ 
Öêìëä~ÖÉêI Éíí ÑäÉêí~ä ®äÇêÉ Ö~íìåáî™Éê á ëÅÜ~âíî®ÖÖ~êå~K m™ Éå áååÉêÖ™êÇ á 
âî~êíÉêÉí pä~ÖÖÉå TI áåíáää d~êî~êÉÖ~í~åI Ñê~ãâçã ®îÉå êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê 
î~Ç ëçã Ñ∏êãçÇ~ë î~ê~ Éå ÄóÖÖå~ÇK _ÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖÉå î~ê íêçäáÖÉå 
Ñê™å ëÉå íáÇK f hìåÖ dìëí~Ñë qçêÖ çÅÜ oçëíî®åÇ~êÖ~í~å Ñê~ãâçã ÉåÇ~ëí 
é™Ñ∏êÇ~ ëä~ÖÖJ çÅÜ Öêìëä~ÖÉêK fåÖÉí ~î ëÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë åÉê á å~íìêäáÖ 
ã~êâK

üê
OMMR

páÇ~ QTT çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ QTU çÑ ROS



^fp kê
PUU

k~ãåLéä~íë
sáâ~I píê~åÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ä®ãåáåÖ~ê ë~âå~ë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ ã~êâ~êÄÉíÉå å®ê Ö~ãä~ 
äìÑíäÉÇåáåÖ~êå~ Éêë~ííÉë ãÉÇ àçêÇâ~ÄÉä ãÉää~å p∏êÄç çÅÜ píê~åÇ á sáâ~ 
ëçÅâÉåK pÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖÉå ÄÉÖê®åë~ÇÉë íáää çãê™ÇÉå Ç®ê êÉÇ~å â®åÇ 
Ñçêåä®ãåáåÖ ÄÉê∏êÇÉëI îáäâÉí ãçíëî~ê~ê TMM ä∏éãÉíÉê ~î ÇÉí íçí~äí QIR 
âã ä™åÖ~ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉíK iÉÇåáåÖëëíê®Åâ~å í~åÖÉê~ÇÉ Éíí Üóííçãê™ÇI 
Éíí Öêìîçãê™ÇÉ ë~ãí Éíí ~åí~ä Ö™êÇëJ çÅÜ ÄóíçãíÉêK iÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí 
î~ê ãÉëí~ÇÉäë ãÉää~å MIR çÅÜ MIT ã ÄêÉííI MIRJMIU ã Çàìéí çÅÜ Öê®îÇÉë á 
ÜìîìÇë~â á â~åíÉå ~î î®ÖÉåK fåÖ~ ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê âìäíìêä~ÖÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMR

páÇ~ QTV çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáâ~ OSWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ sáâ~

sáâ~ OMMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ sáâ~

sáâ~ OOTWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ sáâ~

sáâ~ OOUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ sáâ~

sáâ~ OPPWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ sáâ~

páÇ~ QUM çÑ ROS



^fp kê
PRV

k~ãåLéä~íë
båÖÉäÄêÉâíëÖ~í~åI c~äì ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÜìëÖêìåÇI î®Öåáî™Éê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê çãä®ÖÖåáåÖ ~î s^J
äÉÇåáåÖ ä®åÖë båÖÉäÄêÉâíëÖ~í~åI áåçã ê~® SUI c~äì ëí~ÇK pÅÜ~âíÉí î~ê 
ë~ãã~åä~Öí Å~ PMM ã ä™åÖíI OIO ã ÄêÉíí çÅÜ OIMJOIR ã ÇàìéíK f ÇÉå 
åçêê~ ®åÇÉå å™ÇÇÉ ëÅÜ~âíÉí áåíÉ åÉê á å~íìêäáÖ ã~êâI á ë∏ÇÉê å™ÇÇÉë 
å~íìêäáÖ ã~êâ ëçã î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å äÉê~ çÅÜ ãçê®åK f ÇÉå åçêê~ Ü~äî~å 
~î ëÅÜ~âíÉí Ñ~ååë Éíí âê~ÑíáÖí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ã®åÖÇÉê ~î íê®Ñê~ÖãÉåí 
ëçã ÜìÖÖëé™å çÅÜ éáåå~ê ë~ãí çÄê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ âçéé~êëä~ÖÖK 
hìäíìêä~ÖêÉí ä™Ö ÇáêÉâí é™ ÇÉå å~íìêäáÖ~ äÉê~å çÅÜ Éíí ÜìÖÖëé™å Ü~ê 
Ç~íÉê~íë íáää NRMMJí~äK f ÇÉå ë∏Çê~ Ü~äî~å ~î ëÅÜ~âíÉí Ñê~ãâçã 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉêÉëíÉê ÇáêÉâí é™ äÉê~åK jÉÇ í~åâÉ é™ ä®ÖÉí ãáíí á Ö~í~å ®ê 
ë~ååçäáâí ®îÉå ÇÉåå~ ä®ãåáåÖ Ñê™å íáÇÉå Ñ∏êÉ ëí~Çëéä~åçãä®ÖÖåáåÖÉå é™ 
NSQMJí~äÉíK f ∏îêáÖí Ñê~ãâçã ãÉëí é™Ñ∏êÇ~ ëä~ÖÖJ çÅÜLÉääÉê Öêìëä~ÖÉê á 
ëÅÜ~âíî®ÖÖ~êå~K _áíîáë âìåÇÉ ®îÉå Éå íáÇáÖ~êÉ î®Öóí~ ãÉÇ ëáåíê~Ç ëä~ÖÖ 
Ñ∏äà~ëK

üê
OMMR

páÇ~ QUN çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ QUO çÑ ROS



^fp kê
PRO

k~ãåLéä~íë
üêÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
íà®êÇ~ä\

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê éä~åÉê~Ç åó Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ áåçã üêÄó J 
c®êàÉÖ™êÇ~êå~ á _çêä®åÖÉK ûäÇêÉ â~êíã~íÉêá~ä îáë~ê ~íí üêÄó Äó ä™Ö îáÇ 
®äîÉå ks çã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK _óå î~ê çãÖáîÉå ~î ™âÉêã~êâ çÅÜ 
ëíçê~ ®åÖëÖ®êÇÉåK råÇÉê NSMMJí~äÉí ìíÖàçêÇÉ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉå Éå ÇÉä 
~î ÇÉëë~ ®åÖëÖ®êÇÉåK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê çÅâë™ å®ê~ ÇÉí Ö~ãä~ 
Ñ®êàÉëí®ääÉíK råÇÉê NTMMJí~äÉí Ü~ÇÉ çãê™ÇÉí çÇä~íë ìéé íáää ™âÉê çÅÜ Éå 
Ö™êÇ Ü~ÇÉ Éí~ÄäÉê~íë á ~åëäìíåáåÖ íáää Ñ®êàÉëí®ääÉíK

fåçã ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí Ñ~ååë Éå íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~Ç 
Ñçêåä®ãåáåÖI ê~® åê SRRI ëçã ÄÉëíçÇ ~î Éå ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëí çÅÜ Éå 
Äçéä~íë ãÉÇ ëéêáÇÇ ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉåK bíí Ñ™í~ä ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë áåçã 
Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí ãÉå áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Üáíí~ÇÉëK fåçã 
Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí Ñê~ãâçã ÉåÇ~ëí Éíí Ñ™í~ä ëéêáÇÇ~ ëä~ÖÖÄáí~ê á 
ã~íàçêÇÉåK j∏àäáÖÉå äáÖÖÉê à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉå ä®åÖêÉ î®ëíÉêìí é™ 
Ü∏àÇÉå çî~åÑ∏ê çãê™ÇÉíK

fåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå íê~ííÑçêã~Ç åÉÇÖê®îåáåÖ EO ã á 
Çá~ãíÉê çÅÜ MIU ã ÇàìéFI îáäâÉå ã∏àäáÖÉå â~å ìíÖ∏ê~ Éå íà®êÇ~äK 

üê
OMMR

páÇ~ QUP çÑ ROS



kÉÇÖê®îåáåÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëI Ç®êíáää ë~ãä~ÇÉë 
éêçîÉê áå Ñ∏ê Ç~íÉêáåÖK c∏êìíçã ÇÉå ã∏àäáÖ~ íà®êÇ~äÉå Ñê~ãâçã Éíí Öê®îí 
ÇáâÉ ãÉå áåÖÉí ∏îêáÖí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ëéÉÄçÇ~ NUNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ ^ëéÉÄçÇ~

páÇ~ QUQ çÑ ROS



^fp kê
PRR

k~ãåLéä~íë
p∏ê ^ãëÄÉêÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~íáçå îáÇ p∏ê ^ãëÄÉêÖK 
aÉå ~âíìÉää~ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå äáÖÖÉê áåçã Éíí çãê™ÇÉ ëçã ÄÉê∏ê p∏ê ^ãëÄÉêÖ 
Ö~ãä~ ÄóíçãíI ê~® OMNI _çêä®åÖÉ ëçÅâÉåK p~ãã~åä~Öí 
ã~íàçêÇ~îÄ~å~ÇÉë Éå RRR ãO ëíçê óí~ ãçíëî~ê~åÇÉ ä®ÖÉí Ñ∏ê 
Üìëâêçéé~êI äÉÇåáåÖ~ê ë~ãí áåÑ~êí íáää Ö~ê~ÖÉK j~íàçêÇëä~ÖêÉí î~ê MIPJMIT 
ã íàçÅâí çÅÜ Ç®êìåÇÉê Ñ~ååë ë~åÇK p~ãã~åä~Öí Ñê~ãâçã PS 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê áåçã ëÅÜ~âíÉåI î~ê~î ÇÉ ÑäÉëí~ î~ê íêçäáÖ~ ëóääëíÉåë~îíêóÅâK 
a®êíáää Ñ~ååë Éíí ãáåÇêÉ ~åí~ä ëíçäéÜ™äI ëí∏êÜ™äI åÉÇÖê®îåáåÖ~êI 
âçäçãê™ÇÉå çÅÜ Ü®êÇÄçííå~êK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ö~î Éíí ™äÇÉêÇçãäáÖí 
áåíêóÅâ çÅÜ ®ê íêçäáÖÉå Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ çÅÜLÉääÉê ãÉÇÉäíáÇ~K aÉ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã Ñê~ãâçã áåçã ÇÉ ~îÄ~å~ÇÉ óíçêå~ Ü~ê ìåÇÉêë∏âíë 
çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~íë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK j~íÉêá~ä Ü~ê ë~ãä~íë áå 
Ñê™å ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ çÅÜ Éíí ~åí~ä éêçîÉê âçããÉê ~íí ëâáÅâ~ë íáää NQ`J
~å~äóëK

üê
OMMR

páÇ~ QUR çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_çêä®åÖÉ OMNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ _çêä®åÖÉ

páÇ~ QUS çÑ ROS



^fp kê
PRS

k~ãåLéä~íë
hî~êåëîÉÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~íáçå é™ 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉå hî~êåëîÉÇÉå á p∏ê ^ãëÄÉêÖK aÉå ~âíìÉää~ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå äáÖÖÉê 
áåçã Éíí çãê™ÇÉ ëçã ÄÉê∏ê p∏ê ^ãëÄÉêÖ Ö~ãä~ ÄóíçãíI ê~® OMNK 
p~ãã~åä~Öí ã~íàçêÇ~îÄ~å~ÇÉë Éå QQO ãO ëíçê óí~ ãçíëî~ê~åÇÉ ä®ÖÉí 
Ñ∏ê Üìëâêçéé~êI äÉÇåáåÖ~ê ë~ãí áåÑ~êí íáää Ö~ê~ÖÉK j~íàçêÇëä~ÖêÉí î~ê MIPJ
MIR ã íàçÅâí çÅÜ Ç®êìåÇÉê Ñ~ååë á ÜìîìÇë~â ë~åÇK f ÇÉå ks ÇÉäÉå Ñ~ååë 
ãçLãà®ä~K p~ãã~åä~Öí Ñê~ãâçã NV ~åä®ÖÖåáåÖ~ê áåçã ëÅÜ~âíÉåK ^î 
ÇÉëë~ î~ê ëÉñ ã∏àäáÖ~ ëíçäéÜ™äI ëàì ëíÉå~îíêóÅâI Ñóê~ åÉÇÖê®îåáåÖ~ê çÅÜ 
Éå ÉäÇé™îÉêâ~Ç óí~K ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ö~î Éíí ™äÇÉêÇçãäáÖí áåíêóÅâ çÅÜ 
â~å ãóÅâÉí î®ä î~ê~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~K aÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã Ñê~ãâçã áåçã 
ÇÉ ~îÄ~å~ÇÉ óíçêå~ Ü~ê ìåÇÉêë∏âíë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~íë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉåK j~íÉêá~ä Ü~ê ë~ãä~íë áå Ñê™å ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ çÅÜ Éíí ~åí~ä 
éêçîÉê âçããÉê ~íí ëâáÅâ~ë íáää NQ`J~å~äóëK

üê
OMMR

páÇ~ QUT çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_çêä®åÖÉ OMNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ _çêä®åÖÉ

páÇ~ QUU çÑ ROS



^fp kê
PRT

k~ãåLéä~íë
p∏ê ^ãëÄÉêÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê î~ííÉåäÉÇåáåÖ á p∏ê ^ãëÄÉêÖ 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK s~ííÉåäÉÇåáåÖÉå ÇêçÖë á ~åëäìíåáåÖ 
íáää p∏ê ^ãëÄÉêÖë Ö~ãä~ ÄóíçãíI ê~® OMN á _çêä®åÖÉ ëçÅâÉåK aÉí ~âíìÉää~ 
ëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë á ™âÉêã~êâ áåíáää Éå ãáåÇêÉ î®Ö çÅÜ î~ê ë~ãã~åä~Öí 
NNRã ä™åÖíI MISJNIM ã ÄêÉíí çÅÜ NISJNIUR ã ÇàìéíK j~íàçêÇëä~ÖêÉí î~ê 
Å~ MIPR ã íàçÅâí çÅÜ Ç®êìåÇÉê Ñ~ååë äàìëI ÖìäÄÉáÖÉ ë~åÇK fåçã ëÅÜ~âíÉí 
Ñê~ãâçã êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê ™íí~ åÉÇÖê®îåáåÖ~êI î~ê~î Éå ã∏àäáÖÉå ìíÖàçêÇÉ 
Éíí ëíçäéÜ™äK j~íÉêá~ä Ñ∏ê Ç~íÉêáåÖ Ü~ê ë~ãä~íë áå çÅÜ ëâáÅâ~íë íáää NQ`J
~å~äóëK

üê
OMMR

páÇ~ QUV çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_çêä®åÖÉ OMNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ _çêä®åÖÉ

páÇ~ QVM çÑ ROS



^fp kê
PUV

k~ãåLéä~íë
iÉâë~åÇ âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âóêâäáÖ ÄóÖÖå~ÇI ãìêîÉêâI ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íëI Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí Éå ÖÉçíÉâåáëâ éêçîÖêçé íçÖë ìéé é™ ë∏Çê~ ëáÇ~å 
~î íçêåãìêÉå íáää iÉâë~åÇë âóêâ~ á åçîÉãÄÉê OMMRI ìíÑ∏êÇÉ a~ä~êå~ë 
ãìëÉìã Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK dêçéÉåI OIOñMIU ãÉíÉê ëíçê çÅÜ Å~ NIR 
ãÉíÉê ÇàìéI Öê®îÇÉë ÇáêÉâí ãçí ãìêÉåë ÖêìåÇãìê îáäâÉí ãÉÇÖ~î ~íí ÇÉå 
ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ ãìêÉåë ÖêìåÇä®ÖÖåáåÖ âìåÇÉ ëíìÇÉê~ëK aÉå íìâí~ÇÉ 
Öê~åáíëíÉåëãìêÉå ëíçÇ é™ Éå Å~ MIO ãÉíÉê íàçÅâ ÖêìåÇëìä~ ÑçÖ~Ç ãÉÇ 
â~äâÄêìâ MINR ãÉíÉê ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâóí~ ëçã ëí~Åâ Å~ MIR ãÉíÉê 
ìí~åÑ∏ê î®ÖÖäáîÉíK dêìåÇëìä~å á ëáå íìê îáä~ÇÉ é™ Éíí ÇêóÖí NIR ãÉíÉê 
Çàìéí ÖêìåÇä®ÖÖåáåÖëÇáâÉ Ñóääí ãÉÇ ëíÉåI ãìêíÉÖÉäI â~äâÄêìâ ë~ãí Éå ÇÉä 
ã®ååáëâçÄÉåK f ÇÉå ë~åÇáÖ~ ëáäíÉå ä™Ö ìí∏îÉê ÖêìåÇãìêÉå çãÖê®îÇ~ 
Öê~îêÉëíÉê çÅÜ ÄóÖÖå~Çë~îÑ~ääK j∏àäáÖíîáë Ñ~ååë Éå çê∏êÇ Öê~î á 
ëÅÜ~âíÉíë ë∏Çê~ ®åÇÉK

üê
OMMR

páÇ~ QVN çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iÉâë~åÇ VMRWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ iÉâë~åÇ

páÇ~ QVO çÑ ROS



^fp kê
PVM

k~ãåLéä~íë
s®ëíê~ c~ä~åI c~äì ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëä~ÖÖä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ ë~åÉêáåÖë~êÄÉíÉå é™ Éå íçãí îáÇ 
âçêëåáåÖÉå píáÖ~êÉÖ~í~åLbåÖÉäÄêÉâíëÖ~í~å ëçã íáÇáÖ~êÉ Üóëí Éå 
ÄÉåëáåëí~íáçåK kìãÉê~ Äçêíí~Öå~ í~åâ~ê Ü~ê Ñìååáíë åÉÇÖê®îÇ~ ∏îÉê Éå 
ëíçê ÇÉä ~î óí~åK aÉí åì ~âíìÉää~ ëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë Å~ Q ã Çàìéí á ë∏Çê~ 
®åÇÉå çÅÜ Å~ P ã á åçêê~K ä ë∏Çê~ ÇÉäÉå ëóåíÉë ÉåÇ~ëí á ëÉå íáÇ é™Ñ∏êÇ~ 
ã~ëëçê çÅÜ á ÄçííÉå íêçäáÖÉå å~íìêäáÖI ãÉå ãóÅâÉí Ñ∏êçêÉå~Ç ã~êâK ä 
åçêê Ñçêíë~ííÉ Éå ÖàìíÉå ÄÉíçåÖëìä~ Å~ O ã åÉê åçêêìí ìí~åÑ∏ê ëÅÜ~âíÉíK 
lî~åé™ ÄÉíçåÖëìä~å ëóåíÉë ëä~ÖÖä~ÖÉê çÅÜ ìåÇÉê ÇÉå äÉê~K

üê
OMMR

páÇ~ QVP çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå SUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ QVQ çÑ ROS



^fp kê
PRP

k~ãåLéä~íë
£îÉêãçê~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ä®ãåáåÖ~ê ë~âå~ë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê åó s^J
äÉÇåáåÖ á £îÉêãçê~K £îÉêãçê~ çãå®ãåë Ñ∏êëí~ Ö™åÖÉå á ëâêáÑí ™ê NPUQI 
£îÉêãçê~ Ö~ãä~ Äóíçãí ®ê êÉÖáëíêÉê~Ç ëçã ê~® NPV á _çêä®åÖÉ ëçÅâÉåK 
aÉí ~âíìÉää~ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë á â~åíÉå ~î Éå ™âÉêI ÖÉåçã Éå î®Ö 
ë~ãí ∏îÉê Öê®ëã~ííçê ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã ÇÉå Ö~ãä~ ÄóíçãíÉåK 
iÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí î~ê âå~ééí NMM ã ä™åÖíI NISJOIM ã ÄêÉíí çÅÜ âêáåÖ OIM 
ã ÇàìéíK j~íàçêÇëä~ÖêÉí î~ê MIPJMIQ ã íàçÅâí çÅÜ á ÄçííÉå Ñ~ååë 
äàìëÄÉáÖÉ ë~åÇ ë~ãí çãê™ÇÉå ãÉÇ ÄäçÅâáÖ ãçê®åK fåçã äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK

üê
OMMR

páÇ~ QVR çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_çêä®åÖÉ NPVWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ _çêä®åÖÉ

páÇ~ QVS çÑ ROS



^fp kê
PSQ

k~ãåLéä~íë
£ëí~åÑçêëI iáää~ aáÅâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âçããìåáâ~íáçåëä®ãåáåÖI ~Öê~ê ä®ãåáåÖI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI 
áåÇìëíêáä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê çãÄóÖÖå~Ç ~î oáâëî®Ö SU ÖÉåçã cçêëK 
h~êí~å~äóë îáë~ÇÉ Éíí áåíÉåëáîí Äêìâ~í ä~åÇëâ~é âêáåÖ î~ííÉåÇê~Ö çÅÜ 
ëà∏~êI ëéÉÅáÉääí âêáåÖ cçêë™åK s®Ö~äíÉêå~íáî N çÅÜ O é~ëëÉê~ê ÖÉåçã ÇÉå 
ÅÉåíê~ä~ çÇäáåÖëÄóÖÇÉå ãÉÇ~å ~äíÉêå~íáî P á ÜìîìÇë~â ÄÉê∏ê ÇÉå Ö~ãä~ 
ìíã~êâÉåK fåîÉåíÉêáåÖÉå ÖàçêÇÉë ∏îÉê Éíí å®ëí~å P âî~Çê~íâáäçãÉíÉê 
ëíçêí çãê™ÇÉK lãê™ÇÉí î~ê ëî™êáåîÉåíÉê~í é™ ÖêìåÇ ~î îÉÖÉí~íáçåëí®ÅâÉí 
çÅÜ î™íã~êâÉêå~K c∏êìíçã íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ ä®ãåáåÖ~ê Ñê~ãâçã OS åó~ 
âìäíìêJ çÅÜ Ñçêåä®ãåáåÖ~êW Ñ®êÇî®Ö~êI Ñçëëáä ™âÉêã~êâI Ü®Öå~ÇÉêI 
âçäåáåÖë~åä®ÖÖåáåÖ~êI Éå íà®êÄê®ååáåÖëéä~íëI Öê®åëã®êâÉåI éä~íë ãÉÇ 
íê~Çáíáçå çÅÜ ÜìëÖêìåÇÉêK

fåçã î®ÖâçêêáÇçê N Ñáååë ÄäK~K Éå íà®êÇ~äI Éå ÜìëÖêìåÇI Éå 
âçäåáåÖëä®ãåáåÖI Éå íêçäáÖ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëI Éå Äóíçãí çÅÜ Éíí 
Üóííçãê™ÇÉK s®ÖâçêêáÇçê O Ö™ê ÖÉåçã ÅÉåíê~ä~ ÇÉä~ê ~î £ëí~åÑçêë çÅÜ 
j®äÄóë Ö~ãä~ ™âÉêã~êâK fåçã î®ÖâçêêáÇçê P Ñáååë Éå íà®êÇ~äI Éíí 
Öêìîçãê™ÇÉI ÜìëÖêìåÇÉêI çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê çÅÜ Éå ÄóíçãíK

üê
OMMR

páÇ~ QVT çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

cçäâ®êå~ ONNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ cçäâ®êå~

páÇ~ QVU çÑ ROS



^fp kê
PUP

k~ãåLéä~íë
kóÅâÉäÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëä~ÖÖî~êé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå Ää®ëíÄêìâëä®ãåáåÖ á kóÅâÉäÄóI ê~® 
UOP píçê~ qìå~ ëåI áåÑ∏ê Çê~ÖåáåÖ ~î s^ äÉÇåáåÖ ãÉää~å kóÅâÉäÄó çÅÜ 
píçêëíÉåK p∏âëÅÜ~âí íçÖë ìéé á ™âÉêã~êâ çãÉÇÉäÄ~êí ∏ëíÉê çÅÜ ë∏ÇÉê çã 
ÇÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíÉå é™ Éå ÇêóÖ OMM ãÉíÉê ä™åÖ ëíê®Åâ~K 
p~ãã~ä~Öí NS ëíóÅâÉå RJRM ãÉíÉê ä™åÖ~ çÅÜ NIO ãÉíÉê ÄêÉÇ~ ëÅÜ~âí 
ã~ëâáåÖê®îÇÉë á ÇÉå í®åâí~ äÉÇåáåÖëëíê®Åâ~å é™ Ä™Ç~ ëáÇçê çã íáÇáÖ~êÉ 
^äëÄ®ÅâÉåI åì Éíí Çàìéí Çê®åÉêáåÖëÇáâÉK píê~ñ ë∏ÇÉê çã ÇÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíÉå é™ î®ëíê~ ëáÇ~å çã ÇáâÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄçííåÉå ~î Éå 
ëä~ÖÖî~êé á Éå ëî~Åâ~K pä~ÖÖî~êéÉå ®ê ìééëâ~ííåáåÖëîáë PMñNR ãÉíÉê ëíçê 
EkJpF çÅÜ åÉê íáää MIQ ãÉíÉê ÇàìéI ÑóääÇ ãÉÇ ãçáÖ ëáäíI ãóää~I âçäI 
êÉÇìâíáçåëëä~ÖÖ çÅÜ ìÖåëî®ÖÖëÄáí~êK hçäéêçî ®ê í~ÖÉí Ñ∏ê Ç~íÉêáåÖK píê~ñ 
pps Ç®êçã ä™Ö ëéêáÇÇ ëä~ÖÖ çÅÜ ®îÉå Éåëí~â~ ®äÇêÉ åÉÇÖê®îåáåÖ~êI ÉîK 
Éíí ëíçäéÜ™äK bå ~äíÉêå~íáî äÉÇåáåÖëëíê®Åâ~ Ñ∏êÉëä™ë Ç®êÑ∏ê ∏ëíÉê çã ÇÉå 
ìêëéêìåÖäáÖ~K a®êìí∏îÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí íêçäáÖí ÄêçÑìåÇ~ãÉåí Ñê™å åó~êÉ 
íáÇ îáÇ ÇáâÉíLÄ®ÅâÉåK

üê
OMMR

páÇ~ QVV çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ UOPWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ RMM çÑ ROS



^fp kê
PTM

k~ãåLéä~íë
póê~Ñ~ÄêáâÉåI fåÖ~êîÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ñçëëáä ™âÉêI ëíÉåãìêI ÇáâÉI Ñ®êÇî®ÖI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ëíÉåÄêçíí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Éíí åóíí 
âê~Ñíî®êãÉîÉêâ î®ëíÉê çã ÇÉí ÄÉÑáåíäáÖ~ é™ fåÖ~êîÉíK bñéäç~íÉêáåÖëóí~å 
î~ê ÄÉä®ÖÉå á ∏ëíJ çÅÜ ëóÇ∏ëíëäìííåáåÖ ~î Éå ëí∏êêÉ ëâçÖÄÉîìñÉå 
ãçê®åÜ∏àÇK qÉêê®åÖÉå î~ê ÄäçÅâáÖK ví~å ÄÉê∏êÇÉ ÇÉ ëóÇ∏ëíê~ ÇÉä~êå~ ~î 
Ñçêåä®ãåáåÖ ê~® VN çÅÜ åçêÇî®ëíê~ ÇÉä~êå~ ~î Ñçêåä®ãåáåÖ ê~® USI 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ÇÉí íáÇáÖ~êÉ ëKâK s®ëíÉêã~äãI îáäâ~ ÄÉëí™ê ~î 
ÖêìåÇÉê ÉÑíÉê ÄçåáåÖëÜìëI â®ää~êÉI çÇäáåÖëóíçê çÅÜ íÉêê~ëëÉêáåÖ~êK

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Éå â~êíÉêáåÖ ~î ä®ãåáåÖ~êå~ ë~ãí 
ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK p~ãã~åä~Öí â~êíÉê~ÇÉë PN ä®ãåáåÖ~ê ~î î~êáÉê~åÇÉ 
™äÇÉêI ÄäK~K S ÜìëÖêìåÇÉêI NN çÇäáåÖëóíçêI O ëíÉåãìê~êI O ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI 
N ÇáâÉI P Ñ®êÇî®Ö~êI N ëíÉåÄêçííK eìëÖêìåÇÉêå~ î~ê ~ää~ Ñê™å åó~êÉ íáÇ 
çÅÜ ÇÉ ÑäÉëí~ Ñê™å NUMMJNVMMJí~äK lÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êå~ Ü~ÇÉ Éíí ÄÉíóÇäáÖí 
®äÇêÉ ìíëÉÉåÇÉK c∏êìíçã å™Öê~ êÉâí~åÖìä®ê~ çÅÜ íÉêê~ëëÉê~ÇÉ óíçêI ëçã 
ÇÉäîáë ~åî®åíë ëçã íçãíã~êâ çÅÜ ëçã ÇÉëëìíçã Äêìâ~íë á êÉä~íáîí ëÉå 
íáÇI î~ê ÇÉ ÑäÉëí~ ãóÅâÉí ëã™I çêÉÖÉäÄìåÇå~ çÅÜ â~åí~ÇÉ ãÉÇ ëíÉåî~ää~êK 
på~ê~êÉ ®å ™âê~ê â~å ã~å â~ê~âí®êáëÉê~ ÇÉã ëçã ëã™ â™äÖ™êÇ~êK 
p∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖÉå áåêáâí~ÇÉë é™ ~íí ëíìÇÉê~ å™Öê~ ~î ÇÉ ÜìëÖêìåÇÉê 

üê
OMMR

páÇ~ RMN çÑ ROS



ëçã âìåÇÉ î~ê~ ®äÇêÉ çÅÜ î®Ö~êå~ë ìééÄóÖÖå~ÇI ãÉå Ñê®ãëí 
çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êå~ë ÄáäÇ~åÇÉ çÅÜ ëíê~íáÖê~ÑáK gçêÇéêçîÉê áåë~ãä~ÇÉë Ñ∏ê 
~íí Ç~íÉê~ çÇäáåÖÉå çÅÜ ë∏â~ ëî~ê é™ Ñê™Öçê âêáåÖ çÇäáåÖÉåë â~ê~âí®ê 
çÅÜ ÇÉå çãÖáî~åÇÉ îÉÖÉí~íáçåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå USWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

c~äìå VNWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ RMO çÑ ROS



^fp kê
PUR

k~ãåLéä~íë
_ÉêÖëÖ™êÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëä~ÖÖî~êé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~ê 
ë~ãí ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î ãáåÇêÉ ÄóÖÖå~Ç Ñ∏ê ~îäçééëêÉåáåÖ á _ÉêÖëÖ™êÇÉåI 
píçê~ hçéé~êÄÉêÖë ëçÅâÉåK _ÉêÖëÖ™êÇÉå äáÖÖÉê Å~ N ãáä ks çã c~äìåI 
îáÇ Éå ™ê~îáå ãÉää~å ëà∏~êå~ d êóÅâÉå çÅÜ s~êé~åK f çãê™ÇÉí äáÖÖÉê Éíí 
Üóííçãê™ÇÉ Eê~® åê NTOI píçê~ hçéé~êÄÉêÖ ëåF ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ëä~ÖÖî~êéI 
â~å~äëóëíÉãI ÜóííêìáåÉêI êçëíìÖå~ê çÅÜ ÖêìåÇêÉëíÉêK eóííçãê™ÇÉí á 
_ÉêÖëÖ™êÇÉå ~åëÉë î~ê~ Éíí ~î ÇÉ ®äÇëí~ çÅÜ ãÉëí ÄÉíóÇÉäëÉÑìää~ 
ÜóííâçãéäÉñÉå âêáåÖ c~äì âçéé~êÖêìî~K

f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå ~âíìÉää~ Éñéäç~íÉêáåÖÉå ~åä~ÇÉë Éå ÖêìåÇ Ñ∏ê 
~îäçééëêÉåáåÖ~åä®ÖÖåáåÖÉå á Éå ìíÑóääÇ Öêçé á ëä~ÖÖÉåK a®êíáää Öê®îÇÉë 
Éíí Å~ QM ã ä™åÖí ëÅÜ~âí Ñê™å ÄóÖÖå~ÇÉå ãçí dêóÅâ™åI ÇKîKëK á ksJp£ 
êáâíåáåÖK pÅÜ~âíÉí î~ê å®êã~ëí íê~ííÑçêã~íI NIQJPIS ã ÄêÉíí á óí~å çÅÜ Å~ 
MIS ã ÄêÉíí á ÄçííÉåK aàìéÉí î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å NIM çÅÜ NIR ãK pÅÜ~âíÉí 
Öê®îÇÉë áåíÉ åÉê á ÇÉå å~íìêäáÖ~ ã~êâÉåK

f ëÅÜ~âíÉí ëóåíÉë Éíí á ÜìîìÇë~â ÜçãçÖÉåí ëä~ÖÖä~ÖÉê ÇáêÉâí ìåÇÉê 
Ç~ÖÉåë ã~êâåáî™åK pä~ÖÖÄáí~êå~ î~ê ãÉää~å MIMRJMIO ã ëíçê~ çÅÜ ÇÉí 

üê
OMMR

páÇ~ RMP çÑ ROS



Ñ∏êÉâçã ë™î®ä ëâáîáÖ ëä~ÖÖ ëçã êìåÇ~ Äáí~êK f ãáííÉå ~î ëÅÜ~âíÉí Ñ~ååë 
Éíí ëáåíê~í ëä~ÖÖä~ÖÉê MIR ã ìåÇÉê Ç~ÖÉåë ã~êâåáî™K aÉí ëáåíê~ÇÉ 
ëä~ÖÖä~ÖêÉí âìåÇÉ Ñ∏äà~ë á PIMJPIR ãK j∏àäáÖÉå â~å ÇÉí ê∏ê~ ëáÖ çã Éå 
ãÉÇîÉíÉí Ü™êÇÖàçêÇ ~êÄÉíëóí~K f ÇÉå ∏ëíê~ ëÅÜ~âíî®ÖÖÉå Ñ~ååë íêÉ 
ëíóÅâÉåI ìéé íáää MIT ã ëíçê~ ëíÉå~ê á ëä~ÖÖä~ÖêÉíK píÉå~êå~ ä™Ö áåíÉ áåíáää 
î~ê~åÇê~ ìí~å îÉêâ~ÇÉ å®êã~ëí î~ê~ Çìãé~ÇÉ á ëä~ÖÖÉåK fåÖ~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë á ÇÉí íàçÅâ~ ëä~ÖÖä~ÖêÉíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ hçéé~êÄÉêÖ NTOWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ hçéé~êÄÉêÖ

páÇ~ RMQ çÑ ROS



^fp kê
PTO

k~ãåLéä~íë
oóääëÜóíí~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
î®ÖÄ~åâI ëä~ÖÖî~êéI Öêìî~I â~îÉäÄêç\I Ñçëëáä ™âÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê éä~åÉê é™ Ü∏à~ Ñ∏êÇ®ãåáåÖ~êå~ á 
oóääëÜóííÉã~Ö~ëáåÉíK a~ããî~ää~êå~ë Ä~ë âçããÉê ~íí ÄêÉÇÇ~ë çÅÜ îáëë~ 
çãê™ÇÉå ∏îÉêëî®ãã~ëI Ñ∏ê ~íí ë™ ëã™åáåÖçã ∏îÉêí®Åâ~ëK mêçîëÅÜ~âí 
Öê®îÇÉë é™ Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê ëçã íáÇáÖ~êÉ íáääÜ∏êí 
oóääëÜóííÉ ÄóK j~íàçêÇëä~ÖêÉí î~ê ãóÅâÉí íìåí çÅÜ ã~ÖÉêí çÅÜ ÉåÇ~ëí 
å™Öê~ ëî~Ö~ ëé™ê ~î íÉêê~ëëÉê çÅÜ ™âÉêÄÉÖê®åëåáåÖ~ê âìåÇÉ Üáíí~ëK aÉå 
Öêìî~ ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë î~ê~ Éå 
àçêÇêóãåáåÖK aÉå Üóíí~ Eê~® NOF ëçã Ñáååë áåçã çãê™ÇÉí ®ê ë~êÖ~Ç ~î 
ëÉå~êÉ ™êÜìåÇê~ÇÉåë îÉêâë~ãÜÉí çÅÜ Ç™ Ñê®ãëí ëä~ããÇ~ããëÄóÖÖÉå 
WçÅÜ î®Ö~êK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå åçíÉê~ÇÉë Üóííëä~ÖÖ á çãê™ÇÉíI 
ÜìîîìÇÉäÉå ~î ÇÉíí~ ã~íÉêá~ä ÄÉÇ∏ãë ëçã çãÇÉéçåÉê~íK pé™ê ~î Éå 
®äÇêÉ î®ÖÄ~åâ ãÉÇ ëâçåáåÖ åÉê ãçí Ç~ããÉå çÅÜ ëà®äî~ 
Ç~ããëâçåáåÖÉå î~ê ÇÉ íóÇäáÖ~ëíÉ ëé™êÉåK

mêçëéÉâíÉêáåÖ ãÉÇ ÖÉçê~Ç~ê ÖàçêÇÉë ∏îÉê Éå ãóê Ç®ê êÉëíÉê ~î Éå 
â~îÉäÄêç Ü~ê Üáíí~íë îáÇ íçêîí®âí Eê~® QPUI eÉÇÉãçê~ ëåFK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ö~î îáëë~ ìíëä~Ö á Éå ëíê®ÅâåáåÖ ëçã ëí®ããÉê ãÉÇ ÇÉ 
®äÇêÉ ìééÖáÑíÉêå~ çã â~îÉäÄêçåI ãÉå çÅâë™  ãÉÇ Éå ÄÉÑáåíäáÖ 

üê
OMMR

páÇ~ RMR çÑ ROS



âê~ÑíäÉÇåáåÖI ~åçã~äáå â~å Ç®êÑ∏ê Ü~ çêë~â~íë ~î Éå ~êÄÉíëî®Ö åóííà~Ç 
îáÇ ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î âê~ÑíäÉÇåáåÖÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

d~êéÉåÄÉêÖ NOWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ d~êéÉåÄÉêÖ

eÉÇÉãçê~ QPUWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ RMS çÑ ROS



^fp kê
PTP

k~ãåLéä~íë
dê™Ç~I dê™Ç~å®ëÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ç~ããî~ääI ÑäçííåáåÖë~åä®ÖÖåáåÖI â~å~äI âî~êåI íê®áåÇìëíêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê Éíí éä~åÉê~í â~å~äéêçàÉâíI ãÉÇ â~å~äI ëäìëë~êI ÄêóÖÖçê çÅÜ î®Ö~ê 
é™ dê™Ç~å®ëÉíI ìíÑ∏êÇÉë Éå â~êíÉêáåÖ ~î ÇÉ Ñóëáëâ~ ëé™êÉå ÉÑíÉê ®äÇêÉ 
áåÇìëíêáä®ãåáåÖ~ê á ã~à OMMRK h~êíÉêáåÖëçãê™ÇÉí î~ê Å~ ORMñTM ãÉíÉê 
ëíçêí çÅÜ ÄÉä®ÖÉí á Éå ®äÇêÉ çÅÜ åì íçêêä~ÖÇ ®äîê~îáåK h~êíÉêáåÖÉå Ö®ääÇÉ 
Ñê®ãëí Éíí íáÇáÖ~êÉ çÅÜ ç~îëäìí~í â~å~äéêçàÉâí Ñê™å NUOQJNURMI ãÉÇ 
ÜìîìÇâ~å~äI ∏îÉêëíê∏ãåáåÖëâ~å~äI ãìê~êI î~ää~êI ëíÉåÄêçíí ÉíÅKI ãÉå 
çÅâë™ ÖêìåÇÉêå~ ÉÑíÉê Éå ë™ÖI ã∏àäáÖÉå Ñê™å ëäìíÉí ~î NTMMJí~äÉíI Éå 
íáããÉêÑäçííåáåÖëê®åå~I ë™Ö ãÉÇ Ç~ããî~ää çÅÜ î®Ö Ñê™å NUSMJí~äÉí ë~ãí 
Éå âî~êå~åä®ÖÖåáåÖ ãÉÇ ãÉàÉêá Ñê™å ëäìíÉí ~î NUUMJí~äÉí Ñê~ã íáää NVTRK 
h~êíÉêáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ÖÉåçã Éå ÑçêåãáååÉëáåîÉåíÉêáåÖI Éå áåã®íåáåÖ ~î 
ë~ãíäáÖ~ çÄëÉêîÉê~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê ãÉÇ íçí~äëí~íáçåI ÑçíçÇçâìãÉåí~íáçå 
ë~ãí Éå îÉêÄ~ä ÄÉëâêáîåáåÖK

üê
OMMR

páÇ~ RMT çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

d~ÖåÉÑ OPRWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ d~ÖåÉÑ

páÇ~ RMU çÑ ROS



^fp kê
PTQ

k~ãåLéä~íë
eÉÇÉãçê~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ i∏ÖÇèîáëí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Éå åó íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçå 
é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~ eÉÇÉãçê~ OWPP çÅÜ OWPQK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê 
ë~ãã~åä~Öí NO UMM ãO ëíçêíK aÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí áåêóãÇÉ Éå 
ãáåÇêÉ áåÇìëíêá çÅÜ ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå Ü~ÇÉ ~åî®åíë ëçã ™âÉêã~êâK qçí~äí 
Öê®îÇÉë QO ë∏âëÅÜ~âí Ñ∏êÇÉä~ÇÉ ∏îÉê óí~åK pÅÜ~âíÉå î~ê PJV ã ä™åÖ~I 
NIQJNIS ã ÄêÉÇ~ çÅÜ MIPJNIR ã Çàìé~K j~íàçêÇëä~ÖêÉí î~ê î~åäáÖíîáë 
âêáåÖ MIP ã íàçÅâíK fåçã ëíçê~ ÇÉä~ê ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí îÉêâ~ê 
ã~íàçêÇÉå Ü~ ëÅÜ~âí~íë Äçêí çÅÜ ã~êâÉå î~ê ìíÑóääÇ ãÉÇ ë~åÇI ëíÉå 
çÅÜLÉääÉê ëÉåíáÇ~ ÄóÖÖ~îÑ~ääK f ÄçííÉå Ñ~ååë äàìëÄÉáÖÉ ãçLãà®ä~K f Éíí Ñ™í~ä 
ëÅÜ~âí âìåÇÉ ÇáÑÑìë~ ëé™ê ~î çÇäáåÖ âçåëí~íÉê~ë á Ñçêã ~î éäçÖÑ™êçêK 
fåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK

üê
OMMR

páÇ~ RMV çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà Ñçêåä®ãåáåÖ a~ä~êå~ a~ä~êå~ eÉÇÉãçê~

páÇ~ RNM çÑ ROS



^fp kê
PTT

k~ãåLéä~íë
píçê~ _ê™Ñ~ää

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI âçäÜìëI ìÖå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç çãÄóÖÖå~íáçå ~î êÉÖäÉêáåÖëÇ~ãã ë~ãí 
â~å~ä íáää _ê™Ñ~ääÉíë âê~ÑíîÉêâI ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á àìåá OMMRK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉëíçÇ á ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK ^åäÉÇåáåÖÉå î~ê ~íí 
çãÄóÖå~íáçåÉå âçããÉê ~íí ÄÉê∏ê åçêê~ â~åíÉå ~î Éíí ãÉÇÉäíáÇ~ 
Üóííçãê™ÇÉI ê~® RM á p®íÉêë ëçÅâÉå xpáäîÄÉêÖ RMWN ÉåäáÖí cjfpz çÅÜ ê~® 
NTM á kçêêÄ®êâÉ ëçÅâÉå xÉà ãÉÇ á cjfpzK aÉå ëÉå~ëíÉ Üóíí~å îáÇ 
ëíê∏ããÉå Ää™ëíÉë åÉê é™ NTVMJí~äÉíK

cóê~ ëÅÜ~âí íçÖë ìéé ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã åìî~ê~åÇÉ Ç~ãã çÅÜ ™Ñ™ê~K aÉí 
åçêÇäáÖ~ëíÉ ëÅÜ~âíÉí å®êã~ëí åìî~ê~åÇÉ ™Ñ™ê~ Öê®îÇÉë ÖÉåçã Éå 
î~êéäáâå~åÇÉ ä™åÖëíê®Åâí âìääÉ ãÉÇ ã~ëìÖåëëä~ÖÖ á â~åíÉêå~K hìääÉå 
îáë~ÇÉ ëáÖ ÉãÉääÉêíáÇ î~ê~ ìééÄóÖÖÇ ~î î~êéëíÉå çÅÜ âçäëíóÄÄK m™ Éå 
êÉä~íáîí éä~åI áçêÇåáåÖÖàçêÇ óí~ ãÉÇ î~êéëíÉå çÅÜ ÖêìëLë~åÇ ä™Ö Éíí 
íàçÅâí ä~ÖÉê ãÉÇ âçäëíóÄÄK aÉí íçäâ~ÇÉë ëçã Éå âçäÜìëéä~íëI Ç®ê ÜìëÉí 
Ü~ê î~ê ãÉê ®å T ãÉíÉê ä™åÖíK aÉ íî™ ë∏Çê~ ëÅÜ~âíÉå Ñ∏êä~ÇÉë ãçí åçêê~ 
â~åíÉå ~î Éå Å~ P ãÉíÉê Ü∏Ö çÅÜ NMñNM ãÉíÉê ëíçê Ü∏ÖLéä~í™ Å~ OM 
ãÉíÉê ë∏ÇÉê çã åìî~ê~åÇÉ ™Ñ™ê~K a®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éå 
â~ääãìê çÅÜ ê~ëÉêáåÖëã~ëëçê íáää Éå ìÖåëéáé~K fåÖ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëçã 

üê
OMMR

páÇ~ RNN çÑ ROS



â~å Ç~íÉê~ ä®ãåáåÖ~êå~I ãÉå `NQJ~å~äóëÉê âçããÉê ~íí ìíÑ∏ê~ëK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

kçêêÄ®êâÉ NTMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ kçêêÄ®êâÉ

páäîÄÉêÖ RMWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ páäîÄÉêÖ

páÇ~ RNO çÑ ROS



^fp kê
PTU

k~ãåLéä~íë
sáâ~êÄóå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
çÇäáåÖëä~ÖÉêI ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖI Ää®ëíÉêëä~ÖÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉêå~ ~íí ìééÑ∏ê~ Äçëí®ÇÉê 
é™ ÇÉí Ö~ãä~ p™ÖÉåçãê™ÇÉí á sáâ~êÄóåK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê 
ë~ãã~åä~Öí ãÉê ®å NM ÜÉâí~ê çÅÜ ÄÉëíçÇ íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î ÇÉí ÑKÇK 
ë™ÖîÉêâëçãê™ÇÉí ãÉÇ ìíÑóääÇ ã~êâ çÅÜ ÇÉäîáë âî~êëí™ÉåÇÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉK 
h~êíëíìÇáÉêå~ ÄÉê∏êÇÉ ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î sáâ~êÄóå çÅÜ â~êíã~íÉêá~äÉí 
Ü~ê Ñê®ãëí ÄÉëí™íí ~î ëíçêëâáÑíÉëÜ~åÇäáåÖ~êå~ Ñê™å NUOUK

_ÉÄóÖÖÉäëÉå ä™Ö á Ä∏êà~å ~î NUMMJí~äÉí ä®åÖë ä~åÇëî®ÖÉåI Éå ÇêóÖ Ü~äî 
âáäçãÉíÉê Ñê™å páäà~åë ëíê~åÇ çÅÜ á ÇÉå îáÇëíê®Åâí~ ëäìííåáåÖÉå åÉê ãçí 
páäà~å ä™Ö çãî®ñä~åÇÉ ®åÖëJ çÅÜ ™âÉêÖ®êÇÉåK aÉí ~âíìÉää~ 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ÄÉê∏ê Éå ëã~ä êÉãë~ ä®åÖë ëíê~åÇÉå çÅÜ Äêìâ~ÇÉë á 
ÜìîìÇë~â ëçã ®åÖëã~êâ Ñ∏êÉ ë™ÖîÉêâëçãê™ÇÉíë íáÇ é™ NUVMJí~äÉíK f kl 
ëâ~ê ÇçÅâ Éíí ~î Äóåë ®äÇêÉ ™âÉêÖ®êÇÉå áåK bå î®Ö äÉÇÇÉ á Ä∏êà~å ~î 
NUMMJí~äÉí ë™î®ä ëçã áÇ~Ö Ñê™å Äóå åÉê íáää ëíê~åÇÉåK

p∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖÉå áåêáâí~ÇÉë é™ ~íí Ñáåå~ ëé™ê ÉÑíÉê ÇÉå ®äÇêÉ ™âÉêå 
çÅÜ î®ÖÉå ë~ãí ÇÉå ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉå ê~® 
NVSI o®ííîáâ ëåI ÄÉä®ÖÉå á ps ®åÇÉå ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK p~ãã~åä~Öí 

üê
OMMR

páÇ~ RNP çÑ ROS



íçÖë U ë∏âëÅÜ~âí ìéé ãÉÇ Üà®äé ~î Éå Öê®îã~ëâáåK pé™êÉå ÉÑíÉê 
çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êå~ îáë~ÇÉ ëáÖ ÇçÅâ î~ê~ ãóÅâÉí î~Ö~ çÅÜ 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉå ëíê®ÅâíÉ ëáÖ áåíÉ åÉê íáää ÇÉå Öêìë~ÇÉ î®Ö ëçã 
ä∏éÉê ìíãÉÇ ëíê~åÇÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

o®ííîáâ NVSWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ o®ííîáâ

páÇ~ RNQ çÑ ROS



^fp kê
PTV

k~ãåLéä~íë
o®ííîáâë éêçëíÖ™êÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ää®ëíÄêìâëä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíI ê~® PRT o®ííîáâ ëåI 
áåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Ö™åÖJçÅÜ ÅóâÉäî®Ö ãÉää~å o®ííîáâë Å~ãéáåÖ çÅÜ 
o®ííîáâë âóêâçÖ™êÇK mä~íëÉå ìíÖ∏êë ~î Éå Ñä~Åâ ëíê~åÇÄêáåâ íáää páäà~åK 
qî™ ä™åÖ~ çÅÜ Éíí âçêí~êÉ ë∏âëÅÜ~âí íçÖë ìéé ãÉÇ Üà®äé ~î Öê®îã~ëâáå 
ä®åÖë ÇÉå Å~ NMM ãÉíÉê ä™åÖ~ î®Öëíê®Åâå~K råÇÉê Öê®ëíçêî çÅÜ ã~íàçêÇ 
ä™Ö â~äâëíÉåëãçê®åK f ÇÉí ∏ëíê~ çÅÜ ä®ÖêÉ ÄÉä®Öå~ ëÅÜ~âíÉí Ñ~ååë 
ëî®ãã~ÇÉ àçêÇJ çÅÜ ë~åÇä~ÖÉêI á ÇÉå ÅÉåíê~ä~ ÇÉäÉå ~î 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëéêáÇÇ êÉÇìâíáçåëëä~ÖÖ EÅ~ QMJRM 
âÖF á ÇÉí ®äÇëí~ Üìãìëä~ÖêÉíK pä~ÖÖÉå î~ê Ää™ëáÖI Öê™JÄêìåJëî~êíI 
ÇêçééÑçêã~Ç çÅÜLÉääÉê êìååÉåI ãÉÇ ìÖåëî®ÖÖëÄáí~ê ~î Öê™Äê®åÇI ëáåíê~Ç 
ãçë~åÇK fåÖ~ âçåëíêìâíáçåÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK p~ååçäáâí Ü~ê 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖÉå Ñ∏êëáÖ™íí é™ åìî~ê~åÇÉ ™âÉêéä~í™ çî~åÑ∏ê 
ëíê~åÇÄêáåâÉåI ÇîëK ∏îÉê páäà~åë Ö~ãä~ Ü∏Öî~ííÉååáî™ é™ Å~ NSQ ãK∏KÜK

üê
OMMR

páÇ~ RNR çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

o®ííîáâ PRTWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ o®ííîáâ

páÇ~ RNS çÑ ROS



^fp kê
PUS

k~ãåLéä~íë
p∏ÇÉêÄ®êâÉ hóêâÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
~Öê~ê ä®ãåáåÖI ÇáâÉåI éäçÖÑ™êçêI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI Ü®êÇI â®ää~êÉI 
âìäíìêä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Éñéäç~íÉêáåÖ Ñ∏ê 
~âíáîáíÉíëÜ~ää ãKãK á p∏ÇÉêÄ®êâÉ hóêâÄóK fåçã ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê ÄóÖÖå~ÇÉê çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê íáääÜ∏ê~åÇÉ 
cçäâÉíë Üìë ãÉÇ cçäâÉíë é~êâK £îêáÖ~ ÇÉä~ê ~î çãê™ÇÉí ÄÉëíçÇ ~î 
™âÉêã~êâI áÇ~Ö ~åî®åÇ ëçã ®åÖK fåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí Ñ~ååë íî™ 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î s®ëíÉêÄóë ®äÇêÉ Ö™êÇëíçãíÉêI 
ê~® åê OQVWP çÅÜ QK póÑíÉí ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê ~íí âä~êÖ∏ê~ çã å™Öçå 
Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ ìí∏îÉê ÇÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ö™êÇëíçãíÉêå~ Ñ~ååë áåçã óí~åK

bå ëíìÇáÉ ~î píçêëâáÑíÉëâ~êí~å Ñê™å ëäìíÉí ~î NTMMJí~äÉí îáë~ÇÉJ ~íí ëí∏êêÉ 
ÇÉäÉå ~î Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíI Ñ∏êìíçã çãê™ÇÉí Ñ∏ê ÇÉ íî™ 
Ö™êÇëíçãíÉêå~I ÄÉëíçÇ ~î ëâçÖëJI ®åÖëJ ÉääÉê ™âÉêã~êâ îáÇ ÇÉåå~ íáÇK 
p~ãã~åä~Öí Öê®îÇÉë US ë∏âëÅÜ~âí Ñ∏êÇÉä~ÇÉ ∏îÉê çãê™ÇÉíK pÅÜ~âíÉå î~ê 
QJNS ã ä™åÖ~ çÅÜ MINRJNIM ã Çàìé~K j~íàçêÇëä~ÖêÉí î~ê î~åäáÖíîáë MIORJ
MIP ã íàçÅâK aÉå å~íìêäáÖ~ ã~êâÉå ÄÉëíçÇ ~î ãçLãà®ä~I Ñ∏êìíçã á ÇÉ 
ë∏Çê~I î®ëíê~ çÅÜ åçêÇ∏ëíê~ â~åíÉêå~ Ç®ê ÇÉí Ñ~ååë ë~åÇáÖ ãçê®åK f 
ë∏âëÅÜ~âíÉå Ñê~ãâçã êÉëíÉê ÉÑíÉê çÇäáåÖ á Ñçêã ~î ÇáâÉå çÅÜ éäçÖÑ™êçêK 
a®êíáää Ñê~ãâçã Éåëí~â~ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ÄÉÄóÖÖÉäëÉ á ~åëäìíåáåÖ íáää 

üê
OMMR

páÇ~ RNT çÑ ROS



Ö™êÇëíçãíÉêå~I ÄäK~K Éå â®ää~êÉ çÅÜ Éå Ü®êÇK i®ãåáåÖ~êå~ ÄÉÇ∏ãÇÉë 
ÇçÅâ áåíÉ Ü∏ê~ íáää ÇÉå ®äÇêÉ éÉêáçÇÉå ìí~å î~ê ëå~ê~êÉ Ñê™å NUMMJNVMMJ
í~äK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p∏ÇÉêÄ®êâÉ OQVWP a~ä~êå~ a~ä~êå~ p∏ÇÉêÄ®êâÉ

p∏ÇÉêÄ®êâÉ OQVWQ a~ä~êå~ a~ä~êå~ p∏ÇÉêÄ®êâÉ

páÇ~ RNU çÑ ROS



^fp kê
PUM

k~ãåLéä~íë
hçêëÖ™êÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Üóííçãê™ÇÉI êçëí~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ áåÑ∏ê ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éå åó 
~îäçééë~åä®ÖÖåáåÖ îáÇ a~ããî~âí~êëíìÖçêå~ á hçêëÖ™êÇÉåë Üóííçãê™ÇÉK 
pÅÜ~âíåáåÖÉå ÖàçêÇÉë á â~åíÉå ~î Éíí ëä~ÖÖî~êéK pÅÜ~âíÉí î~ê á ÄçííÉå 
TñQ ã ëíçêí çÅÜ MISJOIR ã ÇàìéíK aÉí Öê®îÇÉë áåíÉ åÉê íáää å~íìêäáÖ ã~êâK 
f ÑóääåáåÖÉå Ñ~ååë Ñ∏êìíçã ëä~ÖÖ ÉäÇé™îÉêâ~Ç ãìêâÉå ëíÉå Ñê™å Üóííçê 
çÅÜLÉääÉê êçëí~êK pé™êÉå á åçêÇî®ëíê~ ëÅÜ~âíî®ÖÖÉå â~å Ñ∏êãçÇäáÖÉå 
íçäâ~ë ëçã êÉëíÉêå~ ~î Éå êçëíK aÉí ëóåíÉë ®îÉå ÇÉåå~ íóé ~î ã~íÉêá~ä é™ 
ëÅÜ~âíÉíë ÄçííÉå ë™ óííÉêäáÖ~êÉ êçëí~ê â~å áåíÉ ìíÉëäìí~ëK

üê
OMMR

páÇ~ RNV çÑ ROS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~äìå NWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ c~äìå

páÇ~ ROM çÑ ROS



^fp kê
PUO

k~ãåLéä~íë
a~äëà∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ p~åÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëä~ÖÖî~êéI Ñ®êÇî®Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå Ää®ëíÄêìâëä®ãåáåÖ á a~äëà∏I ê~® PUT 
píçê~ qìå~ ëåI áåÑ∏ê Çê~ÖåáåÖ ~î s^ äÉÇåáåÖ ãÉää~å kóÅâÉäÄó çÅÜ 
píçêëíÉåK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Éå ëíê®Åâ~ çã ë~ãã~åä~Öí SQM 
ãÉíÉê Ä™ÇÉ p£ çÅÜ ks çã ê~® PUTK p∏âëÅÜ~âí íçÖë ìéé Ñê®ãëí á ™âÉêJ 
çÅÜ ÄÉíÉëã~êâI ãÉå çÅâë™ á íçãíã~êâK p~ãã~ä~Öí ã~ëâáåÖê®îÇÉë ON 
ëíóÅâÉå OIRJOQ ãÉíÉê ä™åÖ~ çÅÜ NIOJP ãÉíÉê ÄêÉÇ~ ëÅÜ~âí á ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖëëíê®Åâ~åK f ëä®åíÉå áåîáÇ ê~® PUT Ñê~ãâçã Éå ®äÇêÉ 
Ñ®êÇî®Ö ìåÇÉê ã~íàçêÇÉåK eàìäëé™êÉå î~ê ÑóääÇ~ ãÉÇ ÖêìëI ëã™ëíÉå çÅÜ 
ëä~ÖÖK pä~ÖÖÉå ÄÉëíçÇ Ñê®ãëí ~î âçéé~êëä~ÖÖ ãÉå ®îÉå êÉÇìâíáçåëëä~ÖÖK 
pä~ÖÖÉå ®ê ÄÉÇ∏ãë î~ê~ Çáíâ∏êí î®ÖÑóääå~Çëã~íÉêá~äK

lãâêáåÖ NQM ãÉíÉê £p£ Ç®êçã Ñê~ãâçã ÇçÅâ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éå 
Üáíáåíáääë çâ®åÇ Ää®ëíéä~íëK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄçííåÉå ~î Éå ëä~ÖÖî~êéI Å~ 
OMñNM ãÉíÉê ëíçê E£p£JsksFI ÇáêÉâí çî~åÑ∏ê a~äëà∏åë Ö~ãä~ 
ëíê~åÇÄêáåâK pä~ÖÖÉå î~ê ~î êÉÇìâíáçåëíóéI ÇîëK ëíçêÄä™ëáÖI ä®íí êìååÉå 
çÅÜ Öê™JÄêìåI Ç®êíáää Ñ~ååë ìÖåëî®ÖÖëÄáí~ê ~î Äê®åÇ çÅÜ ëáåíê~Ç ãçáÖ ëáäí 
ë~ãí âçä çÅÜ ëçíK k™Öê~ âçåëíêìâíáçåÉê âìåÇÉ áåíÉ ëÉë á ëÅÜ~âíÉåK 
hçäéêçî íçÖë Ñ∏ê Ç~íÉêáåÖK bå ~äíÉêå~íáî äÉÇåáåÖëëíê®Åâ~ Ñ∏êÉëä™ë çî~åÑ∏ê 

üê
OMMR

páÇ~ RON çÑ ROS



Ää®ëíÄêìâëä®ãåáåÖÉåI Ç™ ÇÉí ë~âå~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê á ÇÉ ë∏âëÅÜ~âí ëçã Ç®ê 
íçÖë ìééK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ qìå~ PUTWN a~ä~êå~ a~ä~êå~ píçê~ qìå~

páÇ~ ROO çÑ ROS



^fp kê
PUQ

k~ãåLéä~íë
dÉëìåÇ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
a~ä~êå~ë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ `~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
~Öê~ê ä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê ÄóÖÖå~íáçå ~î Éíí íêÉííáçí~ä Äçëí~ÇëÜìë á 
åçêê~ ÇÉäÉå ~î dÉëìåÇ~K dÉëìåÇ~ î~ê íáÇáÖ~êÉ Éå Ñ®ÄçÇ ëçã åóííà~ÇÉë 
~î Äó~êå~ é™ pçääÉê∏åK sáÇ â~êí~å~äóëÉå ~åî®åÇÉë Éå ëíçêëâáÑíÉëâ~êí~ 
Ñê™å NUQMK j~êâÉå é™ Ñ®ÄçÇÉå ìíÖàçêÇÉë Ç™ íáää ëíçê ÇÉä ~î î®äÇáâ~Ç 
™âÉêã~êâK üâê~êå~ á ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ä∏ê Ü~ Ñ™íí ëáå Ñçêã á ëäìíÉí ~î 
NTMMJí~äÉí ÉääÉê Ä∏êà~å ~î NUMMJí~äÉíK fåÖ~ ÇáêÉâí~ ®äÇêÉ ëíêìâíìêÉê 
âìåÇÉ ëé™ê~ë á â~êíã~íÉêá~äíK sáÇ ÇÉå ÉÑíÉêÑ∏äà~åÇÉ Ñ®äíáåîÉåíÉêáåÖ 
™íÉêÑ~ååë ÇÉí çÇäáåÖëä~åÇëâ~é ëçã ëíçêëâáÑíÉëâ~êí~å ìíîáë~ÇÉ áåí~âíK 
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	Arkeologi i Sverige Rapport


		AISnr		Namn/plats		Dnr Lst		Dnr undersökande organisation		Ansvarig organisation		Ansvarig person		Undersökningsår		Undersökningstid		Typ av undersökning		Fornlämningskategori		Datering, period		Fynd		Beskrivning

		256		Stora Aspeboda, Olsbacka		220-7752-00		118/2000		Dalarnas museum		Lotta Sjögren		2000		001016-001020		schaktövervakning		metallframställningsyta, dammanläggning, odlingsyta, röjningsröse		senmedeltid				l samband med schaktningar för avlopp för en enfamiljsfastighet i Olsbacka gjordes en arkeologisk övervakning. Ett 118 m långt ledningsschakt, ca 0,7 m brett och ca 1,4 m djupt, med två större tankgropar, grävdes från huset i norr, söderut i sydsluttning ner mot odlingsmark, strax väster om den s k Fläskkällaren, raä 44, och den förmodade medeltida gårdsplatsen Stora Aspeboda, raä 138. Längst i söder påträffades ett röjningsröse som sannolikt har med odling att göra. l södra delen av ledningsschaktet började slagg uppträda i schaktet. Ungefär mitt på ledningsschaktet upptäcktes en dammanläggning med två liggande parallella stockväggar i öst-västlig riktning. De översta stockvarven har dendrodaterats till omkring år 1470. Närmare huset i norr uppträdde en odlingsyta under slagg på ca 0,7-0,9 m djup. Inga fynd tillvaratogs.

		257		Smedsbo		220-4717-00		70/00		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2001		010508-010510		arkeologisk förundersökning		röjningsrösen, brukningsväg		vikingatid, tidigmedeltid, högmedeltid				Inför en planerad gång- och cykelväg längs väg 293 mellan Smedsbo och Stråtenbo i Aspeboda socken utfördes en förundersökning av tre odlingsrösen med en brukningsväg i Smedsbo. Syftet var att undersöka lämningarnas ålder, den äldre markanvändningen samt om vidare undersökningar var motiverade. Förundersökningen bestod av sökschaktsgrävning. l flera av odlingsrösena i Smedsbo påträffades underliggande kol- och sotlager från äldre odlingsfaser och den föregripande röjningsfasen, l Smedsbo fanns ett öppet odlingslandskap under högmedeltid med framförallt kornåkrar. Trädvegetationen dominerades av tall och björk. Möjligen går odlingslandskapet tillbaka till yngre vikingatid, inga daterande lager hittades i eller under brukningsvägen. Inga ytterligare undersökningar föreslogs inför anläggandet av den aktuella gång- och cykelvägen.

		258		Stråtenbo		220-4717-00		70/00		Dalarnas museum		Fredrik Svanberg		2001		010508-010510		arkeologisk förundersökning		fossil åker (terrasserad), slaggvarp, rost		senmedeltid, nyare tid				Inför en planerad gång och cykelväg längs väg 293 mellan Smedsbo och Stråtenbo i Aspeboda socken utfördes en förundersökning av en terrasserad odlingsyta och ett hyttornråde (raä 25) i Stråtenbo. Förundersökningen genomfördes som sökschaktsgrävning. Den terrasserade odlingsytan i Stråtenbo anlades under senmedeltid i kanten av en myr. l närområdet odlades då främst korn på gödslade åkrar, men det förekom även vete och havre. Landskapet var relativt öppet och trädvegetationen dominerades av tall och björk. Under senmedeltid-början av nyare tid torrlades myren och för att därefter nyttjas som ängsmark. Myren var en del av Aspåns äldre sträckning, men Aspåns vatten leddes nu längre norrut för att bättre förse kopparhyttorna med vattenkraft. l södra delen av Stråtenbos hyttområde togs sökschakt upp genom ett större slaggvarp. Varpet började att deponeras på platsen under senmedeltid-början av nyare tid. I botten av varpen påträffades lämningar efter en rost från samma tid.

		259		Stråtenbo		220-7785-01		231-03		Dalarnas Museum		Anna Lögdqvist		2002		020911-020913		schaktövervakning		metallframställningslämning (rost)		medeltid				Med anledning av markarbete för nedläggning av elkabel längs med delar av väg 909 mot Kavelmora, Stråtenbo, i Aspeboda socken, utfördes en arkeologisk schaktövervakning. Det aktuella arbetsområdet ligger cirka en mil väster om Falun inom ett tidigare hyttområde, raä 25. Idag vittnar ett stort men ändå delvis bortschaktat slaggvarpsområde om den verksamhet som en gång bedrivits på platsen. l det aktuella ledningsschaktet påträffades sju lämningar av vad som förmodas vara rostar, främst kallrostar. Prover från två anläggningar har C14-daterats till medeltid.

		260		Olsbacka				179/04		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2004		040816-040908		schaktövervakning		kallrost?, kolupplag, dammanläggning?		medeltid?				l samband med markarbeten för en ny elkabel utfördes en arkeologisk schaktövervakning i Olsbacka, Aspeboda socken. Schaktet grävdes bl.a. genom två hyttområden registrerade som raä 46 och 47. Sammanlagt undersöktes en ca 890 m lång sträcka. Inom raä 47 framkom resterna efter en förmodad kallrost. I schaktväggarna kunde flera kollager och möjliga kolupplag konstateras. I anslutning till en bäck påträffades timmerstockar som möjligen har utgjort en del i en dammanläggning. Stockarna hade redan avlägsnats från sitt ursprungliga läge vid den antikvariska kontrollen, varför av deras sammanhang förblir oklart.

		261		Betaren, Domnarvet, Järnvägaren, Kallvalsare		431-9296-02		93/02		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2002		020912-020916		särskild utredning		bytomt/gårdstomt		nyare tid				En arkeologisk utredning har utförts i Mjälga i Borlänge inför en planerad exploatering. Undersökningen utfördes genom arkivstudier, kartanalys samt provgrävning. Utredningsområdet har utgjort en central del av Mjälgas inägomarker. Bytomten (raä 187) angränsar till utredningsområdet i öster. Det äldsta kända skriftliga belägget för Mjälga by är från 1325. Under 1500-talet nämns tre bönder i Mjälga som skatteskyldiga. Vid sökschaktning framkom lämningar och fynd som kan härledas till nittonhundratalet och den yngre bebyggelse som har stått här. l den nordöstra kanten av området framkom en del lämningar av äldre karaktär som troligen ligger i anslutning till bytomten närmare älven.

		262		Kvarnsveden, Nordanbäck		431-3384-03		130/03		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2003		030512-030514		arkeologisk förundersökning		fossil åker		nyare tid				Med anledning av planerade markarbeten vid Kvarnsvedens pappersbruk genomfördes en förundersökning invid Nordanbäcks bytomt. Kartanalys har visat att undersökningsområdet åtminstone sedan mitten av 1600-talet utgjorde en central del av Nordanbäcks åkergärden, strax väster om gårdarna. Rakt genom förundersökningsområdet löpte en hägnad väg/fägata i öst-västlig riktning. l de 58 sökschakten framkom talrika lämningar efter 1900-talsbebyggelse, främst småindustrier. Därutöver framkom ett dikessystem, av fyllningen att döma har dikena varit i bruk under 1800- och 1900-talet. Medeltida eller förhistoriska lämningar påträffades ej inom undersökningsområdet.

		263		Kvarnsveden		431-3385-03		131/03		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2003		030519-030616		särskild undersökning		bebyggelselämning, brunn, kolningsgrop, djurgrav				yngre rödgodskeramik, murtegel, fajans		Med anledning av anläggande av en parkeringsplats utfördes en arkeologisk undersökning. På var sida om en NV-SO löpande mindre ravin (i sen tid igenfylld), banades matjorden av på sammanlagt en drygt halv hektar. Två gårdsplatser lokaliserades omedelbart öster om ravinen. Dessa finns belagda på den äldsta kartan över byn Nordanbäck från 1645. De lämningar som påträffades var syllstensgrunder, källargropar, vattenbrunn, smidesgrop, tunna kulturlager samt några stolp- och störhål. Av fynden att döma (yngre rödgods, murtegel, fajans etc.) är gårdsplatserna anlagda tidigast mot slutet av 1500-talet. 

Öster om gårdsplatserna fanns spår efter kolning, som i samband förundersökningen 14C-daterats till 1000-talet. En kolningsgrop var kvadratisk med rundade hörn och 2, 5 meters sida. Den har varit nedgrävd  ca 0,5 meter under markytan och har haft en relativt plan botten. l östra delen fanns också en härd som daterats till 1300-tal, samt en hästgrav. Hästen som var i storlek som en halvstor ponny, var lagd på sidan med indragna ben i nord-sydlig riktning. Hästskorna är av en senmedeltida typ.

		264		Kvarnsveden		431-3382-03		129/03		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2003		030618-030623		särskild utredning		bytomt/gårdstomt		yngre järnålder, nyare tid				Med anledning av planerad exploatering vid södra delen av Kvarnsvedens industriområde utförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning som inkluderade arkivstudier, kartanalys och provschaktsgrävning. Kartanalysen visade att området redan under mitten av 1600-talet utgjorde en central del av Nordanåkers inägomarker. Inom exploateringsområdet låg även de två gårdslägen som finns omnämnda i 1550 års jordebok och inritade på 1640-talets geometriska karta, raä nr 210 och 211. 

Provschaktsgrävningen visade att den södra och västra ytan inom exploateringsområdet var fri från äldre lämningar. Den nordöstra delen av området gick inte att undersöka då ytan har täckts av flera meter tjocka lager med avfall från pappersbruket. l den östra delen av exploateringsområdet påträffades bebyggelselämningar med såväl äldre karaktär som yngre. Ett antal syllstensavtryck och mindre nedgrävningar kan representera rester av byns tidiga bebyggelse. l ett av schakten påträffades ett hörn av något som kan vara en smedja, med stora mängder smidesslagg och skällor tillsammans med kolrik sand och tegelfragment. 

Vid sidan av lämningar från nyare tid påträffades två stolphålsliknande nedgrävningar och en skärvstenshärd. Då dessa anläggningar inte innehöll tegel kan de representera en äldre fas, möjligen är det lämningar från en bebyggelse som var föregångare till de 1550/1600-tals gårdar som är kända från Nordanåker.

		265		Hönsarvet		431-17919-02		132/03		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2003		030702-030702		särskild utredning		bebyggelselämning, del av gravanläggning?		yngre järnålder				Arkeologisk utredning inför anläggandet av bostadshusbebyggelse vid Hönsarvet, Borlänge. Enligt kartor från 1640-talet låg Nedre Hönsarvets gamla bytomt precis nordväst om det aktuella exploateringsområdet. Den aktuella ytan användes då liksom idag till åkermark, underlaget utgörs av sand och mjäla. Sammanlagt grävdes 138 schakt (0,25-0,9 m djupa) jämnt spridda över ytan. 

l områdets västra del påträffades äldre lämningar av gravkaraktär, i form av dikesliknande lämningar fyllda med humös sand, en mindre mängd kol samt enstaka brända ben. l områdets sydöstra del påträffades en härdbotten med okänd datering, och inom ett mindre område i nordväst iakttogs äldre odlingshorisonter i matjorden i flera schakt.

		266		Hönsarvet		431-12240-03		200/03		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2004		040614-040617		arkeologisk förundersökning		gravhögar, stolphål		yngre järnålder		brända och obrända ben		l samband med exploatering av tomter för bostadsbebyggelse vid Hönsarvet i Borlänge utfördes en arkeologisk förundersökning av en 1420 m2 stor yta. Inom förundersökningsområdet framkom lämningarna efter två gravhögar i form av cirkulära diken. De idag närmast bortodlade gravhögarna har haft en diameter av omkring 11 respektive 10 meter. Dikena var skålformade och mellan 0,5 och 0,8 m djupa. l ytan syntes områden med kol och brända samt obrända ben, vilket kan vara rester efter sekundärbegravningar i diket eller andra ceremonier i anslutning till gravhögarna. Väster om de forna gravhögarna framkom även ett djupt stolphål.

		267		Hönsarvet		431-8825-04		111/04		Dalarnas museum		Eva Carlsson, Anna Lögdqvist		2004		040920-041012		särskild undersökning		gravar, nedgrävningar, boplats		stenålder, yngre järnålder		brända och obrända ben, en brodd, tenar och ringar av järn, ett spänne av brons, avslag av kvarts och andra bergarter		Inför anläggandet av ett nytt bostadsområde vid Hönsarvet genomfördes en arkeologisk undersökning av ett område med överplöjda gravar. Området ligger intill Dalälven och nära en tidigare undersökt järnåldersgård. Inom undersökningsytan påträffades två i det närmaste cirkulära diken med öppning mot sydväst. Cirklarna var ca 10 m i diameter och dikena 0,5-0,8 m djupa. l fyllningen låg spridda brända och obrända ben samt en del föremål, t.ex. en brodd, tenar och ringar av järn samt ett spänne av brons. Runt resterna av gravarna fanns ett trettiotal mindre anläggningar, bl.a. några gropar, ca 4 m i diameter, vars fyllning innehöll ett inslag av kol och sot. Spritt i fyllningsjorden hittades också en del avslag, främst av kvarts, speciellt i den sydvästra delen. Området har troligtvis använts som boplats under en tidigare period, men det påträffades inga bevarade anläggningar som kunde knytas till stenåldern.

		268		Trotzgatan, Övre Åsen		220-11278-01				Dalarnas museum		Christoffer Samuelsson		2001		010913-011025		arkeologisk förundersökning		broläggning, kulvert, kulturlager		nyare tid				Arkeologisk förundersökning i form av en schaktövervakning. l det drygt 200 m långa vatten/avloppslednings-schaktet påträffades en broläggning av liggande rundtimmer, som delvis överlagrade en dikesliknande fördjupning, och strax norr om denna liggande trävirke. l den nordligaste delen fanns en murad avloppskulvert i slaggsten. Kulverten är förmodligen ett minne från förra sekelskiftet, då Trumbäcken användes som avloppsdike. Längs en huvuddel av schaktets sträckning syntes ett svämlager i botten av schaktväggen, som troligtvis har sitt ursprung i Trumbäckens bottenlager. Därtill påträffades högre upp i lagerföljden äldre gatunivåer i form av tunna slagglager som överlagrade ett mer eller mindre kompakt utfyllnadslager av slagg.

		269		centrala Falun		431-10055-02		175/02		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2002		020904-021122		schaktövervakning		stadslager, väglämningar		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning i samband med markarbete för fjärrvärme i centrala Falun. Schaktens djup varierade mellan 0,9 -1,5 m. Vid besiktning påträffades i allmänhet påförda slagg- och gruslager i schakten. På många ställen var lagren omgrävda i samband med tidigare markingrepp, men ofta kunde tydliga lagerbegränsningar följas. Tunna lager med närmast hopsintrad eller mycket kompakt slagg kan representera tidigare vägnivåer. Sådana lager påträffades bl.a. i schakten vid Kung Magnigatan och Köpmansgränd. Tydliga kulturlager med humös sand och trärester påträffades i schakten vid Hyttgatan, Nybrogatan och Köpmansgränd. Dessa lager representerar troligen äldre byggnadsfaser invid de aktuella gatorna. Inga fynd tillvaratogs. Påpekas bör att endast ett fåtal av schakten var grävda ner i naturlig mark, därför kan lämningar fortfarande finnas under nuvarande schaktnivå.

		270		Herrhyttan		431-1411-03		85/03		Dalarnas museum		Magnus och Eva-Lena Johansson		2003		030331-030401		arkeologisk förundersökning		metallframställningslämning, slagg-, grus- och kulturlager, stockkonstruktion		nyare tid				Arkeologisk förundersökning inom Östanfors hyttområde (raä 65) och Faluns gamla stadsområde (raä 68) med anledning av husbygge. Två schakt grävdes inom området för det planerade huset, 3,5 x 2,0 respektive 5,7 x 2,0 m stora och 2,6 m djupa. De påförda slagglagren var ca 2,0 m tjocka och i stort sett homogena. Den naturliga leran fanns ca 2,55 - 2,6 m under dagens markyta. Mellan slaggen och den orörda leran fanns flera påförda och kulturpåverkade lager innehållande grus, sand och framför allt trärester som pinnar, kvistar, spån och näver. Lagren kan representera en tidig bebyggelsefas längs Faluån. l schakt 2 fanns spår av hyttverksamheten i området i form av påförda avfallslager med eldpåverkad hyttsten i slaggen. Mot botten av schakt 2 hittades även två stockar samt två större stenar i en konstruktion med okänd funktion. Stenarna och stockarna var lagda i sand. En av stockarna togs in för att datering. Inga övriga fynd tillvaratogs.

		271		Trotzgatan		431-6190-03		185/03		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2003		030610-030610		schaktövervakning		påförd slagg, sand och gruslager		nyare tid				Arkeologisk schaktövervkning föranledd av markarbeten för fjärrvärme i Falu stad. Det aktuella schaktet var 150 m långt och sträckte sig från korsningen Trotzgatan - Moragatan och vidare mot norr, över Kalle Hermans torg. Schaktet grävdes på den östra sidan om vägen och torget. Vid besiktningen var sandbädd och rör lagda i schaktets botten, vilket gjorde att endast de övre 0,5 m av schaktet gick att undersöka. Från Moragatan och vidare ca 50 m mot norr fanns påförda slagglager under vägen, därefter iakttogs påförda grus och sandlager i schaktväggarna. Inga äldre kulturlager eller konstruktioner observerades. Schaktet grävdes inte ner i naturlig mark, varför lämningar fortfarande kan finnas under det aktuella schaktdjupet.

		272		Stora Torget, Åsgatan		431-11718-03		230/03		Dalarnas museum		Benedict Alexander		2003		030922-030922		schaktövervakning		stadslager		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning i samband med dragning av fjärrvärme i norra delen av Stora Toget, mellan Åsagatan och kommunalhuset. Schaktet var 70 meter långt, 2,5 meter brett och vanligtvis 1,1 meter djupt. Sannolikt har samtliga lager under kullerstenbeläggning och asfalt, innehållande sand, slagg och grus, påförts i sen tid. Naturlig moränlera dök upp på 0,85-1,1 meters djup under Stora Torget, l Åsgatan kom det naturliga åsmaterialet på 0,6-0,7 meters djup. Inga fynd påträffades.

		273		Åkanten		431-16674-03		254/03		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2003		031013-031020		schaktövervakning		påförda slagg, kol och lerlager		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning i samband med anläggandet av en ny transformatorstation i kvarteret Åkanten, Falu stad. Det aktuella exploateringsområdet ligger på östra sidan om Faluån. Enligt Skarins karta över Falun från 1886 fanns två hus vid ån på platsen för exploateringen. Där transformatorstationen skulle uppföras grävdes en 7x10 m stor yta ner till 0,65 m djup. Inom ytan grävdes ytterligare två mindre gropar ner till 1,1-1,25 m djup, dock inte ner i naturlig
mark. l schaktväggarna iakttogs endast påförda ler-, kol- och slagglager med relativt modernt innehåll. Därtill grävdes två långschakt om ca 100 m, i vardera riktning från platsen för transformatorstationen. Det östra långschaktet grävdes endast genom omgrävda lager i ett tidigare kabelschakt. Det västra långschaktet grävdes utan antikvarisk övervakning.

		274		Myntgatan, Dalkarlsgränd		431-17099-03		177/04		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2003		031125-031208		schaktövervakning		stadslager, syllsten		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning i samband med markarbeten för fjärrvärme vid Dalkarlsgränd och Myntgatan i Falu stad. I Dalkarlsgränd framkom endast påförda lager av grus och slagg. På den sydvästra sidan av Myntgatan påträffades däremot ett kulturpåverkat lager samt möjliga syllstenar i schaktet. Lämningarna var tyvärr svårt sargade av tidigare markarbeten varför tolkningen blir något osäker.

		275		kvarteret Bonden, Elsborg		431-690-04		19/04		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2004		040511-040513		arkeologisk förundersökning		stadslager, bebyggelselämning		nyare tid		keramik, tegel, kritpipor, textil		Arkeologisk förundersökning föranledd av uppförandet av fyra bostadshus i stadsdelen Elsborg, Falun. 
Exploateringsområdet ligger inom Faluns gamla stadsområde (raä 68) och nära Falu Koppargruva. Den totala exploateringsytan var 1670 m2, av denna ingick ca 950 m2 i förundersökningsområdet. Sammanlagt undersöktes 10% av ytan fördelat på 11 schakt.  Den sterila leran fanns mellan 0,6-0,9 m under dagens marknivå. Området täcktes av flera påförda lager av grus, sand och/eller slagg. Därtill fanns flera kulturpåverkade lager med innehåll av keramik, tegel, kritpipor och textil. Delar av en broläggning tillhörande ett hus, ett möjligt lergolv samt en möjlig källargrop påträffades också inom vid undersökningen. Lämningarna bedömdes vara från nyare tid. Minst två äldre markhorisonter kunde också konstateras inom ytan.

		276		Sambruket, Gamla Herrgården		431-11586-03		170/04		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2004		041104-041104		arkeologisk förundersökning		slagglager		nyare tid				Inför uppförandet av byggnader på platta för garage, förråd och värmecentral utförde Dalarnas museum en övervakning av markarbetena. Det övervakade schaktet var 22,0x7,7 m stort (ÖNÖ-VSV) och som djupast (0,5 m) i sydväst. Fyllningen i schaktet bestod endast av kopparslagg. Inga fynd tallvaratogs.

		277		Gruvan Konstmästaregården		220-13613-01		82/02		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2002		020304-020627		schaktövervakning		metallframställningslämning, gruvområde, slagglager		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning vid området norr om Stora Stöten - Falu gruva, raä 109, med anledning av markarbete för spillvattenledning mellan ställverket och Konstmästaregården. De lager som blottades i schakten är troligen i sen tid påförda lager bestående av slagg, grus och vittrad malm. l östra delen av schaktet fanns rester av två hopsintrade slagglager, som kan vara äldre. I övrigt påträffades inga spår av äldre lager eller konstruktioner. Schaktet grävdes inte ner till naturlig mark, schaktdjupet var ca 0,7 - 1,8 m.

		278		Falu Gruva		431-5413-02		63/02		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2002		020423-020516		schaktövervakning		metallframställningslämning, skrotstensvarp		nyare tid				Stiftelsen Stora Kopparberget anlägger en utsiktsplats på Falu gruvas södra sida. Det innebär schaktning för gångbana, trappor och plattform. Området ligger inom gruv- och hyttområdet raä 109. Schaktningarna utfördes under våren 2002 och övervakandes av Dalarnas museum. Höjden utgörs av en skrotstensvarp och i samband med de aktuella schaktningarna syntes inga spår av anläggningar förutom en recent koja.

		279		Falun, Hyttgården, Stora Enso Research		431-4082-03		198/03		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2003		030702-030707		schaktövervakning		industrilämning, slaggvarp		nyare tid				Med anledning av fjärrvärmedragning mellan Hanröleden i väster och Stora Enso Research, strax väster om Faluån, utfördes en arkeologisk schaktövervakning. Schaktet var ca 300 meter långt, 2,5-3,5 meter brett och 1,5-3,0 meter djupt. Schaktet innehöll sentida fyllnadsmaterial, främst kopparslagg, men även svavelkisbränder, kulsinter och sand/grusfyllningar. Ledningsschaktet nådde aldrig det djup där äldre lager och konstruktioner kan förväntas uppträda, ej heller naturlig mark.

		280		Falu Gruva Världsarvshus		431-4150-03		151/03		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2003		030903-030912		arkeologisk förundersökning		metallframställningslämning, lager med skrotsten, huggspån m.m., husgrund		medeltid, nyare tid				Arkeologisk förundersökning inför anläggande av Världsarvshuset vid Falu Koppargruva. Under dagens markyta finns flera meter påförda lager ovanpå den ursprungliga mossen. Syftet var att undersöka hur dessa lager var påförda och om där fanns några anläggningar. Vi skulle också ta prover ur myren för kompletterade datering av gruvans äldsta historia. Vi grävde två gropar, en i var ände av det planerade huset. Groparna grävdes ca 5 m djupa och gick ner igenom torven. Omedelbart ovanpå torven låg ett lager med en hel del bearbetat trä. Däröver fanns ett flertal lager med mer eller mindre mineralrik skrotsten varvat med lager innehållande huggspån och annat trä. l östra schaktet syntes i övre delen rester av en husgrund. Då husgrunden innehöll slaggtegel bör den inte vara äldre än drygt hundra år. Förutom prover i mossen togs en hel del trä tillvara för dendrodatering.

		281		Fau Gruva		431-4172-04		56/04		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2004		040601-40603		arkeologisk förundersökning		metallframställningslämning, skrotstensvarp, industrilämning		medeltid, nyare tid				Med anledning av att ett nytt reningsverk för gruvvatten planeras i närområdet till Falu gruva utfördes en arkeologisk förundersökning. Förundersökningsområdet var 7 000 kvm stort och ingår i ett större område öster om gruvan med gruvdeponier. Förundersökningen utfördes genom sökschaktsgrävning. Sammanlagt togs 22 sökschakt upp med en större grävmaskin. Fyllningen ner till orörd morän varierade mellan 0,4-5,5 meter, vanligtvis ca 3 meter, och bestod till övervägande del av skrotstensvarp från gruvan, l östra delen, där de djupaste fyllnadslagren fanns, låg äldre, tillmakad skrotsten i botten och sprängd skrotsten högre upp. l denna del fanns även två äldre marknivåer. Direkt på den yngre marknivån fanns en eller flera större träkonstruktioner i form av stockar och plankor. Sannolikt är det lämningar efter magasinsbyggnader från slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. l norra delen av förundersökningsområdet fanns spår av den bostadsbebyggelse från början av 1900-talet som stått på platsen. Prover har tagits från skrotstensvarpen i södra delen av området för att datera deponeringens början.

		282		Stora Grubbo		220-11049-01		120/01		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2002		020403-020403		schaktövervakning		boplats						Med anledning av schaktning för elkabel, gjordes en arkeologisk schaktövervakning av en c. 140 meter lång ledningssträcka vid en sedan tidigare känd stenåldersboplats öster om Vansjön i Stora Grubbo. Under det maskinavbanade matjordslagret låg fin silt. Förutom en liten nedgrävning, innehållande bränd mjäla och kol, påträffades inga lämningar som kan sättas i samband med en
stenåldersbosättning. Marken har under lång tid brukats som åkermark, varför bortodlingsgraden sannolikt varit stor.

		283		Tyskgården, Bensåsen		431-14394-03		256/03		Dalarnas museum		Benedict Alexander		2003		031008-031008		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt, husgrund		nyare tid				Med anledning av schaktning för kabeldragning i Bensåsen utfördes en arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid Bensåsen bytomt. Schaktet var 270 meter långt, 0,5 meter brett och 0,3-0,6 meter djupt och passerade genom centrala delen av Bensåsen. I södra delen av schaktet påträffades rester efter en husgrund som förmodligen anlagts mellan slutet av 1600-talet och början av 1800-talet. Huvuddelen av fynden från husgrunden kan dateras till 1800-tal/tidigt 1900-tal. En del av materialet har troligen deponerats på platsen efter det att huset revs. Förutom bytomten och dess bebyggelselämningar finns odlingsrösen och stenmurar inom området.

		284		Gråda		431-6548-04		78/04		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2004		040614-040615		särskild utredning		kanal, småindustriområde, område med fossil åkermark, boplatsområde		nyare tid				Med anledning av planerad byggnation av kanal m.m. på näset öster om Grada kraftverk utfördes en arkeologisk utredning i juni 2004. Utredningsområdet omfattade en ca 350x100 meter bred sänka från Österdaläven i norr till sjön Plogen i söder. Sänkan utgör en en äldre forsnacke med sten och block samt enstaka synliga bergklackar. Österdaläven tog ett mer västligt lopp någon gång före 1600, enligt tradition av misstag då morakarlar grävde en kanal för att underlätta båttransporter. l sänkans sidor och i södra delen ner mot Plogen finns sand. Mitt i sänkan löper ett äldre kanalprojekt (raä 235:1) från 1824-1850 som aldrig färdigställdes. 

Utredningen omfattade en genomgång av äldre lantmäteriakter och en fornminnesinventering. Under nyare tid, före kanalbygget, har sänkan utgjort utmark med en grävd ränna för ett sågverk. På höjdplatån öster om sänkan fanns sedan gammalt odlingsmark, i väster bröts åkrar under 1800-talet. Under och efter kanalprojektet användes delar av kanalen av sågverk, tullkvarn och vadmalsstamp. Inom utredningsområdet finns sedan tidigare kända kanaler, husgrunder samt vägar från nyare tid. Några ytterligare kvarn- elller såghusgrunder påträffades vid utredningen. Strax utanför utredningsområdet, på de högläntare sidorna, finns sedan tidigare en känd järnframställningsplats i söder, samt två stenåldersboplatser i norr. Vid utredningen påträffades stenåldersfynd i form av avslag och skärvsten omedelbart utanför området i norr, samt en trolig brunn och husgrund strax väster om området. 

Utredningen visar att undersökningsområdet innehåller småindustriella lämningar från nyare tid, främst från 1800-talets mitt. Strax utanför området, på platåerna ovanför den gamla älvforsen, finns lämningar från äldre perioder.

		285		Prästhyttan		220-7788-01		126/01		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2001		011122-011122		särskild utredning		hyttområde med slaggförekomst, husgrunder		nyare tid				En arkeologisk utredning har gjorts i Prästhyttan med anledning av att en lantmäteriförättning för ny bro med tillhörande tillfartsvägar. Vägdragningen passerar ett hyttområde, raä 170 i Hedemora socken. En hytta finns belagd sedan 1400-talet, men lades troligen ner redan i slutet av 1500-talet. En hammare var sedan i bruk under 1600-talet. Den brann ner och en ny anlades först någon gång efter 1750 och kan sedan ha varit i bruk drygt hundra år. Hammaren och troligen även hyttan   har legat väster om ån mellan fördämningsvallen och vägen, medan herrgården har legat på höjden i sydväst. Det finns detaljerade kartor över området först från 1800-talet. De visar viss bebyggelse i det aktuella vägområdet och den har främst haft knytning till smidesverksamheten. Vid provschaktningen fann vi inga spår av byggnader som med säkerhet kunde sägas vara äldre än 1800-talet. Vägen kommer dock att passera över resterna av en arbetarbostad och en järnbod uppförda omkring 1840.

		286		Lagmansgatan		220-7846-01		303/03		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2001		011128-011128		schaktövervakning		agrar lämning, odlingsjord		nyare tid				Med anledning av dragning av bredbandskabel gjorde Dalarnas museum en övervakning av en ca 40 m lång sträcka från Hökaregatan i nordväst utmed Lagmansgatans östra sida. Under grästorv och matjord låg ett påfört lager med siltmaterial. Därunder ett tunt, humöst lager utan några andra kännetecken. Möjligen är det ett äldre odlingslager, men det kan också vara ett kulturlager. På ca 0,4 m djup påträffades orörd jord. Inga fynd tillvaratogs.

		287		Stora Torget		431-9679-03		160/03		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2003		030519-030519		schaktövervakning		utfyllnadslager		nyare tid		kritpipor, stengodsskärvor, tegelfragment och järnskrot		Arkeologisk schaktövervakning i samband med anläggandet av en ny handikapparkering invid rådhuset på Stora torget i Hedemora. Arbetsområdet ligger inom Hedemora medeltida stad (raä 194). Schaktet var 4,0 x 8,7 m stort och 0,4 m djupt, l schaktet kunde ett påfört lager bestående av ren sand iakttas i de övre 0,3 - 0,4 m. Därunder fanns ytterligare ett påfört sandlager. Detta lager var emellertid kulturpåverkat och innehöll bl.a. kritpipor, stengodsskärvor, tegelfragment och järnskrot. Inga fynd tillvaratogs. Schaktet grävdes inte ner i opåverkad mark, varför äldre kulturlager och anläggningar fortfarande kan finnas under det aktuella schaktdjupet.

		288		Hedemora stadskärna		431-11097-03		278/03		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2003		030827-031013		schaktövervakning		påförda lager		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning i samband med ledningsarbeten i Hedemora gamla stadsområde. Den besiktade schaktlängden uppgick till ca 710 m, schaktbredden varierade mellan 0,7 och 1,6 m. och  djupet låg mellan 0,6 och 0,8 m. Naturlig mark nåddes endast i den norra delen av exploateringsområdet. Den orörda marken bestod av stenigt åsmaterial upp mot Åsgatan och mjäla ner mot Långgatan. De flesta sträckorna drogs längs vägar i redan befintliga ledningsschakt. Där påträffades påförda grus- och sandlager som fungerat som bärlager till vägarna. Många områden var dessutom omgrävda i modern tid, bl.a. på grund av korsande ledningar. Bitvis kunde äldre gatunivåer konstateras i form av asfaltlager eller kullersten. Inga säkra äldre lager eller konstruktioner påträffades.

		289		Brunna		431-1896		22/04		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2004		040217-040217		schaktövervakning		boplats, kollager		stenålder				Arkeologisk schaktövervakning i samband med markarbeten inför nedläggandet av en ny dricksvattenledning. Det aktuella schaktet grävdes i åkermark, mellan två brunnar, på den västra sidan om en stenåldersboplats raä 280. En ca 60 m lång sträcka undersöktes. Matjordslagret var mellan 0,6-0,7 m tjockt och grävdes bort i ett 2,5 m brett schakt. Schaktet grävdes därefter vidare ner till 1,6-1,7 m djup. l botten var schaktet ca 1m brett. Under matjorden fanns ljusbeige mo. Mellan 10 och 20 m söder om den norra brunnen fanns ett ljusgrått, kolrikt molager mellan matjorden och den naturliga marken. Lagret var mellan 0,02-0,1 m tjockt. Möjligen kan det kolrika lagret höra samman med stenåldersboplatsen. Några mer påtagliga lämningar eller konstruktioner påträffades däremot inte.

		290		kvarteret Gäddan		431-7320-04		114/04		Dalarnas museum		Eva Carlsson, Anna Lögdqvist		2004		040525-040707		schaktövervakning		stadslager, äldre odlingsyta		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning i samband med markarbeten inom kvateret Gäddan. Undersökningen omfattade bland annat dokumentation av schaktväggarna i en grop som grävts under golvet inne i ett av de befintliga husen. Schaktväggarna uppvisade ett flertal lager, såväl påförda sandlager som avsatta kulturlager och två horisonter med brandlager. De båda brandlagren har möjligen samband med de två stora stadsbränder som rasade i Hedemora 1754 respektive 1849. Mot botten, direkt på den naturliga mon, fanns ett 0,2 m tjockt lager med äldre odlingsjord. Undersökningen omfattade även övervakning av schaktning för anläggandet av en parkeringsplats, här påträffades endast sentida anläggningar.

		291		Fredsgatan, Stora Torget		431-8375-04		175/04		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2004		040907-040915		schaktövervakning		stadslager, fossil åker		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning i samband med markarbeten. Mellan Stora Torget och Rådstugränd låg en kullerstensbeläggning direkt under asfalten. Elkabelschaktet grävdes i gatan utmed kv Gäddan och gick till övervägande del i äldre kabelschakt. Mellan Stora Torget och Rådstugränd, 0,35 m under gatunivån, fanns en liten rest av ett kulturlager direkt mot den naturliga sandåsen. Kulturlagret innehöll bl.a. en del kol/sot, något murtegel, enstaka buteljglas och järnfragment. NO om Rådstugränd påträffades ställvis jordlager som tolkades som äldre odlingsytor. Kulturlagret bär sannolikt spår efter den bebyggelse som låg vid Stora Torget före stadsbranden 1754. Fredsgatan drogs fram på före detta odlingsmark under 1750-talets andra hälft. Inga fynd tillvaratogs.

		292		Kyrkudden		431-5598-03		187/03		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2003		030401-030408		schaktövervakning		gårdstomt/bytomt, husgrunder, kulturlager, slaggkoncentration, agrar lämning		järnålder?, nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning inför anläggandet av en ny promenadväg längs stranden vid Kyrkudden. Inom exploateringsområdet fanns tre kända fornlämningar sedan tidigare, raä 47, 48 och 906 vilka motsvarar en trolig husgrund, en smideslämning med slaggförekomst respektive plats med bebyggelselämningar och slaggförekomst. 

Exploateringsytan delades upp på två områden. Vid område 1, nära Prostgårdsbryggan, undersöktes en 52 m lång sträcka väster om den befintliga gång/cykelvägen. Bredden hölls kring 4 m och djupet varierade mellan 0,25-0,6 m. Grässvålen och matjordslagret var kring 0,1-0,25 m tjockt. Därunder fanns ljus brunbeige sand. Schaktet grävdes inte ner i naturlig mark. l schaktet påträffades tre husgrunder. Husgrundernas läge stämmer relativt väl överens med storskifteskartan över området där sex mindre hus finns dokumenterade nere vid älvstranden. Med tanke på husgrundernas utseende och innehåll har bedömningen gjorts att husen inte är äldre än 1650-tal.  Efter diskussion med exploatören flyttades själva vägbanan någon meter mot söder, varigenom två av husgrunderna kunde bevaras i slänten omedelbart norr om promenadvägen. Område 2 var beläget kring en stor ravin ca 220 m norr om Hildasholm. l område 2 iakttogs en slaggkoncentrarion, spår av äldre matjordslager samt en gammal markhorisont.

		293		Noret, Orsandbaden		431-11650-03		146/03		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2003		030422-030422		schaktövervakning		boplats		stenålder				Arkeologisk schaktövervakning av markarbeten intill stenåldersboplatsen Orsand. Markarbetena berörde i huvudsak påförda massor. I norra delen av undersökningsområdet påträffades dock äldre jordlager med fynd av skärvsten 0,5 m under dagens marknivå. Skärvstensförekomsten hör förmodligen ihop med stenåldersboplatsen, som i så fall täcker en betydligt större yta än den som är markerad i fornminnesregistret.

		294		Kyrkan, Ishallen				258/03		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2003		030708-030714		schaktövervakning						brända ben		Inför en planerad dagvattenledning för den nya ishallen i Leksands kommun utfördes en arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning. Dagvattenledningen ska gå västerut från den nya ishallen ner till Siljan. Vid undersökningen avbanades en 211 meter lång sträcka (ca 3000 m2) i sydvästsluttande åkermark samt en ravin med öppning åt väster. Bredden på schaktet varierade mellan 5 och 19 meter. Matjordslagret var vanligtvis 0,2-0,3 meter tjockt, i ravinen var det upp till 1 meter tjockt. Under matjorden kom den naturliga, opåverkade marken i form av sand. 

I den östra halvan av schaktet påträffades ett tiotal nedgrävningar och sex stolphål. I en del av nedgrävningarna påträffades skärvsten, skörbrända stenar och förhistoriskt slagg. l alla nedgrävningar fanns det rikligt med kol och sot. I en av groparna påträffades också kraftigt brända benfragment i ett kollager och i underliggande lager bränt trä. Nedgrävningarna var svårtolkade, men en del av dem kan ha varit kolningsgropar och eventuellt någon härd. Stolphålen dök alla upp i den östra änden av schaktet. Två, eventuellt tre, av dem hade stolpkanaler och tre av stolphålen hade sten i fyllningen. I två av stolphålen påträffades brända frön.

		295		Kråkberg, Bonäs		220-10072-01		119/01		Dalarnas museum		Christoffer Samuelsson		2001		011030-011030		särskild utredning				stenålder, järnålder		avslag (kvarts, kvartsitisk siltsten, kvartsitisk sandsten, asktuff), slagg		Med anledning av att Mora Kommun färdigställer en fördjupad översiktsplan för Norra Kråkbergsstranden, norr om Mora centrum, utförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning. Utredningsområdet omfattade ca 1,5 kvkm, mellan riksväg 70 och Orsasjön. Flera stenåldersboplatser är sedan tidigare kända i området och har påträffats frameroderade i strandbrinken. En slaggförekomst förekommer bl.a. också. Utredningen, som bestod av en fördjupad fornminnesinventering och provschaktsgrävning, syftade till att söka efter hittills okända lämningar, i huvudsak i anslutning till de äldre strandterrasser som finns utbildade längre upp i det sandiga, fossila flygsandfält som kännetecknar området.

Utredningen kunde påvisa fem nya boplatslämningar. Av dessa låg en nedanför den yngsta av strandterrasserna, på det nuvarande strandplanet. De övriga fyra påträffades på höjdryggar alldeles ovanför en äldre strandterrass, omkring 170 möh. Samtliga lämningar omfattade skärvsten. Vad gäller de två högre belägna påträffades även en mindre mängd avslag. Dessutom kunde en av de tidigare kända strandboplatserna, Raä 396, kompletteras med fynd av slagg från järnframställning av förhistorisk typ.

		296		Mora, Moraparken		431-5551-04		73/04		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2004		040511-040518		särskild undersökning		metallframställningslämning, boplats		stenålder?, yngre järnålder, nyare tid		ugnsväggsfragment, reduktionsslagg, avslag		l samband med markarbeten för en ny infartsväg till Moraparken påträffades en tidigare okänd järnframställningsplats omdelbart ovanför en brant brink mot Hemulån samt, 120 meter nordost därom ovanför brinken ner mot Österdalälven, en ravinbildning fylld med kulturpåverkad jord. 

Järnframställningsplatsen bestod av en lätt försänkt och ca 5x5 meter stor yta. Mitt i ytan låg en långsmal och rundbottnad grop, 5x1,5 meter stor, som sannolikt rymt en ugn byggd av mjäla i ena änden. Inom ytan fanns dessutom flera nedgrävningar, bl.a. ett eller två stolphål samt ett litet kolupplag. Även utanför den försänkta ytan låg flera nedgrävningar fyllda med bränd och obränd mjäla, ugnsväggsfragment, kol samt reduktionsslagg, l brinken ner mot en nu igenfylld meander till Hemulån låg nedkastad slagg och ugnsväggsfragment. Sammanlagt omfattade framställningsplatsen med slaggvarp och kringanläggningar ca 300 kvm.

Jordfyllningen i den upp till 0,75 meter djupa ravinbildningen vid Österdalälven innehöll mot botten enstaka skärvsten, avslag och kol/sot, något högre upp enstaka reduktionsslagg, skärvsten och kol. Högst upp och strax under matjordslagret låg murtegel, yngre rödgods, järnspik, och buteljglas från nyare tid. Sammanlagt undersöktes ca 90 kvm av ravinen.

		297		Mora		431-5552-04		74/04		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2004		040527-040527		särskild utredning		metallframställningslämning, gravgrupp		yngre järnålder				Arkeologisk utredning föranledd av redan utförda och planerade markarbeten i Moraparken. Området som ligger på en flack sandplatå  mellan Österdalälven och Hemulån har under nyare tid hört till Hemus by. Älven har fram till 1600-talets slut eroderat bort en stor del av sandplatåns norra del. På den första detaljerade kartan över platsen, storskiftet från 1840-talet, används
platån som odlingsmark, omgiven av lågläntare ängsmark. 

Vid sökschaktsgrävningen framkom tre gravanläggningar i form av hela eller delar av cirkulära diken som  omslutit nu bortodlade och borteroderade gravhögar i östra kanten av platån och utredningsområdet. Ytligt i det norra ringdiket låg en pilspets och en skobrodd av järn tillsammans med lite bränd sand och kol. l utredningsområdets södra del avgränsades järnframställningsplatsen norra del, vilken innehöll botten av slaggvarp med reduktionsslagg och ugnsväggsfragment samt några nedgrävningar med bl.a. smidesavfall. l övriga delar av utredningsytan framkom ställvis, direkt mot den naturliga finsanden, ett tunt, urlakat, sotigt jordlager med spridd skärvsten. Det sistnämnda indikerar en bosättning före järnåldern på platsen. Dock framkom inga konstruktioner eller regelrätta kulturlager.

		298		Kråkberg		431-8787-04		123/04		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2004		040908-040908		arkeologisk förundersökning		boplats						Arkeologisk förundersökning inför husbyggnation. Med hjälp av en grävmaskin grävdes 13 sökschakt jämnt fördelade över ytan. Förnan var mellan 0,1 och 0,15 m tjock. Därunder fanns vad som tolkades som en äldre markyta, bestående av ett centimetertjockt lager med ljusgrå sand. l botten fanns steril, gulbrun sand. l flera av schakten fanns spår av skogsbrand i form av brunna rötter, l ett schakt beläget i centrala delen av fastigheten framkom en mindre yta med skörbränd sten nedtryckt i den sterila sanden samt ett stolp/störhål öster därom. Schaktet utvidgades, men inga ytterligare anläggningar kunde konstateras.

		299		Stolltorp, Stollberget		220-3812-99		121/02		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2001, 2002		010703-020815		antikvarisk kontroll		metallframställningslämning, gruva, stoll		nyare tid				Föreningen Väster Silvbergs vänner har öppnat och håller på att iordningställa västra stollen i Stollbergets gruvområde, raä 64 i Norrbärke socken. Dalarnas museum har utfört en antikvarisk kontroll av schaktningsarbetena vid två tillfällen under 2001 och 2002.
Stollen är troligen gjord genom tillmakning på 1700-talet. Den har nu förlängts med en bockkonstuktion av trä. Den skrotstensvarp som behövde avlägsnas för att frilägga stollöppningen har nu lagts tillbaka.

		300		Orsa Kyrkby		431-10083-02		94/02		Dalarnas museum		Bo Käck		2002		020806-020806		arkeologisk förundersökning		metallframställningslämning						Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation i Orsa Kyrkby. Den aktuella exploateringsytan angränsar mot ett område med slaggförekomster i nordöst (raä 14, Orsa sn). Två schakt grävdes på platsen, 12x6 respektive 5x1,5 m stora. Matjordslagret var mellan 0,2-0,25 m tjockt och därunder fanns naturlig mark i form av småstenig morän. Vid förundersökningen påträffades modernt skräp i den undre delen av matjordslagret. Några äldre lager eller konstruktioner hittades emellertid inte. Inte heller kunde någon slagg iakttas i schakten, varför raä 14 fortfarande får anses ligga intakt.

		301		Västberg		223-9164-01		68/2000		Dalarnas museum		Barbro Hårding		2001		010818-010819		särskild undersökning		agrar lämning, röjningsrösen, stenvall, stenmur, röjda ytor		tidigmedeltid, högmedeltid, senmedeltid, nyare tid				Ett område med 17 tätt liggande rösen hade nyupptäckts i skogsmark. Upptäckten väckte uppmärksamhet bland lokalbefolkningen och även media skrev om dem. Osäkerhet rådde både bland fackfolk och lokalbefolkning om vad rösena stod för. Med anledning av detta gjordes en begränsad undersökning för att klargöra funktion och datering. Undersökningen utfördes delvis som en publik visning på arkeologidagen 2001.

Rösena och en stenvall var rester efter en tidigmedeltida odling på ett område som tidigare varit utmark, l området fanns även diken, åkerytor och en stenmur som har tillkommit vid en nyodling som förmodligen har skett vid slutet av 1800-talet/ början av 1900-talet.

		302		Nedre Gärdsjö		431-8456-03		292/03		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2003		030903-031021		schaktövervakning		gårdstomt/bytomt, bebyggelselämning		nyare tid				Med anledning av utbyggnad av vatten- och avloppsnätet genom Nedre Gärdsjö och fram till Ingels, Rättvik kommun, utfördes en arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Övervakningen inriktades på att finna äldre bebyggelselämningar inom området för det tidiga 1800-talets täta radby. Sammanlagt undersöktes en sträcka på 600 m. Schaktbredden låg i huvudsak på 1,6 m. Schaktdjupet varierade mellan 0,2-0,65 m. Matjordslagret var i regel 0,2-0,3 m tjockt. Den opåverkade marken bestod bitvis av sand och bitvis av stenig morän. På ett par ställen fanns den steniga åsen direkt under matjorden.

Det framkom en hel del bebyggelselämningar och kulturlager, innehållet i kulturlagren pekar mot dateringar kring 1800-/1900-tal, möjligen med enstaka nedslag i 1600- och 1700-tal. Fynd av reduktionsslagg av förhistorisk typ i ett av schakten i södra delen av byn tillsammans med ett tidigare fynd i byn av en pilspets från yngre järnåldern pekar dock mot en kontinuerlig bosättning långt tillbaka. De förhistoriska och medeltida gårdarna låg möjligen på åkerplatån ovanför den nuvarande bykärnan.

		303		Gärdebyn		431-7095-03		202/03		Dalarnas museum		Benedict Alexander		2003		031016-031016		särskild utredning		agrar lämning, dike		nyare tid				Med anledning av anläggande av ny trafikplats i Gärdebyn, korsningen riksväg 70 och 80, utfördes en arkeologisk utredning. Utredningsområdet var på cirka 2,6 hektar och låg i en västsluttning ner mot Siljan, och har i historisk tid varit en del av Gärdebyns inägomark. Totalt undersöktes 52 schakt (140 löpmeter) med grävmaskin. l större delen av utredningsområdet hade olika typer av markplaneringar gjorts i modern tid, norra delen var dock till större delen helt opåverkad, l schakt 9 framkom ett täckdike samt en nedgrävning under ett äldre matjordslager. Nedgrävningen kunde ej bestämmas till sin funktion och ålder, men var liten och utan något sammanhang varför den lämnades utan vidare åtgärder.

		304		Nyhyttan, Stensjön		431-1630-02		244/03		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2003		030626-030626		schaktövervakning		metallframställningslämning, dammvall, slaggområde		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning i hyttområde raä 6 i Nyhyttan, Silvbergs socken, föranlett av att det södra utskovet i dammvallen skulle fyllas igen. Hyttområdet är sannolikt medeltida och har samband med brytningen i Öster Silvbergs gruva. Hyttan lades ner på 1600-talet och sedan dess har vattenkraften främst nyttjats för kvarnverksamhet. Dammvallen är förmodligen gammal, men fördämningen har enligt kartmaterialet sett lite olika ut under århundradena, så ytterligare spår av vallar bör finnas ute i sjön. Det aktuella utskovet var gjutet i betong och vattenflödet fortsatte i en stenlagd kanal förbi platsen för en tidigare snickerifabrik. När betongfundamentet tagits bort syntes att dammvallen förutom sten och jord även var uppbyggd av slagg. En bräda och en stock som stack ut indikerar att delar av vallen förmodligen byggts om under senare århundraden.

		305		Skenshyttan		220-8837-01		61/01		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1998		980415-980416		arkeologisk förundersökning		metallframställningslämning, vattenränna, slaggvarp, kollager		nyare tid				l samband med att Vägverket ersatte den gamla vägtrumman med en ny i ett hyttområde i Skenshyttan genomfördes en schaktkontroll. Det drygt 25 m långa, 4 m breda och ner till 3 m djupa schaktet skar genom kraftiga slagg-, kolstybb- och raseringslager som påförts vid olika tillfällen. Endast i norra änden nådde schaktet naturlig mjäla. En mindre del av en äldre plankskodd vattenränna påträffades knappt 2 m under vägbanan i vattenströmmens längdriktning, l vattenrännans fyllning påträffades helvit fajans och rödgods med gul glasyr som kunde dateras till 1800-tal. Själva plankorna under fyllningen var följaktligen äldre, troligen 1700-tal eller tidigast 1600-tal. Slaggen var mycket heterogen och bestod förutom av masugnsslagg troligen även av hammarslagg och silverslagg, l avloppsschaktet förekom ett relativt tjockt lager med kolstybb ovanpå slagg. Dessa lämningar torde komma från ett kolupplag, möjligen ett kolhus där slaggen haft en väldränerande effekt. Mot bakgrund av de observerade metallframställningslämningarna på platsen har kolstybblagret uppenbarligen samband med verksamheten vid en hammare eller hytta. Inga fynd tillvaratogs.

		306		Övre Gruvriset				178/04		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2004		041021-041025		schaktövervakning		bytomt/gårdstomt, bebyggelselämning		medeltid?, nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning i samband med nedläggande av ny elkabel i Övre Gruvriset, Stora Kopparbergs socken. Schaktet var ca 150 m långt och 0,5 m djupt. Underlaget utgjordes av stenig morän. l schaktet påträffades resterna efter en förmodad källare samt en avfallsgrop. Avfallsgropen kan mycket väl vara medeltida då den delvis låg under en gammal stenmur. Kol ur avfallsgropen
samlades in för datering.

		307		Övre Gruvriset		431-5472-04		159/04		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2004		040804-040805		schaktövervakning		agrar lämning, stenmur, kollager						Arkeologisk schaktövervakning av ledningsdragning för vatten och avlopp i Övre Gruvriset, Stora Kopparberg socken. Det aktuella schaktet var ca 20 m långt, ca 1,5 m brett och 2,0-2,3 m djupt. Schaktet grävdes genom en stenmur intill Övre Gruvrisbacken, stenmuren var anlagd som en skalmur med mellan 0,05 och 0,5 m stora stenar. Direkt under stenmuren fanns ett 0,05 m tjockt kollager direkt på moränen. Kollagret kan vara spår efter den första röjningen av området. Ett prov samlades in från kollagret och kommer skickas in för 14C-analys.

		308		Österå		431-4771-02		213/02		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2003		030701-030708		schaktövervakning		hyttområde		nyare tid		slagg		Med anledning av schaktning för elkabel i Österå vid fornlämning nr 135, hyttområde, gjordes en schaktövervakning. Schakten följde vägkanten på dess sydvästra sida samt en liten sträcka på dess nordöstra sida där en anslutningskabel drogs. Schaktövervakningen började cirka 84 meter sydöst om infarten till bystugan och sträckte sig cirka 300 meter åt västnordväst. Det mesta som kunde observeras i schakten kunde härledas till fyllning och bärlager för vägkroppen men en del av slaggen hörde troligen till slaggvarpen. Sträckan i anslutning till vattentuben övervakades inte då vägkroppen såg ut att vara uppfylld med flera meter. När schaktet närmade sig ån skulle museet kontaktas för övervakning av den sista sträckan. Ingen kontakt etablerades och den återstående sträckan av cirka 180 meter grävdes utan arkeologisk övervakning.

		309		Gruvrisbacken		431-1069-02		199/03		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2002, 2003		020704.030515		schaktövervakning		bebyggelselämning, kulturlager, stenmur		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning vid markarbeten för VA-ledning vid Gruvrisbacken, Stora Kopparbergs socken. Gruvrisbacken tillhör bergsmansbygden kring Falu gruva och utgör ett av de områden som odlades upp under äldre medeltid, l området finns talrika odlingslämningar som rösen, stenmurar och terrasseringar. Vid tidigare undersökningar i närområdet har äldre odlingslämningar daterats till mitten av 1200-talet och slutet av 1300-talet. Historiska kartöverlägg visar att det fanns nio gårdar vid Gruvrisbacken under 1700-talet, varav sex stycken låg inom det aktuella exploateringsområdet.

Det aktuella schaktet var sammanlagt 495 m långt, bredden hölls kring 2,6 m och djupet varierade mellan 1,4-2,0 m. Grässvålen samt matjordslagret därunder var i regel kring 0,2-0,35 m tjockt. Underlaget bestod av sandig morän. Schaktet drogs över åkermark och bytomter, stenrösen och murar undveks i möjligaste mån. Under schaktövervakningen iakttogs två partier med kulturpåverkade lager, en större nedgrävning och en modern nedgrävning/källare.

		310		Korsgården		431-1069-02		153/03		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2002		020628-021010		schaktövervakning		bebyggelselämning, nedgrävning/källargrop, odlingsterrass, härd/kokgrop		yngre bronsålder, vikingatid, nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning vid markarbete för nedläggning av VA-ledning i Korsgården och Korsarvet, Stora Kopparbergs socken. Inom exploateringsområdet finns talrika lämningar av äldre odling och bebyggelse med ursprung i sen vikingatid och tidig medeltid. Vid schaktningsarbetet inspekterades 2125 meter av schaktets längd. l allmänhet var schaktbredden till 1,2 m, djupet varierade mellan 0,1 - 1,5 m och berget gick i dagen på ett flertal ställen. Den opåverkade moränen fanns mellan 0,1-0,6 m under dagens marknivå. Troliga bebyggelselämningar från tiden efter 1650 hittades vid korsningen Labbarvsvägen - Lomstigen i form av en källargrop(?) fylld med "skräp" som tegel, keramik, sten m.m. Invid denna nedgrävning hittades även en härd/kokgrop(?) som 14C-daterats till tiden kring 600 f.Kr, d.v.s. yngre bronsålder.

		311		Landa		431-15857-03		253/03		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2003		031015-031028		schaktövervakning		gårdstomt/bytomt, bebyggelselämning, boplats						Arkeologisk schaktövervakning i samband markarbeten för en ny vattenledning genom Landa by, Stora Skedvi socken. Ledningssträckningen berörde en delvis övergiven bytomt med medeltida ursprung, raä 189. Schaktet var mellan 0,7-1,1 m brett och 1,8 m djupt och drogs såväl längs en väg som över gårdstomter. Den arkeologiskt besiktade schaktlängden uppgick till 148 m. Underlaget bestod av mo/mjäla. l schaktet framkom tre stora nedgrävningar med okänd funktion, två källare samt sju stolphål. De framkomna lämningarna dokumenterades och fotograferades. Av stolphålsfyllningarna att döma kan stolphålen vara av varierande ålder, möjligen är några förhistoriska. Källarnas ålder är svårbestämbara då inget daterande hittades i dem.

		312		Murbo		431-10084-02		86/03		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2003, 2004		030926-040130		särskild utredning		bebyggelselämning, hålväg, husgrund, bytomt/gårdstomt		medeltid, nyare tid		keramik, slagg		Arkeologisk utredning inför dikningsåtgärder m.m. längs väg 662 mellan Murbo och Sörbo, Stora Tuna socken. Det aktuella vägpartiet (7,5 km) löper i huvudsak genom odlingsmark belägen inom den sydvästra delen av Tunaslätten. Elva enheter ur den geometriska jordeboken från 1644 analyserades. Den visade bl.a. att många av byarna var ensamgårdar på 1600-talet. Åkrarna brukades främst i lindbruk och marken låg jämförelsevis sällan i ägoblandning. Några av gårdarnas  hade del i bergsbruket och det kan ha samband med t.ex. hyttan raä 244. Den aktuella vägsträckan gick längs i stort sätt samma sträckning på 1600-talet som nu och kan troligen ledas ytterligare århundraden tillbaka i tiden. Längs vägen finns två idag övergivna gårdslägen.

Vid inventeringen påträffades en hål väg/färdväg, samt två husgrunder. På några platser hittades enstaka slaggbitar och keramikskärvor i matjorden. Efter att ha studerat kartmaterial och resultaten från inventeringen beslutades att provgräva på tio platser. Undersökningsområdet var begränsat till 3-4 m utanför vägens släntkrön. Sammanlagt grävdes 57 schakt, mellan 1,5 och 3 m långa. Provgrävningen visade att järnframställningsplatsen raä 232 inte nådde fram till vägen och därför inte heller kommer att beröras. Det fanns inte heller några spår av gruvan raä 576 i vägområdet. I vilken mån hyttplatsen raä 244 påverkas var mer svårbedömt. l Hemberget fanns möjliga spår av bosättning i form av en mycket humös och kulturpåverkad matjord. Gårdstomten finns med på 1644 års karta.

		313		Dalsjö		431-6125-03		207/03		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2003		031029-031030		särskild utredning		agrar lämning, dike		nyare tid				Arkeologisk utredning inför planerad utbyggnad av Ornäs skola i Dalsjö, Stora Tuna socken. Trakten kring Borlänge med Tunaslätten och Ornäs-Torsång utgör ett centralt förhistoriskt och medeltida bosättningsområde med riklig förekomst av fornlämningar. Det planerade exploateringsområdet berör ett område som bedömdes kunna innehålla fornlämningar utöver de i omgivningen redan kända och registrerade. Utredningen innefattade arkivstudier, kartanalys och sökschaktsgrävning. Kartanalysen visade att exploateringsytan under 1600-talet bestod av ängsmark, medan storskifteskartan från 1824-1828 visar att större delen av området då användes till åkermark. Detta innebär att området odlades upp i relativt sen tid. Sammanlagt grävdes 210 sökschakt. Matjorden var mellan 0,2-0,5 m tjock och den naturliga marken därunder bestod av mjäla. Inga lämningar med äldre datering hittades i provgroparna.

		314		Söpnarby, Skomsarby, Fjäkelmyra, Kälarvet, Torsång		431-10151-02		87/02		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2002		020917-020924		arkeologisk förundersökning		metallframställningslämning, koluvier, vägbank						Arkeologisk förundersökning inför ombyggnad av väg 800 mellan Kälarvet och Torsång. Vid undersökningen grävdes 60 schakt, 3-16 m långa, 1,3 m breda och 0,2-1,4 m djupa. Att många schakt fick grävas ovanligt djupt berodde på att åkerjorden erroderat nedför sluttningen. Vid järnframställningsplatsen raä 670 (omr 5) framkom relativt rikligt med slagg och ugnsväggsbitar i åkerjorden men inga anläggningar i det aktuella området. Vid raä 111 hade vägen tidigare gått något längre norrut och den gamla vägbanken fanns kvar under åkerjorden. Lämningarna efter järnframställningen lär finnas norr om denna och berörs inte av aktuellt arbetsföretag. Vid Yttre Skomsarby, Fjäkelmyra och Kälarvet fanns otydliga spår av äldre verksamhet i form av sotfläckar och enstaka slagg och ugnsväggsbitar men inget som föranleder ytterligare undersökning inom aktuellt område. l Övre Skomsarby fanns ett dyigt lager under matjoden, troligen rester av älvens översvämningar. Dessa lager samt de flertalet lager åkermark som genom erosion pålagrats genom åren kan innehålla värdefulla spår av odling som kan kopplas till bebyggelsen söder om vägen. Vid raä 291 hittades inga spår av konstruktioner, boplatsen bedöms vara helt bortplöjd.

		315		Norr Amsberg		431-2506-01		46/02		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2002		020328-020328		schaktövervakning		boplats, metallframställningslämning		stenålder, järnålder				Arkeologisk schaktövervakning i samband med att en luftledning för el drogs från Leksandsvägen ner till en sommarstuga vid Dalälven. Övervakningen begränsades till ett stolphål strax söder om stenåldersboplats raä 544 och norr om slaggförekomst raä 547, samt av ett stolphål ca 75 meter öster därom. l de små groparna påträffades inga boplats- eller järnframställningslämningar.

		316		Hyttingsvägen		220-9340-00		94/2000		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2000, 2001		001219-010823		arkeologisk förundersökning		bebyggelselämning, bytomt		medeltid, nyare tid				Arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning vid markarbeten för fjärrvärme- och VA-ledningar längs Hyttingsvägen i St. Tuna socken. l anslutning till en ej registrerad bytomt längs nuvarande Hyttingsvägen påträffades två mer eller mindre distinkta kollager som sannolikt kan kopplas till bytomten.

		317		Tunavägen sträckan Gylle - Romme		220-5617-00		94/2000		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2000, 2001		001219-010823		arkeologisk förundersökning		metallframställningslämning, slaggförekomst, kommunikationslämning, hålväg, bebyggelselämning, bytomt/gårdstomt, diken		yngre järnålder, nyare tid				Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning vid markarbeten för fjärrvärmeledningar i St. Tuna socken. Flertalet av det 40-tal påträffade anläggningarna utgjordes av olika former av främst sentida nedgrävningar som inte närmare gick att bedöma arkeologiskt. Några tolkades dock som stolphål och fossila diken. Åtminstone en äldre markyta påträffades vid Buskåker. Vid Kyrkskolan löpte ett anslutande schaktet tvärs igenom hålvägen (raä 150). Vid kyrkan löpte schaktet i nära anslutning till den eventuella platsen för en brandgrav (Raä 13). Vidare kunde en slaggförekomst (Raä 103) bekräftas i en av schaktväggarna och tydligare avgränsas, l anslutning till en ej registrerad bytomt längs nuvarande Hyttingsvägen, påträffades två mer eller mindre distinkt kollager som sannolikt kan kopplas till bytomten.

		318		Nordanö, Kampbacken		434-14201-03		299/03		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2003		031120-031120		schaktövervakning		begravningsplats för hästar						Arkeologisk schaktövervakning i samband med markarbeten inför nedläggandet av elkabel vid Kampbacken, Nordanö, Torsångs socken. Exploateringsområdet ligger delvis inom raä 52, vilket enligt traditionen motsvarar en begravningsplats för hästar i äldre tid. Det besiktade schaktet var 120 m långt och sträckte sig i en halvcirkel runt den moränholme som utgör raä 52. Schaktet var 0,4 m brett och 0,4 m djupt. Matjordslagret var 0,2 m tjockt i större delen av schaktet. Under matjorden fanns ljusbeige mo. Därtill grävdes också ett mindre schakt intill ett av husen uppe på moränholmen. Inga äldre lämningar eller lager påträffades.

		319		Lönnemossa		220-4515-97		48/04		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1997		971020-971104		schaktövervakning		metallframställningslämning, slaggområde		nyare tid				Med anledning av schaktning för ledningar i ett medeltida hyttområde utfördes en arkeologisk schaktövervakning. Schaktet var omkring 250 meter långt, en meter brett och knappt en meter djupt och löpte huvudsakligen på västra sidan om en väg (N-S), vilken gick över hyttbäcken. Därtill grävdes ett stickschakt i Ö-V riktning till ett par fastigheter öster om vägen, strax söder om bäcken.
På båda sidor om bäckravinen låg ett ca 0,5 meter tjockt slagglager, innehållande skivig kopparslagg och kol/sot. I stickschaktet framkom ett 0,2 m tjockt kollager som kan utgöra en rest av ett kolupplag. Inga fynd togs tillvara.

		320		Sandviken		431-16360-03		235/03		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2003		031030-031105		särskild utredning		kommunikationslämning? sjömärke?		nyare tid?				Med anledning av planerad småhusbyggnation utfördes en arkeologisk utredning av några stensättningsliknande lämningar på Skutudden hösten 2003. Två sökschakt togs upp genom de förmodade gravanläggningarna. Inga spår efter gravläggning kunde observeras. Den större av de två lämningarna var dock delvis ihopkastad av människohand. Möjligen är det ett sjömärke för sjöfarten på Runn, alternativt är stenhopningen spår efter eldstäder från nyare tid? Övriga formationer var naturliga bildningar i den steniga moränen. Inga fynd tillvaratogs.

		321		Hosjöholmen		431-2412-04		149/04		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2004		041017-041017		schaktövervakning		metallframställningslämning, hyttområde, rostar						Arkeologisk schaktövervakning vid markarbeten för vatten och avlopp vid Falu kanotklubbs klubbhus på Hosjöholmen. Klubbhuset ligger på inom hyttområde raä 111 i Vika socken. Schaktet grävdes på södra sidan av Holmvägen och var 85 m långt, ca 1,4-2,0 m djupt och 0,4-0,8 m brett. Slaggens tjocklek varierade från 0,8 m till 2,0 m och bestod oftast av flera lager. Den naturliga leran syntes i delar av schaktbotten, i andra delar fortsatte slaggen under schaktbotten. Schaktet kom att beröra tre rostar. En var redan delvis störd av ett tvärgående ledningsschakt. Det var egentligen bara i rosten närmast klubbhuset som några av de stenar som begränsat rosten syntes. Rostbottnarna syntes som tunna grusiga lager i gult, grågrönt, lila m.fl. färger. Rostarnas profiler i schaktväggen dokumenterades.

		322		Insjön		220-11758-01		134/01		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2002		020205-020429		särskild utredning		järnframställningsplatser, kolningslämningar, smideslämningar, boplatser, gårdstomter		yngre järnålder, medeltid, nyare tid				Arkeologisk utredning inför bygget av en ny trafikplats i anslutning till riksväg 70 i Insjön. Området innefattade också utbyggnadsplaner för Tomoku Hus och Bergkvists såg och kopplas till detaljplanearbetet som görs över området. De delar av området som inte redan utgör industrimark eller bebyggelse brukas till del som åker, andra delar nyttjas som parkmark och området längst i söder som skogsmark.

Kartanalysen har innefattat berörda delar av byarna Tunsta, Övre Heden, Holen och Sätra. Den bygger främst på storskifteskartor från 1810-talet, första gången området karterades mer noggrant. Större delen av området brukades då som åker, endast en mindre del i söder utgjorde skogsmark. Utifrån kartanalysen kunde vi dra slutsatsen att det var i norra delen av området vi hade den längsta brukningskontinuiteten. Det stämmer också väl överens med den bild de sedan tidigare registrerade fornlämningarna ger. Kartorna indikerar att flera gravar antagligen var kvar vid storskiftet, att bebyggelsen flyttat under århundradena och att storskiftets bygränser helt bryter den gamla gärdesstrukturen.

Den fördjupade fornminnesinventerineng koncentrerades till de öppna odlingsytorna, men även till park och skogsmark. Sjutton nya lämningar noterades. De flesta låg i området längs Timmervägen i anslutning till Tomoku Hus. Där framkom främst järnframställningsplatser, bo- och gårdsplatser. I skogsområdet i söder fanns sedan tidigare ett antal kolningsgropar registrerat. Inga ytterligare lämningar upptäcktes där och vägen har planerats så att inga gropar kommer att beröras. Provgropar grävdes i de ytor som inte kunde inventeras, dvs. främst i gräsvall i anslutning till Timmervägen och Tomoku Hus. Sammanlagt grävdes 122 mindre gropar och i 17 av dem framkom spår av bebyggelse eller järnframställning.

Sammantaget visar utredningen att det i området öster om Tomoku Hus, mellan sjöstranden och järnvägen finns ett komplext område med fornlämningar. Det fanns registrerade lämningar där redan tidigare men detta arbete har förstärkt bilden och visat att den är mer komplex. Det ger också en vink om vad som kan dölja sig, alternativt har funnits, på industritomterna, lämningar som schaktats bort utan ordentlig dokumentation.

		323		Övre Heden, Tunsta		431-6644-03		158/03		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2003		030513-030515		schaktövervakning		metallframställningslämning, boplats		yngre järnålder				Arkeologisk schaktövervakning i samband med markarbeten för fjärrvärme i Insjön. Schaktet var ca 370 m långt och 3,5 till 4 m brett. Äldre lämningar påträffades i anslutning till Timmervägen, delar av järnframställningsplatsen raä 11 berörs också av arbetet. På Timmervägens västra sida påträffades ett tiotal troliga anläggningar, bl.a. en härdrest och spår av en gärdesgård. På östra sidan hittades drygt 10 anläggningar varav minst två sannolikt är stolphål för takbärande stolpar i hus, en härd och en kolningsgrop. l östra delen av schaktet var det redan grävt för VA och vid den schaktningen har de uppenbarligen schaktat i delar av järnframställningsplatsen raä 11 utan någon antikvarisk övervakning eller dokumentation. Spår av järnframställningsplatsen i form av lager med slagg- och ugnsväggsbitar syntes längs en knappt 40 m lång sträcka. Både boplatslämningarna och järnframställningsplatsen sträcker sig över en betydligt större yta än den nu undersökta.

		324		Nedre Heden		431-9390-02		167/02		Dalarnas museum		Benedict Alexander		2003		030515-030523		särskild undersökning		hålväg, vägbank, tjärdal		nyare tid				Arkeologisk undersökning föranledd av att Claes Ohlson AB ska bygga ut sina lagerlokaler söder om Insjön. Undersökningen berörde raä 75, ett hålvägssystem som är sammanlagt 700 meter långt och består av 8 hålvägar. Hålvägssystemet karterades med totalstation och en kompletterande och utförligare beskrivning än den som som finns i fornminnesregistret. Tre schakt grävdes i vägbanken för att se om konstruktioner och daterbart material kunde påträffas. De tegelfragment som framkom i botten av schakt 2 antyder att vägbanken troligen är av ett sentida datum. Hålvägssystemet ger dock intrycket av vara betydligt äldre. l samband med karteringen av hålvägssystemet påträffades en tjärdal och en hålvägssträcka som inte var registrerad sedan tidigare. Tjärdalen gav ett ålderdomligt intryck. En väg i hålvägens sträckning finns markerad på flera kartor från början av 1800-talet. l anknytning till hålvägssystemet ligger raä 66, plats med tradition. Lämningen utgörs av Stråtbäckens ravin som kopplas till sägner och spökerier.

		325		Övre Heden, Insjön		431-8742-03		159/03		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2003		030602-030617		särskild undersökning		grav, metallframställningslämning		yngre järnålder		slagg, ugnsväggfragment		l samband med utbyggnad av fjärrvärmenätet i Insjön gjordes en arkeologisk undersökning vid Övre Heden. Schaktet sträckte sig från Tomokohus över åkermarken österut till Björkvägen. Vid den inledande schaktövervakningen påträffades ett trettiotal anläggningsliknande lämningar. Vid den nu aktuella undersökningen framkom en kokgropsliknande anläggning, en härdrest, spår av en gärdesgård och flera stenavtryck i den västra delen av undersökningsområdet. På den östra delen framkom delar av en ränna runt en gravhög, en stenpackning, tre stolphål och rester av några härdar. Gravhögen bör ha varit minst 9 m i diameter. I fjärrvärmeschaktet genom järnframställningsplatsen raä 11 framkom stora mängder slagg och ugnsväggsbitar. Där fanns också resterna av två blästerugnar anlagda i östsluttningen ner mot en liten, numera igenfylld tjärn.

		326		Övre Heden, Holen		431-11183-03		291/03		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2003		030702-030807		schaktövervakning		metallframställningslämning		yngre järnålder				Med anledning av utbyggnad av fjärrvärmenätet i Insjön övervakade Dalarnas museum en ca 590 m lång sträcka. Ett schakt grävdes österut längs Björkvägen fram till Åhléns väg för att sedan ansluta till skolan. Ett andra grävdes söderut längs cykelbanan från Björkvägen till strax nedanför Timotejvägen. Schaktningen var en fortsättning på tidigare fjärrvärmeschakning, och gjordes öster om markeringen för raä 11. Det visade sig dock att järnframställningsplatsen i fornminnesregistret har en för snäv avgränsning åt sydost. Schaktet längs Björkvägen grävdes färdigt på en gång, dvs ca 1.3 m djupt, innan det besiktigades, medan schaktningen söderut skedd i två omgångar. Först togs matjorden bort, så att vi hade möjlighet att dokumetera anläggningarna i plan och att delvis gräva ut dem för hand, därefter grävdes det ner till fastställt djup. l schakten framkom en härd, en smidesgrop, en kolningsgrop och flera mindre nedgrävningar. De låg alla i närheten av raä 11 och hör sannolikt ihop med järnframställningsplatsen.

		327		Tunsta, Insjön		431-3622-04		43/04		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2004		040621-040701		arkeologisk förundersökning		metallframställningslämning, slaggvarp, boplats		yngre järnålder, medeltid, nyare tid		slagg		Arkeologisk förundersökning i samband med fastställandet av en detaljplan för småhusbebyggelse vid Tunsta i Insjön. Exploateringsområdet ligger strandnära mellan Österdalälven i väst och riksväg 70 i öst. Undersökningsområdet var 4500 m2, varav 490 m2 undersöktes.

l områdets sydvästra del fanns en tidigare känd slaggförekomst, raä 121. Inom begränsningen för denna påträffades såväl lämningar efter järnframställning i form av ett slaggvarp, mest troligt från yngre järnåldern, samt lämningar efter senare smidesverksamhet. Järnframställningsplatsen låg inom det planerade parkmarksområdet och ska därför inte bebyggas, l områdets norra del påträffades boplatslämningar med såväl syllsten som stolphål och härdar. Syllstenarna  hör troligen ihop med bebyggelse från nyare tid medan stolphålen och härdarna hade mer förhistorisk  karaktär.

		329		Övre Heden		431-4494-04		148/04		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2004		041013-041014		schaktövervakning		metallframställningslämning, blästerugn, slaggvarp, kolningsgrop, boplats		järnålder				Med anledning av markarbeten för jordkabel mellan Bergkvists såg och en transformatorstation  genomfördes en arkeologisk schaktövervakning. Arbetet berörde utkanten av en järnframställningsplats (raä 11) och två boplatser (raä 119 och 292). Sammanlagt kontrollerades en 260 m lång sträcka, schaktet var 0,9-1,5 m brett och 0,4-0,95 m djupt. Matjorden var mellan 0,1 och 0,4 m tjock, i botten fanns ljusbeige mo. l den norra delen av schaktet påträffades fem anläggningar med anknytning till järnframställningsplatsen, två möjliga blästerugnar, en kolningsgrop, två nedgrävningar med okänd funktion samt ett slaggvarp.

		330		Loka, Rot		431-3555-02		43/02		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2002		020619-020619		särskild utredning		odlingsyta, färdväg, täkt		nyare tid				Med anledning av en planerad ombyggnad av Riksväg 70 mellan Rotälven och Kuntmått, utfördes en arkeologisk utredning inom en drygt kilometerlång och 30 meter bred korridor inom delsträckan Rotälven-Loka. Utredningen, som bestod av arkivstudier och en specialinventering, visade på odlingsytor, äldre landsväg och takter från Nyare tid. Ingen av lämningarna bedömdes som fast fornlämning.

		331		Östanfors		220-6840-01		18/01		Dalarnas museum		Per Falkenström		2001		010528-010528		schaktövervakning		stadslager		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning i samband med dragning av fjärrvärme i stadsdelen Östanfors. Vid undersökningen observerades ett sammanhängande kulturlager utefter Utmelandsgränd. Kulturlagret innehöll bl a kritpipsskaft och yngre rödgods som kunde dateras till 1600-tal. Därutöver iakttogs flera äldre gatunivåer, bestående av humös sand under Gettorget. Åtminstone en av dessa nivåer verkade ansluta till kulturlagret längre österut. Följaktligen bör gatunivåerna vara från 1600-tal, möjligen även 1700-tal. Det konstaterades också att slaggen tunnades ut österut på åsen. l de schakt där sentida nedgrävningar ej har rört om de ursprungliga lagren låg slaggen direkt ovanpå naturlig morän. Inga fynd tillvaratogs.

		332		Falu gruva		220-4268-01		37/01		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2001		010423-010423		schaktövervakning		industrilämning, deponi		nyare tid				Med anledning av markarbeten för servicebyggnad vid Falu gruva gjordes en schaktövervakning. För husets grundplatta grävdes en 8 x 7 m stor yta med ett djup utav ca 0,5 m, för servicen grävdes två kortare schakt med ett djup utav knappt 2 m. l samtliga schakt bestod fyllningen av i sen tid påförda massor. Dessa bestod av slagg, grus, sand samt varpsten. Inga äldre lämningar påträffades.

		333		Falu gruva		220-11567-00		35/01		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2000		001213-001213		arkeologisk förundersökning		industrilämning, metallframställningslämning, rost, deponier		nyare tid				Med anledning av schaktning för optokabel gjordes en schaktövervakning av en 280 m lång sträcka från Leksandsvägen ner i gruvområdet i söder. Ledningsschaktet grävdes omedelbart väster om en lokalväg. Fyllningen bestod huvudsakligen av i sen tid påfört industri- och gruvavfall i form av grus, krossad sten och slagg samt deponier från anrikningsverket, slamsand. Intill Leksandsvägen var ett c. 4 m långt parti från markytan och 0,5 m ner med finskiktat material, bestående av röd-gul-färgade sand- och mjäla-lager samt lite sten. Sannolikt bestod de finskiktade lagren av malm- och lerinfodringsrester. De tolkas som lämningar efter en rost från nyare tid.

		334		Slaggatan, Trotzgatan		220-10894-01		104/01		Dalarnas museum		Per Falkenström		2001		011012-011017		schaktövervakning		stadslager		nyare tid		kritpipor, djurben, huggspån		Vid schaktning för fjärrvärmeutbyggnad längs delar av Trotzgatan och Slaggatan framkom lämningar efter äldre bebyggelse samt flera äldre gatunivåer, l ett servisschakt vid Trotzgatan påträffades tre tunna lager med förmultnat trä, sannolikt golvrester från äldre byggnader. Utefter Trotzgatan var lagerföljden annorlunda med ett kulturlager och tre ställvis synliga humösa skikt. De senare representerar troligen äldre gatunivåer. Däremellan förekom huvudsakligen sand med inblandning av slagg. Förekomsterna av förmultnat trä härrör sannolikt från äldre bebyggelselämningar under olika perioder, troligen från 1600-talet och framåt.
Vid Slaggatan framkom också tecken på bebyggelse samt åtminstone två skilda kulturlager, l den norra delen, på 0,46 m djup, kunde man följa 13 m av kulturlagret och i detta påträffades kritpipsfragment. Cirka 10 m söder om detta framträdde ännu ett kulturlager i schaktbottnen på ca 0,8 m djup. l denna fyllning påträffades slaktben och huggspån. Även om schaktet inte grävdes ned till naturlig botten visar ett fynd av kritpipa att dessa lämningar sträcker sig tillbaka till 1700-talet, möjligen också 1600-talet.

		335		Torp		220-6483-01		52/01		Dalarnas museum		Christoffer Samuelsson		2001		010619-010620		särskild utredning		agrar lämning, fossil åker, fyndplats		neolitikum, nyare tid		kärna i dalaporfyr		Med anledning av en planerad exploatering av tio tomter för fritidsbebyggelse utfördes en arkeologisk utredning vid Torp invid Dalälven. Genom arkivstudier erhölls en detaljerad bild av den historiska markanvändningen, som tillsammans med den fördjupade fornminnesinventeringen låg till grund för var sökschakten skulle placeras. Totalt utplacerades mindre 46 sökschakt, med en total längd av 152,5 m och en bredd av 1,5 m. Ett lösfynd av kärna i dalaporfyr påträffades i direkt anslutning till en äldre väg, men i övrigt förekom inga indikationer på fasta fornlämningar. Vid schaktning i den angränsande våtmarken har dock exploatören påträffat tre spetsade trästörar, placerade i trekant; eventuellt en del av en fiske- eller brygganläggning. Inom utredningsområdet förekommer också flera lämningar efter senare agrar verksamhet, såsom åkerhak och en förmodad kreatursstig i den södra delen.

		336		Gussarvsgatan, Borgargatan		220-4611-00		109/01		Dalarnas museum		Per Falkenström		2001		010719-010821		schaktövervakning		bebyggelselämning, färdväg		nyare tid				Undersökning föranledd av schaktningsarbeten vid Gussarvsgatan/Borgargatan i Hedemora. Under Hemköpsparkeringen framkom ett osammanhängande sotigt lager som kan härröra från äldre bebyggelse. Sotlagrets ursprungliga sammanhang är dock mycket osäkert. Vid besiktningen av de djupare V A-schakten visade det sig att exploateringsområdet blivit genomgrävt vid tidigare schaktningsarbeten. l schakt 2, vid Winqvists gata, observerades ytterligare ett sotlager med tegel och glas. Utifrån glaset kunde sotlagret dateras till sen tid, sannolikt från 1900-talets första hälft. Det är dock inte nödvändigtvis samma lager som påträffades i det grunda schaktet genom Hemköpsparkeringen, l den nordvästra sektionen av schakt 2 iakttogs dessutom en nedgrävning som kan representera en äldre källarvåning, sannolikt från början av 1900-talet.

		337		Lima kyrka		220-9349-99		123/99		Dalarnas museum		Jessica Wennerlund		1999		991025-991026		schaktövervakning		kyrka		nyare tid				l samband med ledningsdragning för bergvärme på Lima kyrkas kyrkogård gjordes en arkeologisk schaktningsövervakning. l schaktet påträffades raseringslager och byggnadslager som sannolikt uppkommit i samband med att den förra kyrkan revs 1852 och den nuvarande uppfördes 1852-1856. Nordost om nuvarande sakristia iaktogs stenar som eventuellt är rester av den tidigare sakristian . En äldre marknivå påträffades under byggnads- och raseringslagret.

Ej raä nr, ligger bredvid Lima 447:1.

		338		Ludvika gård, Marnäs, Notgården, Övre Persbo		220-6373-97		88/97		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1997		970926-970929		arkeologisk förundersökning		kolbotten		nyare tid				Under 1997-1998 utfördes en arkeologisk förundersökning längs med en föreslagen ny sträckning av riksväg 60 vid Ludvika. Arbetet indelades i fem tematiska delprojekt, denna beskrivning avser undersökningar av kolbottnar i vägens sträckning. Det övervägande antalet av dessa är av liggmiletyp, kvadratiska, ibland förhöjda, med 7-12,5 m långa sidor omgivna av diken och/eller gropar. För datering och närmare studium valdes fem bottnar ut. Kolstybblagren innehöll kol från främst gran, men även tall, björk och lite al. Stybblagrens bottenskikt daterades från slutet av 1500-talet fram till mitten av 1900-talet. Inga fynd tillvaratogs.

		339		Nedre Persbo, Stornäset		220-6373-97		88/97		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1997		970922-970929		arkeologisk förundersökning		kommunikationslämning, lastageplats		nyare tid		järnmalm, masugnsslagg, mynt, järnfragment, spikar, keramik, kritpipa		Under 1997-1998 utfördes en arkeologisk förundersökning längs med en föreslagen ny sträckning av riksväg 60 vid Ludvika. Arbetet indelades i fem tematiska delprojekt, denna beskrivning avser udersökningen av en lastageplats vid sjön Övra Hillen i Nedre Persbo (raä 396). Enligt äldre uppgifter har platsen använts för att transportera järnmalm från Persbos och Gräsbergs gruvor samt tackjärn från Persbos hyttor över sjön Övra Hillen. Genom avsökning med metalldetektor och sökschaktsgrävning kunde platsen lokaliseras till en ca 55x20 m stor yta strax ovanför det gamla strandhaket. Där fanns spridd järnmalm, masugnsslagg, sten och en del föremål, såsom ett mynt, järnfragment, spikar, keramik och kritpipa. Malmen på platsen var med stor sannolikhet från Källbottengruvan (raä 195), 2,5 km norr om lastageplatsen. Föremålen pekar mot en etablering av lastageplatsen till omkring år 1700.

		340		Övre Persbo, Gräsberg		220-6373-97		88/97		Dalarnas museum		Johanna Cadario		1997		971030-971030		arkeologisk förundersökning		kommunikationslämning, färdväg		nyare tid				Under 1997-1998 utfördes en arkeologisk förundersökning längs med en föreslagen ny sträckning av riksväg 60 vid Ludvika. Arbetet indelades i fem tematiska delprojekt, denna beskrivning avser undersökningen av en äldre färdväg i Gräsberg (raä 441). Vägen hade upptäckts vid den föregående utredningen. Emellertid kunde inte några spår av fortsättningen på färdvägen iakttagas vid förundersökningen. De topografiska förhållandena var mycket skiftande med mindre åsar och sänka partier däremellan,vilket kan det tyda på att vägen varit en vinterväg som inte efterlämnat några tydligare spår i terrängen.

		341		Övre Persbo, Persbo däljor		220-6373-97		88/97		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1997		970922-980926		arkeologisk förundersökning		agrar lämning, fossil åker, stensträng		högmedeltid				Under 1997-1998 utfördes en arkeologisk förundersökning längs med en föreslagen ny sträckning av riksväg 60 vid Ludvika.  Arbetet indelades i fem tematiska delprojekt, denna beskrivning avser arbetet med pollenanalyser i Lorensbergatjärn (raä 261) och i Persbo däljor (raä 387); samt undersökningen av två små odlingsytor och en hägnad/stensträng i Persbo (raä 434 och 435). 

Pollenanalysen gjordes på en torvlagerföljd från en dälja samt på ett stort antal råhumusprover som togs i eller i omedelbar anslutning till däljområdet, vilket ligger i västra utkanten av Persbo by. Under 1300-talet påbörjas en cykliskt återkommande svedjeodling av råg, med slätter och bete. Sannolikt skedde detta i samverkan med kolningen, för hyttorna och smidets behov. Vattenföringen i de fuktiga däljorna reglerades för att gynna starrhöproduktionen. Under perioden 1600-1700-talet upphör svedjeodlandet och det skedde en övergång till fasta, gödslade åkrar. Fyra mindre sökschakt togs upp i de två odlingsytorna, till synes svagt terrasserade, ca 15x10 m stora och ca 0,4 m höga.Terrasserna visade sig huvudsakligen vara naturliga moränplatåer. Inga större skillnader kunde iakttagas mellan jordlagren i de förmodade odlingsytorna och utanför desamma, men jordlagren visade att marken på och runt terrasserna odlats. Troligen har marken odlats extensivt under kortare perioder.

Fyra sökschakt togs upp genom hägnaden, som var 175 m lång, 2 m bred och ca 0,5 m hög. Hägnaden kan karaktäriseras som en vall och var uppförd av sten men främst jordmassor. Sannolikt hade denna uppbyggnad gjorts vid åtminstone två tillfällen. Möjligen har det varit ett trähägn med uppskottat moränmaterial. Hägnaden har anlagts under perioden 1100-1300-tal. En förklaring är att den hägnat in inägomarken i dalgången i väster, en annan att den utgjort en del av en hägnad av Persbo däljor eller delar därav.

		342		Lorensberga, Lorensbergatjärn		220-6373-97		88/97		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1998		980312-980313		arkeologisk förundersökning				högmedeltid				Under 1997-1998 utfördes en arkeologisk förundersökning längs med en föreslagen ny sträckning av riksväg 60 vid Ludvika. Arbetet indelades i fem tematiska delprojekt, denna beskrivning avser pollenanalys från Lorensbergatjärn. Sedimentprov från tjärnens botten. De tidigaste, men mycket vaga, spåren från mänsklig påverkan är rågodling från slutet av järnåldern. Permanent jordbruk och bebyggelse etablerades i Lorensberga under 1300-talet. Jordbruket baserades på odling av korn och råg samt kreatursskötsel. Möjligen är den ökande andelen kol i sedimenten också ett uttryck för svedjeodling och kolning i området. Under perioden 1600-1700-talet sker någon form av omstrukturering av markanvändningen, sannolikt mot större ängsarealer och såsmåningom vallodling.

		343		Korsgården		220-3132-01		32/01		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2001		010403-010404		schaktövervakning		bebyggelselämning, husgrund		nyare tid				l samband med schaktning för bostadshus, garage och avloppsservice vid Korsgården (raä 258:7) gjordes en schaktövervakning. På område A avbanades torven till ett djup av 0,15 - 0,25 m. Där återfanns en oregelbunden stenrad och en bräda. De torde ha att göra med en stenförstärkt gång respektive en spång mellan det befintliga huset och källaren i tomtens sydvästra hörn, en föregångare till 1900-talets grusgång. Det intillliggande kulturliknande lagret utgör troligen rester utav en tidigare markyta. l område B där torven avbanades till ett djup utav 0,4 m återfanns enbart tegelfnas och annat avfall i matjorden. Området har brukats som potatisland under hela 1900-talet, varför eventuella lager i det avbanade skiktet torde vara rejält omrörda. l ledningsschaktets östra schaktvägg återfanns ett ca 4 m långt kulturlager. Det var troligen rester av en husgrund. Undersökningen visar att det är möjligt att den äldre gårdstomten skulle ha legat närmare vägen i öster än vad nuvarande avgränsning visar.

		344		Yttre Svärdsjö		220-8788-01		64/01		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2001		010802-010907		särskild undersökning		metallframställningslämning, slaggvarp, kolningsgrop		yngre järnålder		slagg, ugnsväggsfragment		I samband med anläggandet en planskild korsning mellan riksväg 70 och byvägen i Svärdsjö uppmärksammades att där fanns ett område med slagg. Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet kontaktades och det beslöts att slagglämningen skulle undersökas. Lämningen bestod till största delen av rester av ett slaggvarp delvis överlagrat av matjord. Slaggvarpet innehöll slagg, främst delar av bottenskollor, samt en stor mängd ugnsväggsbitar och kol. l anslutning till slaggvarpet fanns två lerkoncentrationer, delvis rödbrända. De utgjorde sannolikt platsen för två blästerugnar, men själva ugnarna var sedan länge bortplöjda. l anslutning till järnframställningsplatsen fanns rester av två kolningsgropar.

		345		Yttre Svärdsjö		220-11776-01		64/01		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2001		010928-011004		arkeologisk förundersökning		boplats		yngre järnålder				Arkeologisk förundersökning av järnåldersboplats föranledd av byggandet av en planskild korsning mellan riksväg 70 och lokalväg i Yttre Svärdsjö. Vid undersökningen påträffades ett trettiotal anläggningar varav ca hälften stolphål, dessutom framkom några härdar, kokgropar, rännor/diken och avtryck. Anläggningarna bildade inga tydbara mönster, området utgör sannolikt ytterkanten av det boplatsområde som ligger öster om riksvägen. Det kan också antas att det finns eller har funnits åtskilliga lämningar under vägbanken för dagens riksväg. Lämningarna torde i huvudsak vara från yngre järnålder.

		346		Yttre Svärdsjö		220-11777-01		64/01		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2001		010808-010921		särskild undersökning		boplats, gravfält		yngre järnålder		torshammarring, bjällra, pilspets, skära, broddar, glaspärlor, kamfragment m.m.		Särskild arkeologisk undersökning inför anläggandet av en planskild korsning mellan riksväg 70 och lokalvägen mot Silvberg. I samband med undersökningen av järnframställningsplatsen i Yttre Svärdsjö (AiS 344) uppmärksammades att vägbygget exponerat förhistoriska anläggningar på en intilliggande markyta. Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet kontaktades och det bestämdes att ytan skulle undersökas.

Då matjorden redan var borttagen lades ett omfattande arbete på att rensa ytan för hand. Vid arbetet framkom närmare 300 anläggningar, bland annat 200 stolphål tillhörande minst fyra hus, fem grophus, syllstensavtryck, ett tiotal härdar och kokgropar. Ett av husen hade byggts med mycket rejäla stolpar, dels de parställda inne i huset men också väggstolparna. De bevarade groparna var meterdjupa och då huset måste ha brunnit fanns rester av stolparna kvar i stolphålen, i övre delen förkolnade och längre ner förmultnade. Huset var treskeppigt, 7 m brett och 17 m långt och hade konvexa långväggar. Djupet på övriga stolphål varierade. Ett annat treskeppigt hus var 14 m långt och 6 m brett och med närmast raka långväggar. 

Vid sidan av boplatslämningar påträffades även tre (möjligen fyra) kantrännor till gravhögar. En av gravhögarna hade rester av två gravgömmor. Gravarna var c. 7, 10 och 11 m i diameter. Bland fynden kan nämnas en torshammaring, en bjällra, en pilspets, en skära, broddar, några glaspärlor, kamfragment m.m.

		347		Hesse		220-7210-01		148/01		Dalarnas museum		Per Falkenström		2001		011024-011109		schaktövervakning		bebyggelselämning, bytomt						l samband med schaktövervakning i Hesse, Stora Tuna socken, framkom lämningar från en bytomt (raä 407). Inom större delen av undersökningsområdet grävdes schakten genom redan omrörda lager, här påträffades enstaka fragment av tegel, glas och rödgods i schaktkanterna. Intakta lagerföljd påträffades strax utanför bytomten så som den är avgränsad på ekonomiska kartan. Här iakttogs mycket kol tillika spår efter en nedgrävning, eventuellt en kolningsgrop, runtomkring anläggningen fanns en spridd förekomst av sot och kol. I samma område påträffades också tegel och enstaka järnbitar. Lämningarna spänner sannolikt över flera århundraden med en tyngdpunkt i 1800- och 1900-tal. Lämningarnas bakre kronologiska gräns kan inte fastställas.

		348		Lönnemossa		220-6782-01		70/01		Dalarnas museum		Christoffer Samuelsson		2001		010626-010626		arkeologisk förundersökning		metallframställningslämning, hyttområde, kopparhyttor, slaggvarp		medeltid				Med anledning av en ledningsdragning genom ett hyttområde med medeltida ursprung, genomfördes en arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning vid Lönnemossa. Undersökningsområdet var beläget i starkt sluttande terräng. Den del av fornlämningen som berördes av schaktningen uppvisar en relativt okomplicerad lagerföljd, i huvudsak karaktäriserad av ett 0,10-0,30 m tjockt slagglager som överlagrade den naturliga moränen bestående av grus, sand och silt. På fyra punkter där anläggningar påträffades var lagerföljden mer komplex, med olika typer av sandlager i skiftande färg, från svavelgult till ockrarött, och mer eller mindre omfattande kollager. Dessa anläggningar tolkades som lämningar efter rostanläggningar, alternativt avfallslager från rostar eller ugnar. Samtliga anläggningar syntes som tydligt avgränsade lager i schaktväggen. Utbredningen av A1 och A2 kunde dock inte fastställas närmare då de skadats i samband med tidigare schaktningsarbeten. Av de båda anläggningarna bedömdes A1 vara äldst, då den i nordöst överlagrades av lager som i sin tur underlagrade A2. Tjockare slagglager längst i sydväst kunde kopplas till de fyllnadsmassor som påförts och den avsläntning som skett i samband med anläggandet av på- och avfarter till Hedemoravägen (länsväg 266). Spridd förekomst av tegel noterades i övrigt i den sydvästra delen av schaktet, som där bildade ett kompakt lager längs en kortare sträcka.

		349		Strand		220-4051-01				Dalarnas museum		Per Falkenström		2001		010911-011113		schaktövervakning		bebyggelselämning, bytomt				fönsterglas, rödgodskeramik		Vid schaktningsarbeten för avloppsledningar i Strand, Vika socken, påträffades arkeologiska lämningar från en bytomt i form av kulturlager med innehåll av fönsterglas och glaserat rödgods. Fynden dateras troligen till mitten av 1800-talet, möjligen till 1700-talet. Lämningarna påträffades intill bytomten raä 200:2, men ligger utanför det område som denna upptar enligt 1830-33 års storskifteskarta. Det är därför möjligt att de undersökta lämningarna hör till en annan period. Utöver dessa lämningar torde ett inom bytomten näraliggande kolstybblager höra samman med en lastageplats för kol. l de nordvästra respektive östra delarna av Strand framkom omgrävda lager med enstaka lämningar i form av kol, järn och tegel. Omkring raä 310 (fyndplats för slagen kvarts) påträffades inga fynd med anknytning till denna fornlämning.

		350		Insjön		220-6060-01		9/01		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2001		010628-010629		arkeologisk förundersökning		metalframställningslämning, boplatslämning		järnålder				Med anledning av att Bergkvists Såg planerar att bygga en containerterminal och en anslutande väg utfördes en arkeologisk förundersökning. Undersökningen berörde Insjöns gamla stationsområde samt åkermark. Vid upptagning av provschakt i områdets västra del fanns det sparsamt med lämningar efter de vid inventeringen dokumenterade järnframställningsplatserna, främst enstaka, spridd slagg. Förekomst av anläggningar, främst nedgrävningar, under ploglagret indikerade dock verksamhet, troligen en bosättning, som kan vara från järnålder. l områdets östra del var marken avschaktad för järnvägsspåren. Endast en mycket begränsad åkeryta framkom men i övrigt påträffades inga spår av äldre lämningar, vilket betyder att det mesta torde vara bortschaktat.

		351		Karlsvik		431-6871-01		60/01		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2002		020829-020903		arkeologisk förundersökning		agrar lämningt, stenmur, odlingsterrass, färdväg		vendeltid				Arkeologisk förundersökning i samband med utbyggnad av riksväg 50 mellan Ornäs och Tallen. Förundersökningen omfattade sex olika lokaler i byarna Dalsjö, Lilla Ornäs och Karlsvik. Odlingsområdet i Karlsvik, område 6, liggeri Liljans dalgång och bestod av fossil, igenväxande åkermark, en stenmur, en stenvall/mur, en möjlig fägata samt en färdväg. Den fossila åkermarken bestod av oregelbundna, stenfria, relativt plana ytor, kantade av grunda diken och hak samt ställvis terrasseringar och odlingsrösen, Syftet med förundersökningen var att analysera den historiska markanvändningen samt datera enskilda och ålderdomliga lämningar. Därtill skulle färdvägens roll klarläggas. Förundersökningen var upplagd på tre arbetsmoment: en analys av historiska kartor, en sökschaktsgrävning samt botaniska- och markkemiska analyser.

Redan i slutskedet av den äldre stenåldern kan man ana ett kulturlandskap i Karlsvik. Vid mitten av järnåldern, vendeltid, verkar betesdrift ha bedrivits i en omgivande sluten och medvetet gynnad björkskog med små, gödslade kornåkrar. Vid övergången mellan medeltid och nyare tid bedrivs ett mer intensivt jordbruk på platsen och antagligen i ett betydligt öppnare landskap, även om ett extensivt cirkulationsjordbruk dominerar, Lindbruk. Det odlades främst korn, men även vete. Men trots odlingen användes området främst som hagmark i början av 1700-talet. Färdvägen var då en kombinerad väg och fägata, vilken förband byn Åkerns östra gård med byvägen i nordväst. Vägen är sannolikt dock betydligt äldre än den äldsta detajerade kartan från år 1705. Under 1700- och 1800-talets lopp utvidgades åkerarealen och hägnadssystemet lades delvis om och förtätades inom förundersökningsområdet.

		352		Årby		431-7903-05		113/05		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2005		051011-051012		särskild utredning		tjärdal?						Arkeologisk utredning inför planerad ny bostadsbebyggelse inom Årby - Färjegårdarna i Borlänge. Äldre kartmaterial visar att Årby by låg vid älven NV om utredningsområdet. Byn var omgiven av åkermark och stora ängsgärden. Under 1600-talet utgjorde utredningsområden en del av dessa ängsgärden. Utredningsområdet ligger också nära det gamla färjestället. Under 1700-talet hade området odlats upp till åker och en gård hade etablerats i anslutning till färjestället.

Inom det planerade exploateringsområdet fanns en tidigare registrerad fornlämning, raä nr 655, som bestod av en slaggförekomst och en boplats med spridd skörbränd sten. Ett fåtal schakt grävdes inom fornlämningsområdet men inga anläggningar hittades. Inom fornlämningsområdet framkom endast ett fåtal spridda slaggbitar i matjorden. Möjligen ligger järnframställningsplatsen längre västerut på höjden ovanför området.

Inom utredningsområdet påträffades en trattformad nedgrävning (2 m i diamter och 0,8 m djup), vilken möjligen kan utgöra en tjärdal. Nedgrävningen undersöktes och dokumenterades, därtill samlades prover in för datering. Förutom den möjliga tjärdalen framkom ett grävt dike men inget övrigt av arkeologiskt intresse.

		353		Övermora		431-2733-05		188/05		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2005		050413-050420		schaktövervakning		lämningar saknas						Arkeologisk schaktövervakning i samband med markarbeten för ny VA-ledning i Övermora. Övermora omnämns första gången i skrift år 1384, Övermora gamla bytomt är registrerad som raä 139 i Borlänge socken. Det aktuella ledningsschaktet grävdes i kanten av en åker, genom en väg samt över gräsmattor strax söder om den gamla bytomten. Ledningsschaktet var knappt 100 m långt, 1,6-2,0 m brett och kring 2,0 m djupt. Matjordslagret var 0,3-0,4 m tjockt och i botten fanns ljusbeige sand samt områden med blockig morän. Inom ledningsschaktet påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		354		Yttre Medväga		431-17436-02		164/02		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2003		030922-030929		särskild undersökning		agrar lämning, dikessystem, väg		yngre järnålder, tidig medeltid				Arkeologisk undersökning inför bostadbygge i Yttre Medväga. Undersökningen omfattade gamla odlingsstrukturer under mark, i form av två dikessystem från skilda tider. Då äldre odlingsspår tidigare varit svåra att upptäcka i området anses de äldre dikena ha stort vetenskapligt värde för vidare kunskap om Tunabygdens tillkomst och utveckling.

Den aktuella undersökningen omfattade avbaning av en större yta samt dokumentation och snittning av
dikena. Dessutom samlades prover för C14-datering, kemisk-, pollen- och makrofossilanalys in. Material ur de
äldsta dikena har daterats till vendeltid, vikingatid- tidig medeltid. Vidare undersöktes den vägbank som skar genom området i nord-sydlig riktning. På vägens östra sida fanns ett djupt dike längs med vägsträckningen. Enligt geometriska kartan fanns ett dike/väg på platsen redan under 1640-talet.

		355		Sör Amsberg		431-3377-05		47/05		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2005		050425-050429		särskild utredning		bytomt/gårdstomt						Arkeologisk utredning inför planerad husbyggnation vid Sör Amsberg. Den aktuella fastigheten ligger inom ett område som berör Sör Amsberg gamla bytomt, raä 201, Borlänge socken. Sammanlagt matjordavbanades en 555 m2 stor yta motsvarande läget för huskroppar, ledningar samt infart till garage. Matjordslagret var 0,3-0,7 m tjockt och därunder fanns sand. Sammanlagt framkom 36 anläggningar inom schakten, varav de flesta var troliga syllstensavtryck. Därtill fanns ett mindre antal stolphål, störhål, nedgrävningar, kolområden och härdbottnar. Anläggningarna gav ett ålderdomligt intryck och är troligen förhistoriska och/eller medeltida. De anläggningar som framkom inom de avbanade ytorna har undersökts och dokumenterats i samband med utredningen. Material har samlats in från anläggningarna och ett antal prover kommer att skickas till 14C-analys.

		356		Kvarnsveden		431-3376-05		48/05		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2005		050509-050510		särskild utredning		bytomt/gårdstomt						Arkeologisk utredning med anledning av planerad husbyggnation på fastigheten Kvarnsveden i Sör Amsberg. Den aktuella fastigheten ligger inom ett område som berör Sör Amsberg gamla bytomt, raä 201. Sammanlagt matjordavbanades en 442 m2 stor yta motsvarande läget för huskroppar, ledningar samt infart till garage. Matjordslagret var 0,3-0,5 m tjockt och därunder fanns i huvudsak sand. I den NV delen fanns mo/mjäla. Sammanlagt framkom 19 anläggningar inom schakten. Av dessa var sex möjliga stolphål, sju stenavtryck, fyra nedgrävningar och en eldpåverkad yta. Anläggningarna gav ett ålderdomligt intryck och kan mycket väl vara förhistoriska. De anläggningar som framkom inom de avbanade ytorna har undersökts och dokumenterats i samband med utredningen. Material har samlats in från anläggningarna och ett antal prover kommer att skickas till 14C-analys.

		357		Sör Amsberg		431-4537-04		77/05		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2005		050317-050322		schaktövervakning		bytomt/gårdstomt						I samband med schaktning för vattenledning i Sör Amsberg genomfördes en schaktövervakning. Vattenledningen drogs i anslutning till Sör Amsbergs gamla bytomt, raä 201 i Borlänge socken. Det aktuella schaktet grävdes i åkermark intill en mindre väg och var sammanlagt 115m långt, 0,6-1,0 m brett och 1,6-1,85 m djupt. Matjordslagret var ca 0,35 m tjockt och därunder fanns ljus, gulbeige sand. Inom schaktet framkom resterna efter åtta nedgrävningar, varav en möjligen utgjorde ett stolphål. Material för datering har samlats in och skickats till 14C-analys.

		358		Kyrkbys Smedjelag, By Kyrkby		431-9319-03		183/04		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2003		030602-030602		arkeologisk förundersökning		metallframställningslämning, slaggvarp		senmedeltid, nyare tid				I samband med schaktning för tillbyggnad av bostadshus inom hyttområde, raä 14 i By socken, utfördes en schaktövervakning. En ca 250 kvadratmeter stor yta NV-Ö om huset hade tagits upp genom äldre slaggvarp. Varpet var 0,5-2,6 meter djupt och bestod huvudsakligen av skiktad hyttslagg, brun till glasigt blågrå. Inga konstruktioner framkom. Ett dateringsprov togs i botten av varpet och C14-analysen visade att varpet började deponeras på platsen någon gång  under perioden 1480-1630. Den äldsta kända historiska källan om hyttdrift vid Årängsån är från år 1572. Eftersom den aktuella platsen ligger en bit uppströms den kända hyttplatsen bör det inte ha varit det äldsta varpet och således kan hyttdriften på platsen vara äldre.

		359		Engelbrektsgatan, Falu stad		431-487-05		141/05		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2005		050131-050331		schaktövervakning		husgrund, vägnivåer		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning vid markarbeten för omläggning av VA-ledning längs Engelbrektsgatan, inom raä 68, Falu stad. Schaktet var sammanlagt ca 300 m långt, 2,2 m brett och 2,0-2,5 m djupt. I den norra änden nådde schaktet inte ner i naturlig mark, i söder nåddes naturlig mark som varierade mellan lera och morän. I den norra halvan av schaktet fanns ett kraftigt kulturlager med mängder av träfragment som huggspån och pinnar samt obrända ben och kopparslagg. Kulturlagret låg direkt på den naturliga leran och ett huggspån har daterats till 1500-tal. I den södra halvan av schaktet framkom bebyggelserester direkt på leran. Med tanke på läget mitt i gatan är sannolikt även denna lämning från tiden före stadsplanomläggningen på 1640-talet. I övrigt framkom mest påförda slagg- och/eller gruslager i schaktväggarna. Bitvis kunde även en tidigare vägyta med sintrad slagg följas.

		360		Falu Gruva		431-4172-04		56/04		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2004		040601-040603		arkeologisk förundersökning		skrotstensvarp, industrilämning, bebyggelselämning		nyare tid				Arkeologisk förundersökning med anledning av att ett nytt reningsverk för gruvvatten planeras i närområdet till Falu gruva och omedelbart öster om nuvarande rödfärgsverk, fornlämning 109 i Falu stad. Förundersökningsområdet var 7 000 kvm stort och ingår i ett större område öster om gruvan med gruvdeponier. Förundersökningen utfördes genom sökschaktsgrävning.

Sammanlagt togs 22 sökschakt upp med en större grävmaskin. Fyllningen ner till orörd morän varierade mellan 0,4-5,5 meter, vanligtvis ca 3 meter, och bestod till övervägande del av skrotstensvarp från gruvan. I östra delen, där de djupaste fyllnadslagren fanns, låg äldre, tillmakad skrotsten i botten och sprängd skrotsten högre upp. Skrotstenen började deponeras inom undersökningsområdet sannolikt mot slutet av 1600-talet. I denna del fanns även två äldre marknivåer. Direkt på den yngre marknivån fanns en eller flera större träkonstruktioner i form av stockar och plankor. Sannolikt är det lämningar efter magasinsbyggnader från slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. I östra delen av förundersökningsområdet fanns spår av den bostadsbebyggelse från mitten av 1800-talet som stått på platsen. Prover har tagits från skrotstensvarpen i södra delen av området för att datera deponeringens början.

		361		Trotzgatan, Kyrkbacksvägen, Treffenbergsvägen		431-14273-05		185/05		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2005		051205-051205		schaktövervakning		kulturlager		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning i samband med markarbeten för fjärrvärme i Trotzgatan och Treffenbergsvägen, Falus stad.De båda schakten var 8 respektive 9 m långa och 0,8-1,0 m djupa. I Trotzgatan fanns endast påförda slagglager och schaktet grävdes inte ner i naturlig mark. I Treffenbergslager påträffades en äldre marknivå direkt på den naturliga moränen ca 0,3 m under dagens marknivå. Lagret bestod av humös grus/sand med inslag av kol och enstaka murtegelfragment, lagret gav inte ett ålderdomligt intryck.

		362		Herrhyttan		431-11015-04		147/04		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2005		050517-050524		schaktövervakning		kulturlager, husgrund?		odaterat				Arkeologisk förundersökning i samband med nybyggnation av bostadshus på fastigheten Herrhyttan, Falu stad. Fastigheten ligger inom raä 68, vilket motsvarar Falu stadskärna där lämningar och kulturlager efter 1600-talsstaden kan förväntas. Dessutom ligger fastigheten i anslutning till raä 65, vilket motsvarar Östanfors hyttområde.

Förundersökningen genomfördes som en schaktövervakning. Sammanlagt undersöktes ett 35 m långt och ca 1,4 m brett schakt. Schaktdjupet låg kring 0,8 m. Inne på tomten skar schaktet endast genom påförda slagglager och schaktet grävdes inte ner i naturlig mark. En äldre markhorisont kunde ändå konstateras ca 0,4-0,45 m under den dagens marknivå. I den västra delen av schaktet var slaggen hopsintrad till en hård "kaka", ca 0,7 m under dagens marknivå. Möjligen beror detta på Slaggatans tidigare sträckning över tomten. En annan möjlighet är att ytan har hårdgjorts för att fungera som arbetsyta. En brunn skulle placeras invid gatan och för den grävdes schaktet ner till 2,3 m djup inom en 1x1 m stor grop. 

Den naturliga marken fanns 2,2 m under dagens marknivå och bestod av grå, sandig morän. Däröver fanns ett 0,15-0,2 m tjockt kulturlager med mörkgrå, humös sand samt inslag av pinnar, näver, textil och obrända djurben. Ett prov från kulturlagret har skickats till 14C-analys. I den nordöstra schaktväggen syntes även resterna efter två mindre stockar med fortsättning in under Slaggatan. Troligen utgjorde stockarna resterna efter en mindre byggnad som legat på tomtmarken inom fastigheten innan Slaggatan drogs om. Över stockarna och det mörka kulturlagret fanns påförda slagglager.

		363		Kung Gustafs torg, Nybrogatan, Garvaregatan		431-5231-05		124/05		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2005		050617-050902		schaktövervakning		husgrund, gatunivåer		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning vid markarbeten för fjärrvärme i Kung Gustafs Torg, Nybrogatan/Garvaregatan och Rostvändargatan. Samtliga platser som berördes i samband med aktuell  ledningsdragning ligger inom raä 68, Falu gamla stad. Den sammanlagda schaktsträckan var 75 m och schakten varierade i djup mellan 0,5 och 1,05 m. I Nybrogatan/Garvaregätan iakttogs, förutom påförda slagg- och gruslager, ett flertal äldre gatunivåer i schaktväggarna. På en innergård i kvarteret Slaggen 7, intill Garvaregatan, framkom även resterna efter vad som förmodas vara en byggnad. Bebyggelselämningen var troligen från sen tid. I Kung Gustafs Torg och Rostvändargatan framkom endast påförda slagg- och gruslager. Inget av schakten grävdes ner i naturlig mark.

		364		Östanfors, Lilla Dicka		431-6296-05		67/05		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2005		050616-050726		särskild utredning		kommunikationslämning, agrar lämning, bebyggelselämning, industrilämning						Särskild utredning inför ombyggnad av Riksväg 68 genom Fors. Kartanalys visade ett intensivt brukat landskap kring vattendrag och sjöar, speciellt kring Forsån. Vägalternativ 1 och 2 passerar genom den centrala odlingsbygden medan alternativ 3 i huvudsak berör den gamla utmarken. Inventeringen gjordes över ett nästan 3 kvadratkilometer stort område. Området var svårinventerat på grund av vegetationstäcket och våtmarkerna. Förutom tidigare kända lämningar framkom 26 nya kultur- och fornlämningar: färdvägar, fossil åkermark, hägnader, kolningsanläggningar, en tjärbränningsplats, gränsmärken, plats med tradition och husgrunder.

Inom vägkorridor 1 finns bl.a. en tjärdal, en husgrund, en kolningslämning, en trolig stenåldersboplats, en bytomt och ett hyttområde. Vägkorridor 2 går genom centrala delar av Östanfors och Mälbys gamla åkermark. Inom vägkorridor 3 finns en tjärdal, ett gruvområde, husgrunder, odlingslämningar och en bytomt.

		365		Kyrkbacksvägen, Kyrkbacken		431-8827-04		164/04		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2004		040913-040929		schaktövervakning		kulturlager, odlingsjord		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning vid markarbeten för fjärrvärme vidi Kyrkbacken, inom raä 68, Falu stad. Vid arbetet påträffades i huvudsak omgrävda och påförda lager. Därtill iakttogs resterna efter tidigare bosättning i form av kulturlager samt rester efter en tidigare odlingsyta. Kulturlagret i korsningen Kyrkbacksvägen-Idunvägen kan vara från 1600-1700-tal. Övriga lämningar antas vara relativt sentida.

		366		Falu Gruva		431-9084-04		154/04		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2004		040827-040917		schaktövervakning		metallframställningslämning, husgrund,sedimenteringsbassäng, stollgång, kulturlager		odaterat				Arkeologisk schaktövervakning när delar av avloppssystemet i närheten av Rödfärgsverket vid Falu gruva byttes ut. Schaktet var ca 200 m långt, mellan 0,7 och 2,5 m djupt och 1,5 m brett. I schaktväggarna iakttogs flera påförda lager med varpsten, sand, slagg och rödfärgsråvara. Undersökningen påvisade rester efter en förmodad sedimenteringsbassäng, en betonggrund samt delar av en stallgång, därtill noterades ett kulturlager ca 1,35 m under dagens marknivå.

		367		Falu Gruva		431-7873-04		155/04		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2004		040922-040927		schaktövervakning		metallframställningslämning, husgrunder, äldre markhorisont		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning när delar av avloppssystemet i närheten av Rödfärgsverket vid Falu gruva byttes ut. Schaktet var ca 100 m långt, kring 2 m djupt och 1,9 m brett. I schaktväggarna iakttogs flera påförda lager med varpsten, sand, slagg och rödfärgs råvara. Resterna efter tre träkonstruktioner samt en cementgrund iakttogs, i den södra delen av schaktet fanns därtill en äldre markhorisont ca 1 m under dagens marknivå. Byggnadsresterna bedömdes vara sentida, 1800-eller 1900-tal.

		368		Kyrkogårdsgränd, Skolmästarevägen, Britsarvet		220-11054-97		196/04		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1997		971015-971208		arkeologisk förundersökning		stadslager, odlingsyta		nyare tid		mynt		Schaktövervakning vid markarbete för fjärrvärme i Kyrkogårdsgränd, mellan Klockarevägen och Seminariegatan, samt i Skolmästarevägen. Schakten grävdes 1,1-1,7 m breda och 1,0-1,6 m djupa. Fyllningen i schakten var till övervägande delen sentida utfyllningar av sand, grus och slagg för bl.a. ledningar. Den naturliga leran låg på ca 1 m djup. I kyrkogårdsgränd strax öster om Skolmästarevägen fanns eventuellt en rest efter ett äldre marklager, vägbeläggning eller kulturlager. Det bestod av ett par cm tjockt mörkt lager med småslagg, kol/sot, murtegelsbitar och keramikfragment, direkt ovanpå den naturliga leran. Lagret kan dock även vara en del av den moderna störningen. I Kyrkogårdsgränd (strax väster om Skolmästarevägen) fanns ett decimetertjockt kulturlager 0,6 m under vägbanan. Kulturlagret innehöll bl.a. mycket kalkbruk, slagg, murtegel, vitlaserat kakel och ett mynt präglat 1819-1830. Möjligen kan detta lager sättas i samband med ombyggnationen av kyrkogårdsmuren år 1852. I norra sektionen fanns en odlingsyta under kulturlagret på ca 1 m djup som började som ett hak i öster och löpte 9,5 m österut i en terrassliknande 0,1 m hög förhöjning. Lagret låg direkt på den naturliga leran. Kanske övergavs denna odling i samband med någon av de utvidgningar av kyrkogården som gjorts 1727 eller 1852.

		369		Hyttberget		431-22-05		76/05		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2005		050121-050131		schaktövervakning		metallframställningslämning, rostar						Arkeologisk schaktövervakning i samband med ledningsarbeten inom kvarteret Hyttberget, Falu stad. Det aktuella schaktet grävdes delvis i kanten av ett slaggvarp (raä 51) vilket utgör en del av det sammanhängande gruv- och hyttområde med lämningar efter verksamheter kring Falu Gruva, registrerat som raä nr 109. Schaktet var 152 m långt och 1,5-1,6 m brett, djupet varierade mellan 0,4 och 1,25 m. I den södra delen av schaktet påträffades resterna efter två förmodade kallrostar belägna i kanten av slaggvarpet . Den ena rosten var nedgrävd i den naturliga mjälan/leran och den andra var nedgrävd i slaggvarpen. Kol från en av kallrostarna har skickats iväg för datering. I övrigt iakttogs endast påförda slagglager i schaktväggarna. I den norra delen av schaktet hade man inte grävt ner till naturlig mark.

		370		Syrafabriken, Ingarvet		431-7490-05		95/05		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2005		050519-050613		arkeologisk förundersökning		fossil åker, stenmur, dike, färdväg, bebyggelselämning, stenbrott		medeltid, nyare tid				Arkeologisk förundersökning inför uppförandet av ett nytt kraftvärmeverk väster om det befintliga på Ingarvet. Exploateringsytan var belägen i öst- och sydöstsluttning av en större skogbevuxen moränhöjd. Terrängen var blockig. Ytan berörde de sydöstra delarna av fornlämning raä 91 och nordvästra delarna av fornlämning raä 86, bebyggelselämningar från det tidigare s.k. Västermalm, vilka består av grunder efter boningshus, källare, odlingsytor och terrasseringar.

Förundersökningen omfattade en kartering av lämningarna samt sökschaktsgrävning. Sammanlagt karterades 31 lämningar av varierande ålder, bl.a. 6 husgrunder, 11 odlingsytor, 2 stenmurar, 2 röjningsrösen, 1 dike, 3 färdvägar, 1 stenbrott. Husgrunderna var alla från nyare tid och de flesta från 1800-1900-tal. Odlingslämningarna hade ett betydligt äldre utseende. Förutom några rektangulära och terrasserade ytor, som delvis använts som tomtmark och som dessutom brukats i relativt sen tid, var de flesta mycket små, oregelbundna och kantade med stenvallar. Snarare än åkrar kan man karaktärisera dem som små kålgårdar. Sökschaktsgrävningen inriktades på att studera några av de husgrunder som kunde vara äldre och vägarnas uppbyggnad, men främst odlingslämningarnas bildande och stratigrafi. Jordprover insamlades för att datera odlingen och söka svar på frågor kring odlingens karaktär och den omgivande vegetation.

		371		Gråda		431-6548-04		78/04		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2004		040614-040615		särskild utredning		kanal, träindustri, kvarn, dammvall, husgrund, brunn, färdväg, boplats		nyare tid				Med anledning av planerad byggnation av kanal m.m. på näset öster om Grada kraftverk utfördes en arkeologisk utredning i juni 2004. Utredningsområdet omfattade en ca 350x100 meter bred sänka från Österdaläven i norr till sjön Plogen i söder. Sänkan utgör en äldre forsnacke med sten och block samt enstaka synliga bergklackar, i sänkans sidor och i södra delen ner mot Plogen finns sand. Mitt i sänkan löper ett äldre kanalprojekt från 1824-1850, raä 235:1, som aldrig färdigställdes. Utredningen gjordes i två steg: en genomgång av äldre lantmäteriakter och en fornminnesinventering. Under nyare tid, före kanalbygget, har sänkan utgjort utmark med en grävd ränna för ett sågverk. På höjdplatån öster om sänkan fanns sedan gammalt odlingsmark, i väster bröts åkrar under 1800-talet. Under och efter kanalprojektet användes delar av kanalen av sågverk, tullkvarn och vadmalsstamp.

Inom utredningsområdet finns sedan tidigare kända kanaler, husgrunder samt vägar från nyare tid. Några ytterligare kvarn- el. såghusgrunder påträffades vid utredningen. Strax utanför utredningsområdet på de högläntare sidorna finns sedan tidigare kända fornlämningar i form av en järnframställningsplats i söder samt två stenåldersboplatser i norr. Vid utredningen påträffades några ytterligare stenålderslämningar, i form av avslag och skärvsten, omedelbart utanför området i norr, samt en trolig brunn och husgrund strax väster om området.

Av resultatet att döma verkar det nu aktuella utredningsområdet innehålla småindustriella lämningar från nyare tid, främst från 1800-talets mitt. Strax utanför området, på platåerna ovanför den gamla älvforsen, finns lämningar från äldre perioder.

		372		Ryllshyttan		431-2081-04		60/04		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2005		050318-050825		arkeologisk förundersökning		vägbank, slaggvarp, gruva, kavelbro?, fossil åker		nyare tid				Arkeologisk förundersökning inför planer på höja fördämningarna i Ryllshyttemagasinet. Dammvallarnas bas kommer att breddas och vissa områden översvämmas, för att så småningom övertäckas. Provschakt grävdes på ett område med odlingslämningar som tidigare tillhört Ryllshytte by. Matjordslagret var mycket tunt och magert och endast några svaga spår av terrasser och åkerbegränsningar kunde hittas. Den gruva som påträffades vid utredningen kunde konstateras vara en jordrymning. Den hytta (raä 12) som finns inom området är sargad av senare århundradens verksamhet och då främst slammdammsbyggen :och vägar. Vid undersökningen noterades hyttslagg i området, huvvudelen av detta material bedöms som omdeponerat. Spår av en äldre vägbank med skoning ner mot dammen och själva dammskoningen var de tydligaste spåren.

Prospektering med georadar gjordes över en myr där rester av en kavelbro har hittats vid torvtäkt (raä 438, Hedemora sn). Undersökningen gav vissa utslag i en sträckning som stämmer med de äldre uppgifterna om kavelbron, men också  med en befintlig kraftledning, anomalin kan därför ha orsakats av en arbetsväg nyttjad vid uppförandet av kraftledningen.

		373		Gråda, Grådanäset		431-5064-05		51/05		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2005		050429-050518		särskild undersökning		dammvall, flottningsanläggning, kanal, kvarn, träindustri		nyare tid				Inför ett planerat kanalprojekt, med kanal, slussar, bryggor och vägar på Grådanäset, utfördes en kartering av de fysiska spåren efter äldre industrilämningar i maj 2005. Karteringsområdet var ca 250x70 meter stort och beläget i en äldre och nu torrlagd älvravin. Karteringen gällde främst ett tidigare och oavslutat kanalprojekt från 1824-1850, med huvudkanal, överströmningskanal, murar, vallar, stenbrott etc., men också grunderna efter en såg, möjligen från slutet av 1700-talet, en timmerflottningsränna, såg med dammvall och väg från 1860-talet samt en kvarnanläggning med mejeri från slutet av 1880-talet fram till 1975. Karteringen utfördes genom en fornminnesinventering, en inmätning av samtliga observerade lämningar med totalstation, fotodokumentation samt en verbal beskrivning.

		374		Hedemora		431-2133-05		60/05		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2005		050606-050617		särskild utredning								Arkeologisk utredning inför uppförandet av en ny transformatorstation på fastigheterna Hedemora 2:33 och 2:34. Utredningsområdet var sammanlagt 12 800 m2 stort. Den västra delen av området inrymde en mindre industri och den östra delen hade använts som åkermark. Totalt grävdes 42 sökschakt fördelade över ytan. Schakten var 3-9 m långa, 1,4-1,6 m breda och 0,3-1,5 m djupa. Matjordslagret var vanligtvis kring 0,3 m tjockt. Inom stora delar av utredningsområdet verkar matjorden ha schaktats bort och marken var utfylld med sand, sten och/eller sentida byggavfall. I botten fanns ljusbeige mo/mjäla. I ett fåtal schakt kunde diffusa spår av odling konstateras i form av plogfåror. Inga lämningar av arkeologiskt intresse påträffades inom utredningsområdet.

		375		Hildasholm		435-15277-05		14/04		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2003		030603-030604		schaktövervakning		nedgrävning		odaterat				Arkeologisk schaktövervakning inför anläggandet av en japansk park strax norr om Hildasholm, Leksand. Sammanlagt matjordsavbanades en ca. 2700 kvm stor yta på en SV sluttande åkeryta invid älven. Matjordslagret var ca 0,5 m tjock och därunder fanns den naturliga, opåverkade marken i form av sand. På ett fertal ställen hade kol och äldre odlingsjord samlats i naturliga svackor i marken och syntes som oregelbundna färgningar omgivna av ett tydligt blekjordslager. Möjligen kan kolen höra till den första röjningen och uppodlingen av området. I exploateringsytans NO del fanns indikationer på mänsklig aktivitet i form av en mindre nedgrävning fylld med rödbränd sand samt en kolrik nedgrävning innehållande mycket slagg. Möjligen visar de båda anläggningarna på en intilliggande bosättning.

		376		Ludvika by		431-6551-04		79/04		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2004		040824-040825		särskild utredning		bytomt, gårdstomt, kolningsgrop, stolphål		medeltid				Arkeologisk utredning inför en planerad utvidgning av Lyvikens kyrkogård. Utredningen berörde ett 19 500 m2 stort område intill Kyrkogården, inom exploateringsytan finns Ludvika bys gamla bytomt, raä 260 i Ludvika socken. Den gamla bytomtens läge var endast ungefärligt känt och äldre kartmaterial över området saknades. 

Sammanlagt grävdes 51 provschakt jämnt fördelade över området. Matjorden var oftast mellan 0,2-0,3 m tjock och i botten fanns sand. I många schakt påträffades husgrunder, källare och annat byggnadsmaterial från de arbetarbostäder som låg inom området fram till 1970-talet. Äldre lämningar påträffades endast i två av schakten, ett osäkert stolphål och en nedgrävning som möjligen kan representera en kolningsgrop. Den möjliga kolningsgropen har daterats till perioden 1520-1650.

		377		Stora Bråfall		431-2688-05		71/05		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2005		050614-050614		arkeologisk förundersökning		metallframställningslämning, kolhus, ugn		medeltid				Med anledning av en planerad ombyggnation av regleringsdamm samt kanal till Bråfallets kraftverk, utfördes en förundersökning i juni 2005. Förundersökningen bestod i sökschaktsgrävning. Anledningen var att ombygnationen kommer att berör norra kanten av ett medeltida hyttområde, raä 50 i Säters socken [Silvberg 50:1 enligt FMIS] och raä 170 i Norrbärke socken [ej med i FMIS]. Den senaste hyttan vid strömmen blåstes ner på 1790-talet.

Fyra schakt togs upp strax söder om nuvarande damm och åfåra. Det nordligaste schaktet närmast nuvarande åfåra grävdes genom en varpliknande långsträckt kulle med masugnsslagg i kanterna. Kullen visade sig emellertid vara uppbyggd av varpsten och kolstybb. På en relativt plan, iordninggjord yta med varpsten och grus/sand låg ett tjockt lager med kolstybb. Det tolkades som en kolhusplats, där huset har var mer än 7 meter långt. De två södra schakten förlades mot norra kanten av en ca 3 meter hög och 10x10 meter stor hög/platå ca 20 meter söder om nuvarande åfåra. Där påträffades lämningar efter en kallmur och raseringsmassor till en ugnspipa. Inga fynd påträffades som kan datera lämningarna, men C14-analyser kommer att utföras.

		378		Vikarbyn		431-13502-04		182/04		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2005		052812-050812		särskild utredning		odlingslager, metallframställningslämning, blästerslagg		yngre järnålder, medeltid, nyare tid				Arkeologisk utredning med anledning av planerna att uppföra bostäder på det gamla Sågenområdet i Vikarbyn. Utredningsområdet var sammanlagt mer än 10 hektar och bestod till största delen av det f.d. sågverksområdet med utfylld mark och delvis kvarstående bebyggelse. Kartstudierna berörde sydöstra delen av Vikarbyn och kartmaterialet har främst bestått av storskifteshandlingarna från 1828.

Bebyggelsen låg i början av 1800-talet längs landsvägen, en dryg halv kilometer från Siljans strand och i den vidsträckta sluttningen ner mot Siljan låg omväxlande ängs- och åkergärden. Det aktuella utredningsområdet berör en smal remsa längs stranden och brukades i huvudsak som ängsmark före sågverksområdets tid på 1890-talet. I NO skar dock ett av byns äldre åkergärden in. En väg ledde i början av 1800-talet såväl som idag från byn ner till stranden.

Sökschaktsgrävningen inriktades på att finna spår efter den äldre åkern och vägen samt den sedan tidigare kända järnframställningsplatsen raä 196, Rättvik sn, belägen i SV änden av utredningsområdet. Sammanlagt togs 8 sökschakt upp med hjälp av en grävmaskin. Spåren efter odlingslämningarna visade sig dock vara mycket vaga och järnframställningsplatsen sträckte sig inte ner till den grusade väg som löper utmed stranden.

		379		Rättviks prostgård		431-5553-04		80/04		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2005		050620-050621		arkeologisk förundersökning		blästbrukslämning		yngre järnålder				Arkeologisk förundersökning av en slaggförekomst, raä 357 Rättvik sn, inför anläggandet av gång-och cykelväg mellan Rättviks camping och Rättviks kyrkogård. Platsen utgörs av en flack strandbrink till Siljan. Två långa och ett kortare sökschakt togs upp med hjälp av grävmaskin längs den ca 100 meter långa vägsträckna. Under grästorv och matjord låg kalkstensmorän. I det östra och lägre belägna schaktet fanns svämmade jord- och sandlager, i den centrala delen av förundersökningsområdet påträffades spridd reduktionsslagg (ca 40-50 kg) i det äldsta humuslagret. Slaggen var blåsig, grå-brun-svart, droppformad och/eller runnen, med ugnsväggsbitar av gråbränd, sintrad mosand. Inga konstruktioner påträffades. Sannolikt har järnframställningen försigått på nuvarande åkerplatå ovanför strandbrinken, dvs. över Siljans gamla högvattennivå på ca 164 m.ö.h.

		380		Korsgården		431-16355-04		52/05		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2005		050414-050414		schaktövervakning		hyttområde, rostar		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning inför schaktning för en ny avloppsanläggning vid Dammvaktarstugorna i Korsgårdens hyttområde. Schaktningen gjordes i kanten av ett slaggvarp. Schaktet var i botten 7x4 m stort och 0,6-2,5 m djupt. Det grävdes inte ner till naturlig mark. I fyllningen fanns förutom slagg eldpåverkad murken sten från hyttor och/eller rostar. Spåren i nordvästra schaktväggen kan förmodligen tolkas som resterna av en rost. Det syntes även denna typ av material på schaktets botten så ytterligare rostar kan inte uteslutas.

		381		Dalsjö		431-6871-01		60/01		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2002		020828-020828		arkeologisk förundersökning		stenmur		nyare tid				Arkeologisk förundersökning i samband med utbyggnad av riksväg 50 mellan Ornäs och Tallen. Förundersökningen omfattade sex olika lokaler i byarna Dalsjö, Lilla Ornäs och Karlsvik. Odlingslämningar i Dalsjö, område 1, bestod av några odlingsytor samt en stenmur uppförd i skalmur. Förundersökningen var upplagd i två arbetsmoment, en analys av historiska kartor och en sökschaktsgrävning. Odlingslämningarna visade sig ha en relativt ung ålder. Området brukades på 1600-talet som ängsmark. Ängsmarken skiftades i början av 1800-talet och större delen av området odlades upp. Det är möjligt att muren uppfördes i den östra gränsen mellan äng och åker efter 1820-talet.

		382		Dalsjö		431-13771-05		163/05		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2005		051116-051118		arkeologisk förundersökning		slaggvarp, färdväg		yngre järnålder				Arkeologisk förundersökning av en blästbrukslämning i Dalsjö, raä 387 Stora Tuna sn, inför dragning av VA ledning mellan Nyckelby och Storsten. Förundersökningen omfattade en sträcka om sammanlagt 640 meter både SÖ och NV om raä 387. Sökschakt togs upp främst i åker- och betesmark, men också i tomtmark. Sammalagt maskingrävdes 21 stycken 2,5-24 meter långa och 1,2-3 meter breda schakt i den planerade ledningssträckan. I slänten invid raä 387 framkom en äldre färdväg under matjorden. Hjulspåren var fyllda med grus, småsten och slagg. Slaggen bestod främst av kopparslagg men även reduktionsslagg. Slaggen är bedöms vara ditkört vägfyllnadsmaterial.

Omkring 140 meter ÖSÖ därom framkom dock lämningar efter en hitintills okänd blästplats. Här påträffades bottnen av en slaggvarp, ca 20x10 meter stor (ÖSÖ-VNV), direkt ovanför Dalsjöns gamla strandbrink. Slaggen var av reduktionstyp, dvs. storblåsig, lätt runnen och grå-brun, därtill fanns ugnsväggsbitar av bränd och sintrad moig silt samt kol och sot. Några konstruktioner kunde inte ses i schakten. Kolprov togs för datering. En alternativ ledningssträcka föreslås ovanför blästbrukslämningen, då det saknades lämningar i de sökschakt som där togs upp.

		383		Nyckelby		431-13771-05		163/05		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2005		051116-051118		arkeologisk förundersökning		slaggvarp						Arkeologisk förundersökning av en blästbrukslämning i Nyckelby, raä 823 Stora Tuna sn, inför dragning av VA ledning mellan Nyckelby och Storsten. Sökschakt togs upp i åkermark omedelbart öster och söder om den registrerade slaggförekomsten på en dryg 200 meter lång sträcka. Sammalagt 16 stycken 5-50 meter långa och 1,2 meter breda schakt maskingrävdes i den tänkta ledningssträckan på båda sidor om tidigare Alsbäcken, nu ett djupt dräneringsdike. Strax söder om den registrerade slaggförekomsten på västra sidan om diket påträffades bottnen av en slaggvarp i en svacka. Slaggvarpen är uppskattningsvis 30x15 meter stor (N-S) och ner till 0,4 meter djup, fylld med moig silt, mylla, kol, reduktionsslagg och ugnsväggsbitar. Kolprov är taget för datering. Strax SSV därom låg spridd slagg och även enstaka äldre nedgrävningar, ev. ett stolphål. En alternativ ledningssträcka föreslås därför öster om den ursprungliga. Därutöver påträffades ett troligt brofundament från nyare tid vid diket/bäcken.

		384		Gesunda		431-3641-05		59/05		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2005		050811-050819		särskild utredning		agrar lämning		nyare tid				Arkeologisk utredning inför byggnation av ett trettiotal bostadshus i norra delen av Gesunda. Gesunda var tidigare en fäbod som nyttjades av byarna på Sollerön. Vid kartanalysen användes en storskifteskarta från 1840. Marken på fäboden utgjordes då till stor del av väldikad åkermark. Åkrarna i utredningsområdet bör ha fått sin form i slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. Inga direkta äldre strukturer kunde spåras i kartmaterialt. Vid den efterföljande fältinventering återfanns det odlingslandskap som storskifteskartan utvisade intakt. Inga älde former eller odlingsstrukturer kunde iakttas, inte heller några spår av järnframställning eller förhistoriska boplatser. Den planerade sökschaktsgrävningen utfördes därför inte.

		385		Bergsgården		431-4154-05		102/05		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2005		050809-051004		schaktövervakning		slaggvarp		odaterat				Arkeologisk schaktövervakning vid markarbeten för ledningsdragningar samt uppförande av mindre byggnad för avloppsrening i Bergsgården, Stora Kopparbergs socken. Bergsgården ligger ca 1 mil NV om Falun, vid en åravin mellan sjöarna G rycken och Varpan. I området ligger ett hyttområde (raä nr 172, Stora Kopparberg sn) bestående av slaggvarp, kanalsystem, hyttruiner, rostugnar och grundrester. Hyttområdet i Bergsgården anses vara ett av de äldsta och mest betydelsefulla hyttkomplexen kring Falu koppargruva.

I samband med den aktuella exploateringen anlades en grund för avloppsreninganläggningen i en utfylld grop i slaggen. Därtill grävdes ett ca 40 m långt schakt från byggnaden mot Gryckån, d.v.s. i NV-SÖ riktning. Schaktet var närmast trattformat, 1,4-3,6 m brett i ytan och ca 0,6 m brett i botten. Djupet varierade mellan 1,0 och 1,5 m. Schaktet grävdes inte ner i den naturliga marken.

I schaktet syntes ett i huvudsak homogent slagglager direkt under dagens marknivån. Slaggbitarna var mellan 0,05-0,2 m stora och det förekom såväl skivig slagg som runda bitar. I mitten av schaktet fanns ett sintrat slagglager 0,5 m under dagens marknivå. Det sintrade slagglagret kunde följas i 3,0-3,5 m. Möjligen kan det röra sig om en medvetet hårdgjord arbetsyta. I den östra schaktväggen fanns tre stycken, upp till 0,7 m stora stenar i slagglagret. Stenarna låg inte intill varandra utan verkade närmast vara dumpade i slaggen. Inga anläggningar kunde konstateras i det tjocka slagglagret.

		386		Söderbärke Kyrkby		431-7381-05		74/05		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2005		050627-050628		särskild utredning		agrar lämning, diken, plogfåror, bytomt/gårdstomt, härd, källare, kulturlager						Arkeologisk utredning med anledning av planerad exploatering för aktivitetshall m.m. i Söderbärke Kyrkby. Inom den östra delen av utredningsområdet ligger byggnader och anläggningar tillhörande Folkets hus med Folkets park. Övriga delar av området bestod av åkermark, idag använd som äng. Inom exploateringsområdet fanns två registrerade fornlämningar, bestående av Västerbys äldre gårdstomter, raä nr 249:3 och 4. Syftet med utredningen var att klargöra om någon fast fornlämning utöver de registrerade gårdstomterna fanns inom ytan.

En studie av Storskifteskartan från slutet av 1700-talet visade- att större delen av exploateringsområdet, förutom området för de två gårdstomterna, bestod av skogs-, ängs- eller åkermark vid denna tid. Sammanlagt grävdes 86 sökschakt fördelade över området. Schakten var 4-16 m långa och 0,15-1,0 m djupa. Matjordslagret var vanligtvis 0,25-0,3 m tjock. Den naturliga marken bestod av mo/mjäla, förutom i de södra, västra och nordöstra kanterna där det fanns sandig morän. I sökschakten framkom rester efter odling i form av diken och plogfåror. Därtill framkom enstaka lämningar efter bebyggelse i anslutning till gårdstomterna, bl.a. en källare och en härd. Lämningarna bedömdes dock inte höra till den äldre perioden utan var snarare från 1800-1900-tal.

		387		Lilla Ornäs		431-6871-01		60/01		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2002		020828-020903		arkeologisk förundersökning		dammvall, färdväg		högmedeltid, senmedeltid				I samband med utbyggnad av riksväg 50 mellan Ornäs och Tallen utförde Dalarnas museum en arkeologisk förundersökning av sex olika lokaler i byarna Dalsjö, Lilla Ornäs och Karlsvik. I Lilla Ornäs omfattade förundersökningen fyra objekt: en möjlig medeltida gårdstomt, en fördämning samt två färdvägar. Det sydligaste objektet var västra delen av den möjliga medeltida gårdstomten. Hypotesen att det skall finnas en gårdstomt på platsen bottnar i observationen av en besynnerlig "hage" som ritats ut på en 1690-talskarta, på gränsen mellan inägo- och utmarken. Några spår av äldre gårdslämningar hittades inte i sökschakten. Det är dock möjligt att en medeltida bebyggelse kan ha legat längre åt öster, utanför vägområdet.

Ca 500 m längre åt norr undersöktes en liten rest av en fördämning av Långmyren. Den är markerad på en karta från 1690-talet då Stora Ornäs hade rätt till vattenkraften för kvarndrift. Sökschakt genom vallen visade att den vara anlagd på 1300- eller 1400-talet som en enkel jordvall med utnyttjande av naturliga stenblock. Sannolikt var den även ursprungligen avsedd för kvarndrift.

Strax öster om fördämningen och norr därom löpte två äldre, kilometerlånga färdvägar från centrala Aspeboda i NV ner mot Stora Ornäs (raä 215/216 Torsång sn), respektive Tomnäs (raä 218 Torsång sn). Vägarna var endast delvis bevarade, men kan beläggas på de äldsta geometriska kartorna från 1600- och 1700-talet. Vägarna ingår i ett finmaskigt vägnät runt Kopparberget och representerar sannolikt mycket gamla enskilt ägda vägar som löper mellan enskilda bergsmansgårdar och den allmänna landsvägen mellan Kopparberget och Stora Tuna/Torsång.

		388		Vika, Strand		431-2732-05		63/05		Dalarnas museum		Anna Lögdqvist		2005		050617-050909		schaktövervakning		lämningar saknas						Arkeologisk schaktövervakning vid markarbeten när gamla luftledningarna ersattes med jordkabel mellan Sörbo och Strand i Vika socken. Schaktövervakningen begränsades till områden där redan känd fornlämning berördes, vilket motsvarar 700 löpmeter av det totalt 4,5 km långa ledningsschaktet. Ledningssträckan tangerade ett hyttområd, ett gruvområde samt ett antal gårds- och bytomter. Ledningsschaktet var mestadels mellan 0,5 och 0,7 m brett, 0,5-0,8 m djupt och grävdes i huvudsak i kanten av vägen. Inga äldre lämningar eller kulturlager påträffades.

		389		Leksand kyrka		431-14357-05		196/05		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2005		051124-051124		schaktövervakning		kyrklig byggnad, murverk, begravningsplats, grav		senmedeltid				Med anledning av att en geoteknisk provgrop togs upp på södra sidan av tornmuren till Leksands kyrka i november 2005, utförde Dalarnas museum en schaktövervakning. Gropen, 2,2x0,8 meter stor och ca 1,5 meter djup, grävdes direkt mot murens grundmur vilket medgav att den senmedeltida murens grundläggning kunde studeras. Den tuktade granitstensmuren stod på en ca 0,2 meter tjock grundsula fogad med kalkbruk 0,15 meter under nuvarande markyta som stack ca 0,5 meter utanför vägglivet. Grundsulan i sin tur vilade på ett drygt 1,5 meter djupt grundläggningsdike fyllt med sten, murtegel, kalkbruk samt en del människoben. I den sandiga silten låg utöver grundmuren omgrävda gravrester och byggnadsavfall. Möjligtvis fanns en orörd grav i schaktets södra ände.

		390		Västra Falan, Falu stad		431-9632-05		115/05		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2005		050715-050726		schaktövervakning		slagglager		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning vid saneringsarbeten på en tomt vid korsningen Stigaregatan/Engelbrektsgatan som tidigare hyst en bensinstation. Numera borttagna tankar har funnits nedgrävda över en stor del av ytan. Det nu aktuella schaktet grävdes ca 4 m djupt i södra änden och ca 3 m i norra. l södra delen syntes endast i sen tid påförda massor och i botten troligen naturlig, men mycket förorenad mark. l norr fortsatte en gjuten betongsula ca 2 m ner norrut utanför schaktet. Ovanpå betongsulan syntes slagglager och under den lera.

		2001		kvarteret Falken		220-11329-99		125/99		Dalarnas Museum		Agneta Burman		1999		991201-991202		schaktövervakning		stadslager		nyare tid		tegel, obrända ben		Arkeologisk schaktövervakning i samband med ledningsarbeten på rådhusets bakgård, kv. Falken, och i Fredsgatan i centrala Hedemora. l schaktet på Fredsgatan påträffades rester av ett äldre kulturlager som innehöll tegel, kol och obrända ben. Dessutom fanns ett sotlager och ett lager med humös omgrävd mo. Kulturlagret tolkades som rester efter fähus och/eller uthus som legat i kvarteret och som rivits antingen i samband med rådhusets ombyggnad i början av 1900-talet eller efter stadsbranden 1754. Då teglet som påträffades i kulturlagret inte var särskilt ålderdomligt kan en datering till 1700-1800-tal vara rimlig. I de två schakt som grävdes inne på bakgården till rådhuset påträffades inget av intresse.

		2002		Finngärdet, Ruptjärn, Blixbo, Karlsbyn		220-5085-99		63/99		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1999		990722-990903		särskild utredning		gränsröse, kolningslämning, bebyggelselämning, odlingslämning, grustag		nyare tid				Arkeologisk utredning med anledning av en planerad ledningsdragning mellan Ockelbo och Hallsberg. Utredningen bestod av arkivstudier, kartanalys och specialinventering utmed tio av Länsstyrelsen avgränsade delsträckor. Den här aktuella delsträckan omfattade en ca 7,5 km lång korridor som löper parallellt med befintlig kraftledning. Utredningsområdet ligger huvudsakligen i flack och myrrik skogsmark. Området präglas av utmarksverksamhet som kolning och myrslåtter. Odlingslämningarna utgörs bl.a. av myrområden vilka torde brukats som slåtter men senare odlats upp.

Vid inventeringen noterades 12 lämningar, varav en (plats myntfynd, raä 80) var registrerat sedan tidigare. Lämningarna består av ett sockenråröse, 5 kolbottnar med kojruiner, ett grustag och 4 odlingslämningar. Röset markerar gränsen mellan Svärdsjö och Sundborns socken från det att den senare bildades 1636 fram till andra hälften av 1800-talet. Kraftledningsstolparna kommer inte att placeras i någon av lämningarna, men flera stolpar är tänkta att placeras strax utanför lämningarna.

		2003		Nyhyttan, Strand, Rankhyttan, Gussarvshyttan		220-5085-99		63/99		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1999		990722-990903		särskild utredning		odlingslämningar, kolningslämningar, bebyggelselämning, gårdstomt, uppgift om bro		medeltid?, nyare tid				Arkeologisk utredning med anledning av en planerad ledningsdragning mellan Ockelbo och Hallsberg. Utredningen bestod av arkivstudier, kartanalys och specialinventering utmed tio av Länsstyrelsen avgränsade delsträckor. Den här aktuella delsträckan var ca 10,3 km långt och gick huvudsakligen parallellt med befintlig ledning. Utredningsområdet omfattar svagt kuperad skogsmark och odlingsmark. l närheten av den planerade ledningen finns också flera gårdstomter och gruvhål.

Vid specialinventeringen noterades 9 lämningar. Två av dessa, en gårdstomt (raä 179) och uppgift om bro (raä 231), var kända sedan tidigare. Övriga lämningar utgörs av 3 odlingslämningar, 2 kolbottnar och 2 kojruiner samt en sentida grund. En ledningsstolpe är planerad att placeras nära bron raä 231 och kan hamna i den. Enligt planerna skall en stolpe placeras nära gårdstomten raä 179 och ytterligare stoplar hamnar i närheten av odlingslämningar och kojruin.

		2004		Skisshyttan, Övre Persbo		220-5085-99		63/99		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1999		990722-990903		särskild utredning		kolningslämningar, odlingslämningar, kanal-/vattenrännesystem		nyare tid				Arkeologisk utredning med anledning av en planerad ledningsdragning mellan Ockelbo och Hallsberg. Utredningen bestod av arkivstudier, kartanalys och specialinventering utmed tio av Länsstyrelsen avgränsade delsträckor. Den här aktuella delsträckan var 4,5 km lång och gick parallellt med befintlig ledningsgata. Vid specialinventeringen noterades nio lämningar. Kanalsystemet raä 600 i Norrbärke socken var känt sedan tidigare. De övriga lämningarna bestod av 6 kolbottnar varav 2 med kojruiner och 2 odlingsområden.
Utredningssträckan går i bitvis storblockig skogsmark i närheten av flera småbyar. Flera hytt- och gruvlämningar finns i utredningssträckans närhet. Ledningen går tvärs igenom ett gruvstråk. Flera kolbottnar hade kraftiga kolstybbsvallar och verkar vara använda under lång tid. Området ansluter till tidigare utrett förslag på ny vägsträckning för riksväg 60 och i samband med den gjordes en kartanalys, som även täcker det nu aktuella området. Det ena odlingsområdet tillhör Schisshyttan. Där finns ett 20-tal odlingsytor med i stort samma begränsningar som karterades vid andra hälften av 1700-talet. Sju av ytorna berörs av ledningsdragningen.

En ledningsstople är planerad att placeras mitt i resterna av en liggmila. Flera stolpar har placerats i eller precis i kanten av odlingsytorna i ovan nämnda odlingsområde.

		2005		Våbäck, Mora, Solberga, Sörbo		220-5085-99		63/99		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1999		990722-990903		särskild utredning		kolningsgrop, kolbotten, gårdstomt, naturbildning med namn		yngre järnålder, nyare tid				Arkeologisk utredning med anledning av en planerad ledningsdragning mellan Ockelbo och Hallsberg. Utredningen bestod av arkivstudier, kartanalys och specialinventering utmed tio av Länsstyrelsen avgränsade delsträckor. Det här aktuella utredningsområdet 6 var 6,6 km långt och huvuddelen av sträckan, 6 km var nydragning. Utredningssträckan går till allra största delen genom skogmark, l området finns ett stort antal kolningsgropar och kolbottnar. Dessutom passerar ledningen i närheten av gruv- och hyttområden vid Öster Silvberg, en fäbodlämning och en blästerugn.

Vid specialinventering notererades 13 lämningar, 7 kolbottnar, 3 kolningsgropar, en gårdstomt, en grop och en naturbildning. Naturbildningen raä 262 i Gustafs socken, gårdstomten raä 181 och två av kolningsgroparna + kolbotten?, raä 549 i St Tuna socken var registrerade sedan tidigare. Dessutom var flera av kolbottnarna markerade på ekonomiska kartan. En ledningsstolpe är planerad att placeras i direkt anslutning till den nyfunna kolningsgropen, vilket bör förhindras. Övriga stolpar är placerade så att de inte hamnar i direkt anslutningt till någon lämning.

		2006		Karlsvik, Liljan, Olsbacka, Stora Aspeboda, Vas		220-9941-98		120/98		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1999		991018-991026		särskild utredning		odlingsyta, odlingsröse, stenmur, fägata, husgrund, färdväg, skärpning		medeltid, nyare tid				Med anledning av en planerad utbyggnad av riksväg 60 mellan Ornäs i Borlänge kommun och Tallen i Falu kommun, har Dalarnas museum gjort en arkeologisk utredning. Utredningen omfattade arkivstudier, specialinventering och sökschaktsgrävning. Området är en central del av Kopparbergslagen, en bygd vars förutsättning var kopparutvinningen ur Falu gruva, l den drygt 9 km långa vägsträckningen påträffades lämningar efter äldre bebyggelse och odling i de sedimentjordstäckta dalgångarna, medan färdvägar, kolbottnar m.m. låg på de mellanliggande barrskogstäkta höjdpartierna. Lämningarna är företrädesvis från nyare tid, men kan i vissa fall ha en äldre historia. Den mellersta delen av utredningssträckan berörde Aspeboda socken. Där påträffades framförallt äldre odlingsytor, odlingsröse, stenmur och en fägata i Liljans dalgång. På höjpartiet norr därom fanns en mindre skärpning och en färdväg av okänd ålder.

		2007		Olsbacka, Stora Aspeboda		220-7181-93		5026/93		Dalarnas museum		Monika Pagoldh		1993		930803-930806		arkeologisk förundersökning		odlingsröse, slaggvarp, kallrost		vikingatid, medeltid, nyare tid				Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning invid raä 44 och 61 i Aspeboda socken. Raä 44 kallas Fläskkällaren och är en plats med tradition samt ett minnesmärke. Kabelschaktet uppvisade olika lager med dumpad hyttslagg, en kallrost samt ett yngre murat fundament. Varpet är en utvidgning av lämningarna registrerade som hyttområde raä 46. Den senare lämningen utgör troligen resterna av den hytta som i källskrifter benämns "Måns Nilssons hytta". Den brukades antagligen redan av Måns Nilssons far under 1400-talets andra hälft och lär ha brunnit ned mot 1600-talets slut för att sedan aldrig återställas.

Raä 61 inkluderade två odlingsrösen som avsågs att lämnas intakta. Till följd av markägarskiljaktligheter genomgrävdes emellertid det sydligaste röset innan museets personal var tillstäde. Ett återställande av lämningen utlovades och schaktet dokumenterades. Röset hade uppenbarligen pålagrats och utvidgats i omgångar. Det mätte ca 13 m i diameter och var drygt 1,5 m högt. Kärndelen var flack, utbredd och uppbyggd av otaliga mindre stenar. Ett träkolsprov från rösets botten har C14-daterats till slutet av vikingatid

		2008		Boda, Backåkern		220-7850-93		126/93		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1993		931020-931021				klockstapelfundamnet, kulturlager, grundläggningsgrop?		nyare tid				Arkeologisk förundersökning föranledd av det planerande uppförandet av ett ålderdomshem inom Boda gamla bytomt. Det aktuella området ligger centralt i byn och i nära anslutning till platsen för 1600-talets kapell och 1700-1800-talets begravningsplats. Vid sökschaktning hittades en nedgrävning, 10 - 15 m vid och mer än 1, 5 m djup, fylld med kalksten, morän och lerskiffer. Sannolikt utgör detta lämningar efter en påbörjad grundläggning/provgrävning för den nya kyrkan som planerades att uppföras på platsen innan sockenstämman flyttade placeringen till Bodbackens topp.

		2009		Tjärna, Tjärnsjön		220-4865-98		58/98		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1998		980609-980616		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt, brunn, slaggvarp		yngre järnålder, nyare tid		slagg, ugnsväggsbitar, brända ben		Arkeologisk förundersökning inför anläggandet av en planerad cirkulationsplats i anslutning till Riksväg 70 vid Tjärna. Planområdet berörde två slaggförekomster, registrerade som fornlämningarna raä 40 och 41, och rester av tre by-/gårdstomter registrerade som raä 175, 176 och 177 i Borlänge stad. 

Vid förundersökningen grävdes totalt tjugofem sökschakt norr och söder om den befintliga Rv 70. På flera ställen påträffades rester efter sentida gårdslämningar, bl.a. en brunn. I ett av schakten söder om riksvägen påträffades dessutom stolphål som tolkades som rester av ett långhus. Ett stolphål har C14-daterats till vikingatid. I sluttningen ner mot Tjärnasjön påträffades slaggvarp av förhistorisk karaktär i två schakt. Slaggvarpen innehöll reduktionsslagg och ugsväggsbitar. l ytterligare ett schakt förekom rester av kulturlager som bl.a. innehöll kol och brända ben.

l planområdets östra kant framkom en ca 5 x 5 m stor stenram, 1,1 m djup. Sannolikt är detta fundamentet till 1764 års klockstapel, som finns utprickad på 1820-talets storskifteskarta. Inga gårdslämningar framkom och inga föremål äldre än 1800-tal.

		2010		Linghed		220-4824-94		96/94		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg/Leif Nilsson		1994		940502-940519		schaktövervakning		bytomt		nyare tid				Schaktövervakning vid Linghed i Svärdjö socken i samband med markarbeten för elkabel. Vid undersökningen påträffades några tunna kulturlagerhorisonter, samt en en husgrund väl synlig som ett barklager. Dessutom framkom enstaka syllstenar. På grundval av anläggningstyp och lagrens karaktär kan lämningarna sannolikt dateras till nyare tid.

		2012		Stora Björn, Östanfors, Falu stad		220-7567-99		122/99		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1999		990923-990928		arkeologisk förundersökning		bebyggelselämning		nyare tid		yngre rödgods, skosula, kohorn, järnfragment		Arkeologisk schaktövervakning i samband med tillbyggnad och ledningsdragning vid fastigheten Stora Björn. I ledningsschaktet påträffades två meter djupa fyllnadslager som till övervägande del bestod av kopparslagg. l botten framkom naturlig mjäla på några ställen. Mitt på fastigheten påträffades ett påfört lera/mjälalager samt en liggande stock  på ett djup av 1,3-1,4 meter, lämningar som kan representera en äldre bebyggelsefas, möjligen en enskild byggnad. l slagglagren fanns spridda avfallsfynd, såsom yngre rödgods, skosula, kohorn, järnfragment etc. De grundare schakten för tillbyggnaden berörde sentida byggnadsavfallslager samt därunder de övre delarna av påförda slagglager.

		2013		Falun, Nicolaigruvan		220-8186-97		101/97		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1997		971105-971107		arkeologisk förundersökning		metallframställningslämning, bebyggelselämning, agrar lämning, gruva, terrasering, husgrund, fossil åker, hägnad		yngre järnålder, nyare tid				Arkeologisk förundersökning föranledd av anläggandet av en bilvårdsanläggning i sydöstra kanten av Falu gruvas gruvområde. Undersökningen utfördes av Dalarnas museum i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Förundersökningen kunde visa att den s.k. Nicolaigruvan sannolikt var upptagen mot slutet av 1700 -talet. Den bröts enbart under kortare perioder under 1700 och framförallt 1800-talet. Runt gruvhålet fanns 0,5 - 2,0 meter tjocka lager med skrotsten och slam från gruvvatten. Till 1800 -talets gruvbrytning hörde dessutom en kraftig stenterrass, en anlagd platå, en grund från ett kruthus samt lämningar efter en gruvstuga. Utöver de lämningar som kunde knytas till gruvbrytningen fanns odlingslämningar i form av stenmurar och odlingsytor inom östra delen av undersökningsområdet. Odlingen som bedrevs parallellt med malmbrytningen i Nicolaigruvan, har sannolikt ett betydligt äldre ursprung. En sannolik odlingsnivå direkt på den orörda moränen C14 daterades till 500-talet e.Kr. Förundersökningen utmynnade i ett förslag om arkeobotaniska undersökningar av de äldre odlingsnivåerna.

		2014		Ingarvet-Korsarvet		220-10749-97		103/97		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1998		980402-980518		särskild utredning		hyttområde, slaggvarp, fördämningsvall, gruvhål, röjd yta, stenmur, husgrund		medeltid, nyare tid				Arkeologisk utredning föranledd av en planerad gång- och cykelväg längs väg 293 mellan Korsarvet och Ingarvet. Kartanalysen gjordes utifrån kartor från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, samt en mer schematisk karta från början av 1700-talet. Korsarvet, Korsgården, Nubbarvet, Harmsarvet och Gamla Berget är sannolikt medeltida gårdar. Under 1600-talet expanderade Korsgården, Önsbacka och Gamla Berget genom ägosplittring, medan Korsarvet, Nubbarvet och Hamsarvet förblev ensamgårdar, möjligen beroende på kronans ägande. I öster, närmast Falu gruva, dominerar Övre och Nedre Gamla Bergets hyttområden. 

Vid specialinventeringen registrerades 51 enskilda lokaler med lämningar. Av dem kan 23 kopplas till kopparframställningen, 17 till odling, 5 gårdslämningar, 2 äldre färdvägar m.m. En jämförelse mellan kartanalysen och specialinventeringen visade att många lämningar i marken gick att identifiera utifrån kartorna. Gårdslägen, delar av hägnadssystem, färdvägar och hyttlämningar kunde följas tillbaka till 1600-talet, medan odlingslämningarna, pga kartmaterialet, konkret bara kunde följas till slutet av 1800-talet.

Sammantaget omfattar planområdet ett förhållandevis välbevarat, småskaligt och ålderdomligt bergsmanslandskap med stort tidsdjup kring typiska bergsmansgårdar och hyttområden, karaktäristiskt för Kopparbergslagen. Landskapets grundstrukturer, vad gäller placeringen av gårdar, inägomarkerna, färdvägar, gränser, hyttströmmar och hyttor, är i huvudsak skapade under medeltidens lopp. Däremot är de idag synliga lämningarna till övervägande del formade under 200-årsperioden 1650-1850. Då lämningarna och flera miljöer i hög grad är bevarandevärda, då de ger en visuell förståelse för Kopparbergslagens förutsättningar och framväxt, föreslogs några justeringar av den föreslagna gång- och cykelvägen.

		2015		Gamla Berget		220-7036-00		96/2000		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2000		000809-000831		särskild undersökning		hyttområde, slaggvarp, fördämningsvall, bebyggelselämning, kallrost, kulturlager		medeltid				Arkeologisk undersökning av en del av ett hyttområde i Övre Gamla Berget, inför anläggandet av en gång- och cykelväg längs med väg 293. Undersökningsområdet var 60 meter långt och 7-10 meter brett. Ett överlagrande och upp till 2 meter tjockt lager med 1900-tals sopor schaktades bort. Det därunder liggande slaggvarpet maskinavbanades ner till konstruktionslager, eller där sådana inte fanns ner till slaggvarpets botten. Framkomna konstruktioner, kulturlager samt bottenyta handrensades, mättes in i höjd- och koordinatsystem och undersöktes. Det kunde konstateras att det fanns flera faser under hyttbackens historia. Äldst och mot botten framkom en del av en fördämningsvall, avfallslager/kulturlager, bebyggelselämningar av okänd funktion samt en kallrost med intilliggande depå med rostad malm. l nästa fas överlagrades området med kopparslagg och tre nya kallrostar anlades. Vid sidan av rostarna finns spår efter depåer med lera och kolstybbe. Ytterligare en fas är när rostarna överlagras med slagg och en hyttkammare uppförs på slaggvarpen. Även hyttkammaren rivs och överlagras med slagg och ett kollager som kan ha utgjort ett kolhus. Fynden begränsade sig till ett fåtal textil- och läderfragment. Innan några dateringsanalyser hunnit utföras förmodar vi att hyttbackens faser ligger inom tidsspannet 1300-1600.

		2016		Berghauptmannsgatan, Falu Gruva, Falu stad		220-10997-99		25/00		Dalarnas museum		Jessica Wennerlund		1999		991123-991213		arkeologisk förundersökning		slagglager		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning i samband med markarbeten för en ny optokabel mellan Berghauptmannsgatan och nordvästra delen av gruvområdet i Falun. Ledningssträckan som var över 800 meter lång berörde till största delen det äldre gruvområdet, men också Faluns äldre stadsområde. Omdelbart öster om riksväg 60 nådde schaktningen ett djup av 2 meter, och här framkom ett äldre, påfört, tjockt slagglager. Under slaggen låg naturlig lera. Inga fynd tillvaratogs. 
I övrigt gjorde det begränsade schaktdjupet (vanligen 0,6 meter) och det faktum att gamla ledningsschakt återanvändes, att äldre intakta kulturlager eller konstruktioner inte berördes av arbetet.

		2017		kvarteret Vedkompaniet, Falu stad		220-2413-99		44/99		Dalarnas museum		Agneta Burman		1999		990609-990610		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid				Arkeologisk förundersökning föranledd av en planerad tillbyggnad av innergården inom kvarteret Vedkompaniet 1. På en karta över Falun från 1628 finns området markerat som bebyggd mark(raä 68). Undersökningsområdet är beläget vid foten av den rullstensås som dominerar den östra delen av Falu stad.

Två schakt grävdes ner till orörd marknivå, som låg på 1,6-2,1 meters djup och bestod av lera och gyttja. I det södra schaktet fanns ett mäktigt lager med påförd, krossad slagg som överlagrade Tiskens äldre strandnivå, ett gjyttjelager. I gyttjelagret påträffades bl. a. ett fragment av kakel med grön glasyr, obrända ben och obränt trä. Det norra schaktet var stört av sentida ledningsgrävningar, dock iakttogs rester efter trähusbebyggelse och en kullerstensbeläggning i schaktet. Skillnaden mellan de båda schakten tolkas som en ägogräns.

Utifrån de påträffade fynden i det södra schaktet daterades kulturlagret till åtminstone tidigt 1600 -tal. Bebyggelseresterna i det norra schaktet bedömdes vara ungefär samtida eller yngre.

		2018		kvarteret Köpmannen, Falu stad		220-2553-98		38/98		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1998		980427-980427		arkeologisk förundersökning		husgrund (recent)		nyare tid				Arkeologisk förundersökning inför den planerade utbyggnaden av affärslokaler i kvarteret Köpmannen. Utbyggnaden planerades inne på gården mot tomtgränsen i söder. Under asfalten framkom fyllnads-/raseringslager och betongfundament. Betongen utgjorde rester av ett hus med källare från sekelskiftet. Det är troligt att det finns intakta kulturlager under källaren, men då den nya byggnaden inte ska ha källarvåning avbröts undersökningen.

		2019		Gläntvägen, Falu stad		220-12336-97		74/97		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1997		970923-971010		schaktövervakning		markhorisonter, stenmur (rest av)		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning i samband med fjärrväremutbyggnad längs Gläntvägen i Falun. Motivet var att närmare klargöra fornlämningsförhållandena utifrån den tidigare registrerade gårdstomten med odlingslämningar, raä 113. Schaktningen gjordes huvudsakligen i väg och cykelbana, men under påförda grus och slagglager fanns äldre markskikt. Vissa spår som framkom kan troligen dateras till 1700-talet. Till dessa hör humösa marknivåer och skikt av åkermarksliknande karaktär. Dessutom framkom stenar som troligen utgjort en fortsättning på en tidigare registrerad stenhägnad. I den norra delen av schaktet fanns även spår av en yngre bebyggelsefas med bl.a. ett tegelbemängt skikt ovanpå en äldre markyta.

		2020		kvarteret Konstnären, Falu stad		220-610-93		14/93		Dalarnas museum		Monika Pagoldh		1993		930405-930406		arkeologisk förundersökning		stadslager, stensträng		nyare tid				Arkeologisk förundersökning inför tillbyggnaden av konstgrafiska verkstaden i kvarteret Konstnären. Två provschakt drogs och stratigrafien uppvisade kraftiga utfyllnadsskikt med slagg och dumpat avfall. Över en smärre yta täckte fyllnadsmassorna på platsen avsatta lager samt, vid områdets utkant, några stenar på rad. De sistnämnda var antingen spår av en husgrund eller gränsmarkering/inhägnad. Fynd av rödgodsskärvor, kritpipsskaft m.m. pekar på en datering till 1600-1700-tal. Stenraden är möjligen äldre.

		2021		Bondegatan, Bergshauptmansgatan, Falu stad		220-4225-97				Dalarnas museum		Eva Carlsson		1997		970814-971010		schaktövervakning		stadslager, vägytor, stenkulvert, dike		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning i samband med grävningar för ny vatten- och avloppsledning i Bergshauptmansgatan från Konstvaktaregatan till Bondegatan och längs Bondegatan till Mormorsgatan. Schaktet grävdes 2-3 m brett och 2,2-3,1 m djupt. De översta 0,5-1 m utgjordes av påförda slagg-, grus- och stenlager, därunder fanns lerig morän. Slagglagren representerar troligen äldre vägytor. Vid Konstvaktaregatan och längs Bondegatan fanns kulturlager främst bestående av huggspån på flera ställen under slagglagren. I södra delen av schaktet längs Bondegatan slutade kulturlagret tvärt vid ett dike. Längs Bergshauptmansgatan löpte en stenkulvert på ca 2 m djup. Kulverten förgrenade sig också med en arm in i kvarteret Bonden.

		2022		Trotzgatan, Falu stad		220-4225-97				Dalarnas museum		Eva Carlsson		1997		970522-970624		schaktövervakning		gammal odlingsmark, vägyta, träledning		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning inom Falu stad (raä 68) i samband med markarbeten för ny vatten- och avloppsledning i Trotzgatan mellan Nybrogatan och Magasinsgatan. Schaktet grävdes ca 2 m brett och 2-3 m djupt. Den naturliga leran syntes drygt en meter under nuvarande gatunivå, ovanpå leran fanns utfyllda slagg- grus- och stenlager. Slagglagren representerar troligen äldre vägytor. Västra schaktväggen var mycket störd av tidigare schaktning för gasledning. I södra delen fanns ett kulturpåverkat mullrikt lager ovanför leran, troligen är det rester av odlingsmark. I korsningen Magasinsgatan löpte en träledning ihopsatt av plankor.

		2023		kvarteret Köpmannen, Falu stad		220-9406-96		138/96		Dalarnas museum		Eva Carlsson, Helmut Bergold		1997		970203-970207		arkeologisk förundersökning		stadslager, trä och stenkonstruktion (eventuellt en kaj)		nyare tid		rödgodskeramik (Bll:4), fönsterglas, kritpipor, textil, läder, huggspån		Arkeologisk förundersökning inför nybyggnation i kvarteret Köpmannen.Kvarteret ligger centralt i Falun, i anslutning till ån och inom raä 68, Falu stad. På den 580 kvm stora tomten grävdes fem schakt ner till orörd lera. Över hela området påträffades ett avsatt svart kulturlager ovan leran, lagret bestod huvudsakligen av huggspån och kvistar. Däröver låg påförda gruslager, materialet har sannolikt hämtats från den närbelägna åsen. Gruslagret har troligen påförts i samband med att området togs i bruk för bebyggelse. På gruslagret finns ett kulturlager med bevarade rester av träkonstruktioner, eventuellt kajkonstruktioner. Konstruktionen sträcker sig tvärs över tomten och öster om den fanns 
de tydligaste spåren av bebyggelse, dvs ett kulturlager med relativt mycket fynd. Slagg hade använts som utfyllnadsmaterial endast i de övre lagren. Fynden i kulturlagren var av 1600-tals karaktär.

		2024		Stora Kopparbergs kyrka		220-10597-97				Dalarnas museum		Eva Carlsson		1997		971118-971119		schaktövervakning		gravplats (historisk), bogårdsmur		medeltid, nyare tid		människoben		Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid grävningar för fjärrvärme vid Stora Kopparbergs kyrka. Schaktet drogs från sakristians norra vägg ut mot Kyrkogårdsgränd, i NV riktning, huvudsakligen längs den asfalterade kyrkogången. Den enda anläggning som framkom var rester av en mur, ca 1 meter norr om kyrkväggen. Troligtvis är det en del av samma mur som observerats vid arkeologiska undersökningar på 1930-talet, och som tolkats som de äldsta delarna av kyrkogårdsmuren. Längs stora delar av schaktsträckan var lagerföljden omrörd som en följd av av äldre ledningsdragningar och markutfyllnad. Inga bevarade gravar återstod, däremot påträffades omgrävda skelettdelar som troligen nedlagts tillsammans i samband med tidigare markarbeten.

		2025		kvt Laboratoriet, kvt Åbrinken, Falu stad		220-7202-96				Dalarnas museum, UV Örebro		Fredrik Sandberg		1996		961007-961009		arkeologisk förundersökning		stödmur, magasin		nyare tid				Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid markarbeten för elledning i kvarteret Laboratoriet och kvarteret Åbrinken samt i Faluån. Schaktet berörde ett område rikt på metallurgiska aktiviteter och lämningar, framförallt kopparhyttor, med datering från äldre medeltid och framåt. Det vanligtvis 0,6 m breda och 0,6-0,7 m djupa schaktet löpte från korsningen Slaggatan/Södra Mariegatan, längs med norra kanten av Södra Mariegatan, norrut längs med åbrinken, över Faluån och upp i industriområdet. På Faluåns östra sida gick det mestadels genom relativt moderna fyllnadslager. På västra sidan bröt schaktet igenom en kraftig slaggstensmur från 1800-talets mitt. Den är sannolikt en del av grundläggningen till Extraktionsverket för koppartillverkning. Strax NV om grundmuren påträffades en konstruktion i form av ett trägolv med anrikningsslam ovanpå, dvs råvara eller avfall. Detta magasin hör sannolikt också till extraktionsverket.

		2026		kvarteret Köpmannen, Falu stad		220-1898-97		13/97		Dalarnas museum		Eva Carlsson, Helmut Bergold		1997		970227-970326		särskild undersökning		stadslager, husgrunder, stenläggning, källare		nyare tid		rödgodskeramik (Bll:4), kakel, fajans, stengods, kritpipor, fönsterglas, hushållsglas, spik, skor, läderspill, huggspån, textil, ben (slaktavfall)		Arkeologisk undersökning inför planerad nybyggnation i kvarteret Köpmannen. Kvarteret ligger i stadsdelen Falan, vilket inbegriper området runt Faluåns nedre lopp och av allt att döma tidigt haft bebyggelse på västra sidan ån. Området öster om det aktuella kvarteret benämndes Åsen och där började bebyggelsen tätna först i början av 1600-talet enligt det skriftliga materialet.

Undersökningen visade på att området väster om Holmgatan utgjort en sumpig strandzon som successivt fyllts ut med bl.a. byggavfall, sannolikt från Åsen, därefter gjordes utfyllnaden med grus och slagg mer medvetet i samband med stadsregleringen för att mer mark skulle kunna utnyttjas för bebyggelse.

De äldsta bevarade spåren av bebyggelse på fastigheten orienterar sig mot Holmgatan, dvs med bostadshus längs Holmgatan och uthus in mot gården. Husen var omsorgsfullt grundlagda med stensyll och stockar. Ovanpå fanns mer diffusa rester av ytterligare ett hus och en välbevarad stenläggning. Ett tydligt kol- och sotlager skilde den äldre bebyggelsen från det nu rivna huset och tolkas som spår av stadsbranden 1761. Lämningarna daterade sig således huvudsakligen till en hundraårsperiod från 1600-talets mitt till 1700-talets mitt.

		2027		Hanrö, Gamla Herrgården		220-9423-94		167/94		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1994		941101-941121		arkeologisk förundersökning		vattenkanal		nyare tid				Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning i samband med sanering av tungmetallhaltiga gruvindustrilämningar. Det knappt 100 m långa och 2-3 meter djupa diket grävdes mitt i kvarteret Hanrö, mellan Södra Mariegatan och Hanrövägen. Schaktet skar igenom ett 0,5-1,0 meter tjockt, påfört slagglager, därunder vidtog naturlig moränlera. I norra änden djupnade dock slagglagret till knappt 3 meter. I schaktets norra ände påträffades en vattentrumma av trä på ca en meters djup, byggd av grovt plank i sektioner. Vattentrumman löpte i riktning NNÖ-SSV. Trummans storlek var ungefär 1,2 m hög och 0,9 m bred och smalare nedtill. Plankorna vilade löst på varandra, med stående plankor på sidorna. I schaktets nordliga ände var trumman förbunden med en timrad vertikal dagöppning, likt en brunn.

På kartmaterial från 1880- och 1890-talet är en vattenränna eller dylikt, utritad på den aktuella platsen. Vatten leddes från den gamla Hyttbäcken i söder, genom det nu aktuella partiet och fram till Kopparvitriolverket vid Faluån. Sannolikt har vattentrumman anlagts under 1870-talet eller början av 1880-talet för att förse den kemiska industrin med vatten.

		2028		Hanröleden, Falu stad		220-4825-94		95/94		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1994		940907-941006		arkeologisk förundersökning		rostlämning, husgrund, järnvägsbank		nyare tid				l samband med grävning för fjärrvärmeledning utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en schaktövervakning Den del som övervakades var sträckan längs med Hanröledens östra sida, från Nybrogatan i söder till Östanforsån i norr. Fyllnadsmassorna dominerades av gruvindustriavfall, som slagg, varpsten, kisbränder samt byggavfall. I sträckningen mellan Nybrogatan och Södra Mariegatan påträffades tre rostlämningar i form av mineraliserade malmrester, sot, skörbränd sten och krossad slagg, skiktade i tunna lager. Några rostbås eller fasta konstruktioner kunde dock inte konstateras. Strax norr om Hanrövägen framkom en äldre järnvägsbank från andra hälften av 1800-talet, vilken förband svavelsyrafabriken med det gamla Kopparvitriolverket. Cirka 65 meter söder om Södra Mariegatan påträffades en industribyggnad, sannolikt från mitten av 1800-talet. Orörd mark påträffades endast i den nordligaste delen av schaktet, närmast Östanforsån.

		2029		Fonsnäs, Ramsnäs		220-5749-95		152/95		Dalarnas museum		Ann-Catrin Nordin		1995		950524-950707		särskild utredning		minnessten, slaggförekomst						Arkeologisk utredning inför vägbreddning och dikning av länsväg 875 i Sundborn socken. Den arkeologiska utredningen utfördes som en besiktning av vägsträckans sjönära terräng samt i närområdena till tidigare kända fornlämningar. Vägen går genom både skogbevuxen inägomark och odlingsmark mellan Fonsnäs och Ramsnäs byar och vidare ett par kilometer norrut till sockengränsen. I en åker i Ottesbo hittades slagg i kol- och sotbemängd matjord, vilket tyder på äldre järnframställning. Platsen var belägen ca 20 m väster om landsvägen. En minnessten stod intill vägen i gränsen mellan Sundborns och Svärdsjö socken. Enligt texten på denna har den placerat här i samband med vägens tillkomst år 1921-22.

		2030		Backanäs, Backa		220-5749-95		152/95		Dalarnas museum		Ann-Catrin Nordin		1995		950524-950707		särskild utredning		gårdstomter						Arkeologisk utredning inför vägbreddning och dikning av länsväg 875 inom Svärdsjö socken. Utredningen utfördes som en besiktning av vägsträckans sjönära terräng samt i närområdena till tidigare kända fornlämningar. Vägen går mellan Backanäs och Backa och karakteriseras av det öppna odlingslandskapet. Två äldre gårdstomter fanns i Backanäs, raä 214:1 och 214:2. Landsvägen, som tillkom år 1921-22 går mellan och delvis i dessa gårdstomter. Ett par hundra meter norr om dessa ska en slaggförekomst vara belägen. Den kunde ej återfinnas vid denna utredning.

		2031		Toftbyn, Boränget		220-5751-95		153/95		Dalarnas museum		Ann-Catrin Nordin		1995		950524-950707		särskild utredning		gårdstomt						Arkeologisk utredning inför vägbreddning och dikning av länsväg 876 mellan Toftbyn och Boränget i Svärdsjö socken. Utredningen utfördes som en besiktning av vägsträckans sjönära terräng samt i närområdena till tidigare kända fornlämningar. Vägen går både genom skogbevuxen inägomark och bybebyggelse i öppet odlingslandskap. Det botaniskt intressanta området mellan Arnbo och Sveden var undantagen från vägbreddningen. Ett kulturhistoriskt intressant vägavsnitt går genom Svedens by och Boränget vars bebyggelsetradition har medeltida och sannolikt även förhistoriska anor. Flera äldre gårdstomter, raä 220:1-4 och 221:1-2 är belägna intill vägen, och berörs delvis av de planerade markarbetena. En eventuell stenåldersboplats, raä 259, är belägen söder om landsvägen i Boränget.

		2032		Falu stad, Falu koppargruva		220-13527-96		421-2476-1997		UV Stockholm		Helmut Bergold		1997		970421-970425		arkeologisk förundersökning		hyttbacke, kallrostar, vändrost		senmedeltid, nyare tid				Arkeologisk förundersökning inför ombyggnad av väg 60, Gruvrondellen i Falu stad. Vid undersökningen grävdes tre schakt som alla innehöll lämningar efter metallhantering. I schakten fanns fyra eller fem aktivitetshorisonter med lämningar efter en kopparugn, ett antal rostlämningar och dessutom påträffades den ursprungliga sträckningen för Gruvbäcken.

		2033		Sanders hemman, Nedre Falus stad, Falu koppargruva		220-3424-96		421-4246-1996		UV Stockholm		Annika Grälls		1996		960812-960828, 961107-961108		särskild undersökning		kulturlager, bebyggelselämning		nyare tid		Keramik (B:II), obrända ben, spik, fönsterglas, passglas		Arkeologisk slutundersökning av en husgrundsterass  med anledning av ombyggnaden av Riksväg 60 i Tallenområdet.  Husgrundsterass var belägen i dalgången invid Nedre Gruvrisets by. I dalgången och på dess sluttningar ligger Gruvrisets och Lilla Källvikens gamla odlingsmarker. Intill fornlämning 224 finns bevarade lämningar i form av ytterligare en husgrundsterass, raserad jordkällare och ytterligare en husgrundsterass med tre hus. Husen utgörs av två stycken lador och en enkelstuga. Den minsta av dessa lador har med hjälp av sin säregna knuttyp daterats till 1300-1400-tal. Inom området finns dessutom ytterligare odlingsytor med terasser och hakbindningar, odlingsrösen, stenmurar och en äldre byväg. Odlingsrösena och en stenmur är 14C-daterade till 1200-1300-tal.

Enligt länsstyrelsens beslut fick endasttvå ytor om ca 160 m2 vardera avbanas, dels vid en av husgrundsterasserna, dels där ett dike hade påträffats i samband med den förundersökning som Dalarnas Museum tidigare genomfört. Detta dike visade sig vid slutundersökningen vara en med sten igenfylld grop.

Vid slutundersökningen kunde konstateras att husgrundsterassen var en 18x10 m stor, och ca 1,0 m hög kallmurad stenkrets av upptill 1,2 m stora stenar. Terassen synes vara uppförd i två etapper där den södra delen stratigrafiskt är äldre. I den södra delen hade stenarna anlagts på ett gråsvart gruslager medan de i norr låg på ett raseringslager bestående av sand, humus, kalkbruk och tegelstycken. Under och inom husgrundsterassens södra del återfanns ett kulturlager. Det bestod av rester av ett golv, som härrörde från en äldre bebyggelse. Under kulturlagret och på orörd mark återfanns plogspår och ett dike.

		2034		Mormorsgatan, Övre Elsborg, Falu stad		220-2583-96		142/96		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1996		960822-961008		schaktövervakning		kulturlager, utfyllnadslager		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning i samband med markarbeten för ny avloppsledning i Mormorsgatan, Falu stad. Schaktningen gick till så att ett mindre antal gropar grävdes där ledningen förgrenade sig och/eller där servicer var anslutna. Därefter trycktes en ny avloppsledning in inuti den gamla, ett kvarter i taget. För schaktövervakningens del innebar det att mycket få orörda schaktväggar blev synliga, det var oftast sentida fyllnadsmassor på alla fyra sidorna. De gamla ledningarna fick ligga kvar, vilket betydde att schakten inte heller tömdes.

		2035		Falugatan, Slaggatan/Holmgatan, Stora Torget		220-2561-96				Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1996		960314-960315		arkeologisk förundersökning		bebyggelselager, gatunivåer		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning vid markarbeten för fjärrvärme. Ett 14 m långt, 1,6 m brett och 1,7-2,7 m djupt schakt togs upp i nordvästra delen av korsningen Falugatan - Slaggatan/Holmgatan. En sektionsvägg dokumenterades som visserligen delvis var frusen men någorlunda ostörd av rörledningsschakt. Därvid kunde den äldre gränsen mellan tomtmark och gatumark observeras i form av flera gatunivåer i södra delen samt lämningar efter en eller fler byggnader i norr. Inga daterande fynd påträffades, men sannolikt är samtliga dokumenterade lager från tiden efter stadens reglering vid 1600-tales mitt, då området fylldes ut med djupa slagglager. Schaktet nådde ej orörd mark.

		2036		Magasinsgatan, Falu stad		220-9960-96		2/97		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1996		961022-961028		schaktövervakning		slagglager		nyare tid				I samband med schaktning för fjärrvärme i närheten av Östanfors gamla hyttor gjorde Dalarnas museum en schaktövervakning. Schaktet grävdes längs Magasinsgatans södra sida och med en anslutning till "Kronobränneriet" tvärs över gatan. Vid dokumentationstillfället var hela schaktet uppgrävt, ca 25 m långt, 1 m brett och 1 m djupt. Grus var lagt i botten och anslutningen till Kronobränneriet täckt med plåt. Profilen mot gatan bestod bara av sen utfyllnad och västra delen av schaktet var stört av tidigare brunnsschaktning. I resten av schaktet bestod de översta ca 0,4 m av asfalt och utfyllnad av grus och morän, därunder slagg. I östra delen av schaktet kunde inga avskiljande lager iakttas i slaggen utan den verkade påförd vid ett tillfälle. Slaggen var uppblandad med grus, kol, näver, lera och murken sten.

Längre västerut framträdde avskiljande lager tydligare. Ett kulturpåverkat lager framträdde i botten av schaktet ca 14 m från västra änden, ca 1 m under nuvarande gatunivå. Fyra meter från schaktets västra ände kunde fyra separata slagglager urskiljas. Slaggen bestod nästan uteslutande av kross med bitar mindre än 0,1 m. Schaktet nådde inte steril mark.

		2037		Falu gruva		220-5980-96		67/96		Dalarnas museum		Eva Carlsson, Fredrik Sandberg		1996		960625		arkeologisk förundersökning		industrilämning, slamjord, slig, gruvsten, byggnadsavfall		nyare tid				Med anledning av schaktning för dräneringsledning i södra delen av området kring Falu Gruva, strax norr om Pilbovägen, utfördes en arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Schaktet grävdes från riksvägen i öster ca 360 m uppför sluttningen åt väster. Det var 3,5-4 m brett och 2,5-4 m djupt. I de lägst belägna partiet i öster bestod fyllnadslagren av enbart påförda industrimassor som slamjord, slig, gruvsten och industribyggnadsavfall. Först drygt 100 m upp i sluttningen påträffades naturliga jordlager i form av silt/morän. Ytterligare en bit åt väster upphör industriavfallslagren. Längre upp i sluttningen låg humus och block, somliga spräckta och påverkade av gruvverksamheten i området, direkt på den naturliga moränen. I schaktets västra ände påträffades ytterligare påförda industriavfallslager, i anslutning till industribyggnader. Inga konstruktioner påträffades. Inga fynd togs tillvara.

		2038		Björngränd, Östanfors, Falu stad		220-8749-96				Dalarnas museum		Eva Carlsson		1996		961127-961211		schaktövervakning		slagglager		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning i samband med markarbeten för VA-ledning i Björngränd. Schaktningen skedde i gatumark. Den naturliga leran syntes 0,6-1,3 m under dagens marknivå, slaggutfyllnaden var 0,3-1,0 m tjock, bitvis påförd vid två tillfällen med raseringsmassor emellan, och bestod huvudsakligen av slaggkross.

		2039		Gruvområdet		220-13586-96				Dalarnas museum		Eva Carlsson		1996		960514-960903		schaktövervakning		kulverterade bäckar, ev. kallrost, hårdgjorda slaggytor, husgrunder av trä, slaggsten		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning i samband med markarbeten för vatten- och avloppsnät. Schaktningen skedde i området mellan gruvan och riksvägen. Drygt 40 schakt grävdes, de flesta i form av mindre gropar vid rörförgreningar, i enstaka fall grävdes längre schakt. De gamla schakten tömdes inte helt utan befintliga keramikrör frilades på ovansidan och slogs sönder så att ett modernt plaströr kunde placeras inuti. Denna begränsade utgrävning har påverkat möjligheterna att göra relevanta iakttagelser. Vid schaktningen noterades över hela området påförda lager av grus, slagg, skrotsten, vittrad malm blandad med morän, slamm, byggnadsavfall m.m. I östra delen iakttogs rester efter ett par rostar. Hårdgjorda slaggytor återfanns främst i anslutning till befintliga vägar och ett flertal grunder av trä, slaggsten och betong fanns under södra delen av grusplanen framför Gruvmuseet. På två ställen framkom en kulverterad bäck. Lämningarna torde vara från de senare århundradena.

		2040		Falu stad, Falu gruva		220-3424-96		421-4245-1996		UV Mitt		Helmut Bergold		1996		960812-960830		arkeologisk förundersökning		slaggvarp, skrotsten, svavelframställningsplats, hyttrest, vägar, pipstock		nyare tid				Arkeologisk förundersökning inför ombyggnad av Riksväg 60 mellan Pilbokorset och Gruvgatan i Falun. Ombyggnaden berör Faluns gamla stadsområde (raä 68) och Falu gruva (raä 109). Förundersökningen omfattade 35 maskingrävda provschakt på båda sidor om den befintliga vägsträckningen. Resultaten från undersökningen visar att stora delar av området kännetecknas av industrilämningar i form av avfallslager som förts på under olika tidsperioder. De stora mängderna avfallsmaterial har gjort att områdets ursprungliga topografi radikalt har förändrats.

De äldsta förändringarna har ägt rum i den norra delen, runt Gruvrondellen och ett hundratal meter söder om den. I områdets södra del, speciellt söder om Pilborondellen och på dess östra sida i riktning mot norr, är omfattande partier utfyllda under sen tid, framför allt är det massor från ett anrikningsverk och sentida byggnadsavfall som märks i dessa vägavsnitt.

Konstruktionsrester fanns i form av två vägsträckningar, en kraftigt raserad svavelframställningsplats, en pipstock samt en hyttbacke med minst två aktivitetsskikt.

		2041		Falu gruva		220-8103-95		86/95		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1995		950717-960705		arkeologisk förundersökning		industrilämning, avfallslager		nyare tid				I samband med täkt av gruvavfall för rödfärgsråvara vid Falu gruva, utfördes en arkeologisk schaktövervakning. Gruvavfallet från 1800-/1900-talet, som i huvudsak är slamm från anrikningsverket, ligger tippat i södra delen av Stora Stöten. Misstankar fanns att äldre anläggningar, gruvschakt kunde finnas dolt under avfallet. Täkten gjordes dock ej så djup som planerat, då det visade sig att för mycket byggavfall samt gruvsten var inblandade i massorna för att de skulle vara användbara för rödfärgsverket. Endast begränsade schaktningar gjordes därför inom området. Orörd mark nåddes endast längst i norr där berget blottlades på mindre ytor. Inga äldre konstruktioner eller avfallslager påträffades.

		2042		Bergmästaregatan, Falu stad		220-3691-94				Dalarnas museum		Marit Hansson, Leif Nilsson		1994		940607-940928		schaktövervakning		industrilämning, slaggutfyllnader		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning vid markarbeten för VA ledningar utmed Bergmästaregatan. Vid arbetet påträffades ca 1,5 m djupa, skiktade slagglager som härrör från de stora slaggutfyllnader som följde på regleringen av Faluns nuvarande centrum under 1600-  och 1700-talen. Slagglagren vilade i norra delen på lera och i södra delen på torv. Torven har bildats i den myrsänka som legat i södra delen av Trumbäcken fram till slaggutfyllnaderna. Inga avsatta kulturlager eller konstruktioner påträffades.

		2043		Berghauptmansgatan, Övre Elsborg		220-7689-95		75/95		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1995		950917-951222		schaktövervakning		kulturlager (huvudsakligen påfört), hyttavfall, pipstock, kulvert		nyare tid		rödgodskeramik		Arkeologisk schaktövervakning vid markarbeten för vatten- och avloppsledningar i Bergshauptmansgatan och Kung Magnigatan i stadsdelen Elsborg. Schaktningen skedde i gatumark. Slagg var påförd över hela området. I den södra delen var slagglagret endast några decimeter tjockt, medan det i norra delen, vid Gruvgatan, var över 2,5 m. I denna del, nära hyttområdet vid Gruvbäcken, var de olika lagren mycket tydliga, där fanns hårdgjorda slaggytor varvat med en hel del hyttavfall.

Det förekom sparsamt med kulturrester i och mellan slagglagren, och rödgods förekom långt ner i lagren. Keramiken och 14C-dateringarna visar att lagren tillkommit under de senaste århundradena. I Bergshauptmansgaran påträffades en stenbyggd kulvert ca 1,5 m under gatunivå, kulverten dateras troligen till 1800-talet.

		2044		Gamla Herrgården		220-5896-95		54/95		Dalarnas museum		Ann-Catrin Nordin		1995		950926-951019		arkeologisk förundersökning		husgrund, slagg		nyare tid				Med anledning av en planerad utbyggnad av ett enfamiljshus på fastigheten Gamla Herrgården i Falu stad utfördes en arkeologisk förundersökning. Fastigheten ligger inom raä 58 och 68 som utgör Falu stads äldsta stadsområde. Fastigheten angränsar dessutom till raä 95 och 98. Enligt tidigare undersökningar i området ligger lämningarna av Borns hyttegård från 1300-talet under ett fyra meter tjockt slagglager. Då schaktdjupet nu endast uppgick till 0,5-0,9 m förväntades vi hitta yngre lämningar från exempelvis bostadshus eller ekonomibyggnader vilka finns utritade på de äldre fastighetskartorna.

Tre schakt maskingrävdes skiktvis. Två av schakten innehöll endast slagg, i det tredje framkom bebyggelserester från en uthusbyggnad samt en arbetsyta eller gårdstun. Bebyggelseresterna bestod av syllstensrader, en syllstock, en hård golvyta av grusblandad sand samt en trappsten som troligen hört till byggnaden.

De kulturlager som påträffades begränsades nedåt av påförda slagglager. Fynden bestod av glaserad keramik, porslin, spik, hästskosöm, flaskglas, tagel och läder. De kan sannolikt dateras till sent 1800-tal och 1900-talets början.

		2045		Falu gruva		220-6963-95				Dalarnas museum		Ann-Catrin Nordin		1995		950626-950630		arkeologisk förundersökning		slagglager varvade med kulturjord		medeltid				I samband med nedläggning av en fjärrvärmeledning längs Linslagarevägen/Bergshauptmansgatan vid Falu gruva, utfördes en förundersökning i form av schaktövervakning. Schaktet, som blev ca 240 m långt och 1,3 m brett, maskingrävdes skiktvis genom ett flertal hårda "ihopcementerade" slagglager i Bergshauptmansgatan där flera vägnivåer eller arbetsytor framträdde. Dessutom framkom kulturjord med fragmenterade trärester i skikten mellan slagglagren i schaktets norra profil. Dessa utgör sannolikt bebyggelserester från Bergsmännens gruvbodar samt arbetsytor framför desamma. På karta från 1664 finns gruvbodarna markerade intill Bergshauptmansgatan som då var en av huvudvägarna mellan Kopparberget och Falun. Schaktet grävdes mellan 0,9 och 1,8 m djupt.

l ett av de undre slagglagren togs ett kolprov vilket C14-daterades, efter kalibrering, till år 1306-1610 e Kr (två sigma). Både vägen och tomtgränsen mot vägen har legat relativt stilla sedan medeltid medan bebyggelsen inom kvarteret säkerligen skiftat i form, funktion och utbredning.

l Linslagarevägens schakt fanns den orörda moränen högt upp mot markytan. Längre norrut fanns en svacka vilken var fylld med löst liggande slagg. I schaktets norra ände bestod fyllningen av material från ett skrotstensvarp.

		2046		kvarteret Posten		220-10744-94				Dalarnas museum		Ann-Catrin Nordin		1995		950607-950616		arkeologisk förundersökning		stadslager, husgrund		nyare tid				I samband med nedläggning av vattenledning vid kvarteret Posten, utfördes en arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Kvarteret är beläget i Falu gamla stadsområde, raä 68. Vid schaktningen framkom kulturlager med varvade ljusa och mörka lager bestående av grusblandad sand. Dessa avbröts här och var av gropar fyllda med slagg, i en kort sekvens av schaktet framkom timmerrester med en fragmentarisk knut. Timret var tidigare avgrävt av ett rörschakt vilket gjorde tolkningen svår. Möjligen hör timmerkonstruktionen till en källare eller en byggnad vars nedre stockvarv grävts ned under markytan. I stockarnas underkant fanns bitar av slagg och tegel. Överkanten var eldpåverkad varpå lera påförts. Ovanpå detta fanns ett näverlager som bildade botten i en grop fylld med kol och sot. Schakten grävdes ca 1,8 m djupa. Kulturlager fortsatte under den framtagna ytan i schaktbotten.

		2047		Falun, Ingarvet		220-9622-94				Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1995		950208-950209		arkeologisk förundersökning		industrilämning, rost		nyare tid				I samband med en geoteknisk undersökning inför en planerad industribyggnation, utförde Dalarnas museum en arkeologisk förundersökning i form av en schaktövervakning. Elva gropar togs upp och avslöjade djupa, påförda fyllnadsmassor på den naturliga moränen i form av framförallt industriavfall från främst 1900-talet. Industriavfallet bestod av grus, sten, skrotsten, kisbränder, byggnadsmaterial slagg m.m. Under industriavfallet påträffades mindre rester av rostverksamhet från 1800-talet, vilken utgjorde en del i kopparframställningen.

		2048		kvarteret Kansliet, Falu stad		220-2304-92		1887/92		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1991		911128-911129		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		glas, keramik		Arkeologisk förundersökning inför uppförandet av länsstyrelsens nya entré i kvarteret Kansliet. Fem provschakt grävdes i exploateringsområdet. Av dessa var det endast två som innehöll kulturlager. Det understa kulturpåverkade lagret härrör troligen från tiden före Falu stads reglering på 1640-talet. Där ovanför fanns ett kulturlager med bl a glas och keramik och ovanpå det resterna av en trolig husgrund, dvs. syllstenar och delar av ett bjälklag. Huset kan ha uppförts under 1600-talets senare del. Efter det att huset raserats har området fyllts upp med moränmaterial, åsen kan ha jämnats ut i samband med att ett stenhus uppförts, troligen under 1800-talet.

		2049		Tunavägen		220-8739-94		153/94		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1994		940905-941123		särskild utredning		röjd yta, stenmurar, gårdstomt, gruvhål, gruvvarp, slaggvarp, dammar, hyttområde		högmedeltid, nyare tid				Arkeologisk utredning inför utbyggnad av väg 60 mellan Falun-Borlänge, delen Gruvgatan-Sanders hemman. Utredningen omfattade en ca 4 hektar stor yta inom St. Kopparbergs sn och Falu stad. Utredningen visade på: en stenröjd odlingsyta, stenmurar; en till två gårdstomter, gruvområde med gruvhål, företrädesvis skärpningar och varphögar, slaggvarp, vattendammar samt hyttområde.

		2050		kvarteret Sturen		220-12334-92				Dalarnas museum		Monika Pagoldh		1993		930607-930608		arkeologisk förundersökning		bebyggelselämning, stadslager		nyare tid				Arkeologisk förundersökning i form av en schaktövervakning i samband med markarbeten för vatten och avloppsrör inom kvarteret Sturen i stadsdelen Gamla Herrgården. Vid arbetet drogs ett schakt tvärs över gårdsplanen och den medeltida hyttverksamheten gjorde sig påmind i form av mäktiga slagglager. Ingenstans i det närmare två meter djupa schaktet iakttogs steril grund. Slagglagren avbröts på två nivåer av markhorisonter. Den översta och yngsta nivån innehöll tecken på eldsvåda kring en lertätad stenfot. Den äldsta, skönjbara horisonten uppvisade resterna av ett plankgolv mellan ett par eventuella grundstenar. Dateringarna är oklara men båda nivåerna antas härröra från tiden efter 1646.

		2051		Ornäsgatan, Elsborg		220-7454-93		5533/93		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1993		930929-931104		schaktövervakning		stadslager, kulvert av sten		nyare tid		rödgods, textil, läder, huggspån		I samband med markarbeten för utbyte av vatten och avloppsledningar i Ornäsgatan och Bondegatan gjorde Dalarnas museum en schaktkontroll. Vid arbetet kunde ett upp till 2 m tjockt slagglager konstateras. Det bestod till största delen av ren slagg men var ställvis grusblandad. Det förekom också sparsamt med kol, tegel, rödgods och träbitar. Inom ett mindre område fanns ett fetare lager med trä, textil, djurhår och läder. l korsningen Ornäsgatan - Berghauptmansgatan framkom resterna av en stenkulvert.

		2052		kvarteret Bokbindaren, Thunströms handelsgård		220-6631-93		7421/93		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1993		930913-930929				stadslager		nyare tid		rödgodskeramik		I samband med att Thunströms köpmansgård renoverades utfördes en schaktövervakning då ny vatten- och avloppsledning lades i delvis gamla schakt samt vid schaktning för dagvattenledning och stenkista. Gårdstunet bestod i huvudsak av påförda lager av slagg och grus, i vissa lager fanns också tegel, keramik, kol och trärester. De enda konstruktionsspåren var några sannolika syllstenar, dessa kan vara rester av ett hus placerat mot gatan före det befintliga huset uppfördes 1875.

		2053		Lilla Björn,		220-11361-93		7505/93		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1993		931124-931124		schaktövervakning		utfyllnadslager		nyare tid				Vid markrbeten i äldre ledningsschakt på fastigheten Lilla Björn gjorde Dalarnas museum en schaktövervakning. I detta mycket begränsade schakt kunde ett 0,8 - 1 m tjockt slagglager konstateras, därunder lera.

		2054		Hyttberget		220-11038-93		8036/93		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1993		931117-931117		schaktövervakning		slaggvarp		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning i samband med markarbeten för omläggning av VA-ledning i kvarteret Hyttberget. Schaktningen gjordes huvudsakligen i gammalt ledningsschakt. Området var tidigare del av ett stort slaggvarp. Det är sent bebyggt och i samband med det avjämnat. Slagglagret var i schaktet som mest 2,6 m djupt. I varpet fanns inblandning av modernt tegel och keramik. Schaktväggen var mycket rasbenägen. I schaktet fanns också ditförda rester av ugnsanläggning med vittrad röd sten.

		2055		Trumbäcken		220-4428-92		191/92		Dalarnas museum		Monika Pagoldh		1993		930524-930625		schaktövervakning		kulturlager, timmerbyggnad, brunn, husgrund		senmedeltid, nyare tid		skodelar, keramikskärvor		Arkeologisk schaktövervakning i kvarteret Trumbäcken inom stadsdelen Kämparvet. Kämparvet har uppkallats efter den bergsmansgård som låg på platsen före 1600-talets stadsreglering. Gården har förmodligen medeltida ursprung men är skriftligt belagd först 1533. På 1700-talets kartor betecknas tomterna inom kvarteret Trumbäcken som "Skiöna och Obevuxne Tächter". Under 1800-talets slut - 1900-talets början uppfördes hyreshus inom fastigheterna. Dessa har nyligen rivits för att lämna plats åt större sammanhängande kontors- och bostadskomplex.

Vid schaktövervakningen påträffades inom de icke djupgrävda områdena 1-1,5 m fyllnadsmassor innehållande grus, slagg, tegel jämte hushållsavfall som skodelar, keramikskärvor mm från 1600-1800-tal. Under fyllnadsmassorna låg stratifierade, orörda, illaluktande kulturlager med sotig, rödbrun eller gul lera bemängd med träflis och ofta också hästgödsel. En C14-datering av träflislagret har givit dateringen 1690 ±50 år. I samband med kulturlagren framkom resterna av ett knuttimrat hus, ca 4x8 m stort. De tre stockskiftens knutar var dåligt bevarade men rundtimmer, mossdrag, häk, hälsningar och avsaknad av betta pekade mot en datering till senmedeltid. Huset finns inte markerat på 1628 års stadskarta och bör ha raserats eller flyttats dessförinnan. Inom undersökningsområdet iakttogs även en plankfodrad brunn samt hörnet av en slaggtegelgrund yngre än 1750.

		2056		kvarteret Konstnären, Falu stad		220-610-93		14/93		Dalarnas museum		Monika Pagoldh		1993		930405-930406		arkeologisk förundersökning		kulturlager, stensträng		nyare tid		rödgodskeramik, kritpipsskaft		Arkeologisk förundersökning inför tillbyggnaden av konstgrafiska verkstaden i kvarteret Konstnären. Vid undersökningen grävdes två provschakt, som visade på en stratigrafi av kraftiga utfyllnadsskikt med slagg och dumpat avfall. Över en smärre yta täckte dessa på platsen avsatta lager samt, vid områdets utkant, några stenar på rad. De sistnämnda var antingen spår av en husgrund eller gränsmarkering/inhägnad. Fynd av rödgodsskärvor, kritpipsskaft mm. ger en datering till 1600-1700-tal. Stenraden har möjligen placerats där redan dessförinnan.

		2057		kvarteret Hyttkammaren, Falu stad		220-10755-91		227/91		Dalarnas museum		Eva Carlsson, Fredrik Sandberg		1992		920408-920423		arkeologisk förundersökning		hyttruin/hyttområde, kavelbro, kanal, timmerkista, damm, husgrund		medeltid, nyare tid				Arkeologisk förundersökning inför bostadsbyggnation i kvarteret Hyttkammaren. Undersökningen föregicks av några provschakt som togs upp under vintern, med anledning av att byggherren planerade att påbörja byggarbetet redan under vintern, då någon regelrätt förundersökning inte var möjlig av klimatskäl. Provschakten visade på hyttlämningar i kvarterets NV del.

Vid förundersökningen avlägsnades kvarstående husgrundsrester, asfaltbeläggning och 1900-talsutfyllnader med maskin, samtidigt tömdes också provschakten från föregående vinters undersökning. De framkomna lämningarna bestod av en åkerianläggning från sekelskiftet samt lämningar från flera generationers kopparhyttor, betående av en kavelbro med underliggande kanal från omkring mitten av 1800-talet, äldre kanal/bäckådra uppbyggd på slaggfylld stockkista, en dammanläggning som daterar sig som yngst till 1600-talets första hälft samt lämningar från troliga ugnsanläggningar i flera generationer. På platsen har fram till början av 1870-talet den södra av "Prästgårdshyttorna" varit belägen. De äldsta skedena har ej kunnat daterats.

		2058		Gamla Berget		220-7567-92		6142/92		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1992		920817-920902		arkeologisk förundersökning		kulturlager		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning vid markarbete för VA-ledning i Gamla Berget. Området utgörs av en idag vattenrik sluttning. Vid schaktningen framkom dränering med brunn anlagd vid slutet av 1930-talet. I övre delen av slänten hittades en pipstock.

		2059		Ingarvet		220-5232-92		123/92		Dalarnas museum		Eva Carlsson, Fredrik Sandberg		1992		920506-920615		särskild undersökning		bebyggelselämning, husgrunder, källargrop, kulturlager		nyare tid		Keramik (yngre rödgods), kakel, kritpipor, glas, mynt, textil mm		Arkeologisk undersökning med anledning av uppförndet av en ny bussdepå nära de omfattande hyttlämningarna vid Falu gruva. Vid undersökningen maskinavbanades det översta slagg- och torvlagret. Därefter grävdes bebyggelselämningarna fram för hand, rutvis, varefter detta bebyggelseskikt borttogs med maskin och det undre framgrävdes för hand. Lämningarna dokumenterades i plan och profil.

Vid utgrävningen framkom resterna av vad som bedöms vara en fyrlängad gård med bostadshus, uthus och källare på platåer och däremellan ett stenröjt gårdstun med en brunn. Under ett påfört morän- och slagglager fanns rester av äldre byggnader med annan orientering. Det äldre skedet kan representera första hälften av 1600-talet och det yngre början av 1700-talet.

		2060		kvarteret Hanrö, Gamla Herrgården		220-10925-92		313/92		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1992		921214-921216		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		keramik (BII), textil, hushållsglas och ben		Arkeologisk förundersökning i kvarteret Hanrö, inom raä 68, Falu stad inför uppförande av två mindre hus. Fyra provschakt grävdes i exploateringsområdet. Undersäkningen visade att den tidigare bebyggelsen legat nära Hanrövägen, där slaggutfyllnader och resterna av två husgrunder påträffades. Dylika lämningar saknades in emot den mäktiga slaggvarp som idag utgör tomtens fond.

Den ena syllstensraden löpte parallellt med gatan och utgjorde troligen resterna av ett hus som legat längs med denna. Huvuddelen av fynden (BII-keramik, textil, hushållsglas och ben) låg i vad som tolkas som ett raseringslager från detta hus. Keramiken var av 1700-talskaraktär. Resterna av ytterligare en syll fanns en bit in i kvarteret, denna torde vara äldre. Att tomten varit bebyggd på 1700-talet framgå också av det skriftliga materialet. Där bodde då bl a en hyttarbetare. Inga spår av den medeltida byn Hanrö kunde iaktagas.

		2061		kvarteret Dalkullan, Östanfors. Falu stad		220-8624-92		256/92		Dalarnas museum		Monika Pagoldh		1992		920923-920925		arkeologisk förundersökning		utfyllnadsmassor med slagg och avfall		nyare tid				Inför husbyggnation inom Falu stads äldsta kända stadskärna övervakade Dalarnas museum schaktningen för en källargrund. Förutom en i modern tid använd, djupt liggande kilstensvälvd källare konstruerad inom perioden 1400-1800 (troligen under 1600-talets andra hälft) påträffades endast fyllnadsmassor, huvudsakligen innehållande hyttslagg, rivningsavfall och välbevarat organiskt material som kvistar, barr och pälsfibrer. Fynd av rödgodsskärvor från 1700-1800-tal gjordes i avfallslagren ända ned till steril mark.

		2062		Nysäl		220-747-97		58/99		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2000		000608-000608		arkeologisk förundersökning		bebyggelselämning, gårdstomt, gropar		nyare tid				Arkeologisk förundersökning i samband med den planerade ombyggnaden av en sträcka av väg 583 vid vägporten under järnvägen i Nysäl i Gagnefs socken. Inom det aktuella området finns en äldre gårdstomt registrerad som fornlämning 154, synlig som ett impedimet i åkern där ett hus stått fram till senare decennier. Gården utgör en del av Nysäls gamla bytomt. I området har tidigare påträffats en slipad mejsel av bergart samt en bit flinta vilket tyder på att området varit befolkat under sten/bronsålder.

Vid undersökningen togs 16 sökschakt upp jämt spridda över ytan. I schakten närmast den sentida huslämningen fanns några gropar som troligen hört samman med gården. Annat kan ha plöjts bort i den lösa sandjorden, i matjorden fanns mycket tegel, keramik och glas, som gav intryck att härröra ifrån tidsintervallet 1700-tal till långt in på 1900-talet. Ett bryne av oklar ålder påträffades.

		2063		Dormsjö		220-7146-92		6307/92		Dalarnas museum		Monika Pagoldh		1992		920812-920812		schaktövervakning		slaggvarp, fyllnadsmassor		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning av ett ca 45 m långt ledningsschakt invid hyttområde raä 66, Garpenbergs sn. Den östligaste kanten berörde ett varp med skiktade lager av blå, glasig masugnsslagg varvat med sandiga och sotiga avfallslager. Mot väster hade en svacka mellan varp och naturlig förhöjning fyllts ut med industrislagger (1600-1800-tal), jord och smärre avfall. Inga medeltida eller äldre lämningar kom i dagen men några slaggstycken i utfyllnaden kan ha härrört från äldre hyttverksamhet.

		2064		Dormsjö		220-3252-92		3216/92		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1992		920408-920408		schaktövervakning		hyttområde, industriområde		nyare tid				I samband med att markarbeten för nytt avlopp genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning i ett område med hytt- och industrilämningar, raä 66, Garpenbergs sn. Vid arbetet grävdes ett ca 70 m långt och en till två meter djupt schakt, i schaktväggarna kunde utfyllnadslager med slagg, grus, sten och skärvsten samt kol iaktagas. Allt troligen sentida.

		2065		Västansjö		223-12155-98				Dalarnas museum		Eva Carlsson		1998		980805-980826		arkeologisk dokumentation		hyttområde		nyare tid				I samband med upprustningen av Västansjö hytta utförde Dalarnas museum en arkeologisk dokumentation och en schaktkontroll. Mulltimmerhyttan var på väg att rasa ihop och för att rädda återstoden har länsstyrelsen initierat en takning. I samband med det gjordes förstärknings och dräneringsarbeten. Översta stockvarven av hyttans timring togs bort och stenfoten förstärktes. De nedrasade massorna runt hyttan togs bort. Då framkom rester av hjulgraven och bälgarnas stenfundament. Schaktning gjordes vid stenfoten hörn för gjutning av betongplintar till takets hörnstolpar och för dränering. Två dräneringsschakt grävdes öster om hyttan och gick huvudsakligen igenom slaggvarp. Mulltimmerhyttor murades om emellanåt, men några spår av äldre hyttor framkom inte vid de begränsade schaktningarna.

		2066		Grangärde kyrka				18/97		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1998		980518-980826		kyrkodokumentation		kyrka		senmedeltid, nyare tid				I samband med den yttre renoveringen av Grangärde kyrka genomfördes en murverksdokumentation. Grangärde kyrkas murverk är huvudsakligen från 1700-talet men delar av äldre murverk finns främst i den västra delen. En översiktlig dokumentation gjordes av hela kyrkans murverk efter att putsen var nerknackad. En egentlig murverksdokumentation gjordes endast av de delar av det medeltida långhuset som framkom på tornets bägge sidor, samt en del av murverket på södra sidan. Långhusets medeltida västmur fanns bevarad upp till och med takfoten. Den är dock troligen ommurad en eller flera gånger i samband med de eldsvådor som under århundradena drabbat kyrkan. Ett ca 0,5 m djupt dräneringsschakt grävdes också runt kyrkan, varvid rester av en mur framkom på norra sidan.

		2067		Saxhyttan		220-10446-95				Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1995		950928-950928		särskild undersökning		hyttområde		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning i samband med förstärkningsarbeten på dammvallen inom hytt- och hammarområdet i Saxhyttan. Schaktövervakningen gällde borttagandet av torv- och humuslager samt stubbar och rötter på dammvallens krön. Vid arbetet kunde dammens konstruktion studeras. Dammen var i södra kanten och runt utskoven uppbyggd med en ca 2 m hög kallmur av huggna gråstensblock. Norr om kallmuren, mot själva vattenreservoaren, bestod fyllningen endast av slagg och lite moränsten. För att dammvallen ska ha hållit tätt bör den ursprungligen ha varit brädfodrad på norra sidan.

		2068		Saxhyttan, Laxsjön		220-7503-93				Dalarnas museum		Peter Bokor		1993		930801-930831		särskild utredning		stenmurar, kolbottnar, fossil åker, odlingsrösen, husgrund		nyare tid				Arkeologisk utredning inför dikningsarbeten längs väg 640 mellan Saxhyttan och Tuna Hästberg. Vägsträckningen kan i stort följas i äldre kartmaterial från slutet på 1700-talet. Fornlämningar som påträffades kan hänföras till kolning och agrar miljö: två kolbottnar, tre stenmurar, odlingsrösen, fossil åkermark samt två husgrunder. Av de tre påträffade stenmurarna kunde en återfinnas på laga skifteskartan från 1876. De övriga  påträffades ej på någon karta. Ett kulturpåverkat område i anslutning till Laxsjön innehöll rikligt med stenmurar, fossila åkrar och odlingsrösen samt minst en husgrund. Området inventerades dock bara översiktligt då länsstyrelsen undantog området från dikesgrävning och vidare åverkan. Lämningarna ska alla sättas i samband med den metallhantering som skett i området sedan medeltid. De dokumenterade lämningarna är dock i huvudsak från nyare tid.

		2069		Kopparvågen, kvarteret Härden, Smedjan, Gamla Byn		220-12374-92		70/93		Dalarnas museum		Monika Pagoldh		1993		930427-930623		arkeologisk förundersökning		kulturlager, broläggning, husgrund		nyare tid				En arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning i Gamla byn, Avesta, vid fjärrvärmeanslutning till fastigheter i kv Härden och Smedjan. Schaktet förlades huvudsakligen på gatumark, utmed Bruksgatan, Badhusgatan och Våggatan samt korsade Böösgränd, med anslutningar in i kvarteren. Längs schaktets sträckning hade redan tidigare olika rör och kablar grävts ned, varför partierna med orörda kulturlager var få. Utmed Badhusgatan och Våggatan iakttogs under moderna grus- och sandlager utfyllnader med slagg och rivningsmaterial ovan kolrika skikt från 1803 års stadsbrand. Brandlagren följdes på ett par ställen av broläggning. Stratigrafien avslutades i allmänhet av dräneringslager innehållande träflis, huggspån, pinnar, grenar mm. I trädgården till en fastighet längs Kyrkogatan sågs dessutom resterna av en nedbrunnen ladugård. Lämningar och fynd var som äldst från 1600-talet.

		2070		Åsbo, Högbo		220-5605+92		227/92		Dalarnas museum		Monika Pagoldh		1992		920707-920707		schaktövervakning		inga spår av fornlämning påträffades						Arkeologisk schaktövervakning i samband med markarbeten vid uppförandet av en telemast med stag, och anläggandet av en skogsvägsanslutning. Undersökningsområdets ligger på en rullstensås och i närheten av gravfält raä 95 i Grytnäs sn. Torven täckte ytterst stenig mark vars övre skikt helt saknade inslag av finkornigt material. Inga lämningar eller kulturlager påträffades.

		2071		Solvarbo, Österby, Dragsveden		220-5085.99		63/99		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1999		990722-990903		särskild utredning		plats med tradition, gårdstomt, järnframställningsplats		järnålder, medeltid, nyare tid				Arkeologisk utredning inför planerad ledningsdragning mellan Ockelbo och Hallsberg. Utredningen bestod av arkivstudier, kartanalys och specialinventering utmed tio av Länsstyrelsen avgränsade delsträckor. Det här aktuella utredningsområde 5 var 3,6 km långt och gick parallellt med befintlig kraftledning i Grytnäs sn. Vid specialinventeringen noterades tre lämningar. En plats med tradition, raä 28, var registrerad sedan tidigare, en gårdstomt upptäcktes vid analys av 1600-talskartor, dessutom påträffades en järnframställningsplats av förhistorisk karaktär under inventeringsskedet.

Utredningssträckan går genom flack odlingsmark tvärs över Dalälvens dalgång. I närheten av ledningen finns också lämningar med anknytning till bergshantering samt ett par stenålderslokaler. Traditionen kring raä 28 säger att där ska ha legat en befäst gård, på denna plats har tidigare hittats en pil/spjutspets samt träkol i erosionshaket mot älven. Med tanke på att flera andra gårdstomter nära älven övergivits är det inte omöjligt att någon form av bebyggelse funnits på den aktuella platsen även om det inte varit ett stenhus. 

De aktuella lämningarna kommer inte att beröras av markarbeten i samband med kraftledningsbygget, däremot kommer stolpar att resas i deras närhet.

		2072		Backa		220-9984-94				Dalarnas museum		Leif Nilsson		1994		941012-941012		arkeologisk förundersökning		gårdstomt						Arkeologisk förundersökning i form av en schaktövervakning vid kabelgrävning i Backa i Gustafs socken. Schaktet var 100 m långt, 0,3 m brett och tangerade de ungefärliga området för två historiska gårdstomter, raä 106:3. Gårdarna är belagda i Geometrisk jordebok från 1642. Emellertid framkom inga lämningar av karaktären fast fornlämning i schaktet.

		2073		kvarteret Falken, Rådstugränd		220-9930-00		164/2000		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2000		001024-001024		schaktövervakning		kulturlager, husgrunder, avfallsgrop, vägyta, brandlager		nyare tid				Arkeologisk schakövervakning i samband med markarbeten för fjärrvärme i Rådstugränd. Schaktningen skedde i Rådstugränd från Fredsgatan och vidare in till bostadshuset på Falken 2. Schaktet i Rådstugränd var 50 m långt varav 40 m övervakades. På tomten Falken 2 grävdes ett ca 25 m långt schakt. Schakten var 0,6-1,2 m breda och 0,7-0,8 m djupa. Längs Fredsgatans sydöstra sidan syntes några 0,15x0,2 m stora stenar 0,3 m under nuvarande gatunivå. De torde vara rester av en äldre vägbeläggningen.

I Rådstugränd syntes den naturliga marken ca 0,6 m under nuvarande gatunivå. I schaktet framkom rester av två husgrunder, en avfallsgrop och några andra nedgrävningar, varav några sentida. Husgrunderna utgjorde resterna av den bebyggelse som funnits på tomterna Svalan 4 och 5. På Falken 2 var marken omgrävd på större delen av schaktet över gården och i portlidret, medan det närmast bostadshuset fanns ett område med orörd mark i botten. På sanden fanns ett trä- och ett kollager. Kollagret kan möjligen härröra från en stadsbrand.

		2074		Gussarvsgatan, Callerholmsgatan, Åkargatan		220-4611-00		76/00		Dalarnas museum		Jessica Wennerlund		2000		000823-000828		schaktövervakning		tidigare bortschaktade kulturlager		nyare tid				Arkeologisk schaktningsövervakning vid ombyggnad av korsningen Gussarvsgatan -Callerholmsgatan till rondell. Undersökningsområdet låg inom fornlämning 194, Hedemora medeltida stadsområde, där det kan förväntas att kulturlager från medeltiden och framåt kan påträffas. Gussarvsgatan var en av infartsvägarna in i staden och strax norr om undersökningsområdet ska en stadstull ha funnits.

Schaktdjupet begränsades vanligen till 0,1-0,2 m, det vill säga att asfalt, gatsten och grästorv togs bort. Där schakten grävdes djupare (0,5-2 m), i nordöstra hörnet i korsningen samt vid dagvattenbrunnar, syntes inget av den ursprungliga markytan. Lagerföljden bestod här av påförda massor i form av ett halvmetertjockt gruslager över den naturliga underliggande sanden. Över gruslagret låg ett tjockt asfaltlager som lagts i flera lager. Ursprungligen var asfalten avgränsad från vägkanten/trottoaren med storgatssten. Den ursprungliga markytan med sannolika kulturlager har tydligen schaktats bort vid anläggandet av vägarna, varför ytterligare arkeologiska insatser inte är motiverade. Möjligtvis kan det finnas rester efter kulturlager och eventuella byggnader inom den omgivande kvartersmarken.

		2075		Gröna Gatan, kvarteret Gäddan		220-8249-99		101/99		Dalarnas museum		Agneta Burman		1999		990915-990916		schaktövervakning		kulturager		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning vid markarbeten för fjärrvärme i Gröna gatan, kvarteret Gäddan i Hedemora stad. Ett 20 m långt, 1,5 m brett och 0,8-1,8 m djupt schakt grävdes närmast parkområdet i Grönagatans längdriktning, i schaktet fanns överst lager med sand, grus, krossat tegel, sten och lera påförda för en grusgång. På ett ställe observerades brandrester. Under de påförda lagren fanns matjord, troligtvis äldre åkerjord. Grusgången är antagligen anlagd tidigast i sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Utifrån äldre kartmaterial kan matjorden/åkerjorden bedömas ha en äldsta
datering i åtminstone 1600-tal.

		2076		Åsagatan, kvarteret Eken		220-11330-99		124/99		Dalarnas museum		Agneta Burman		1999		991201-991201		schaktövervakning		kulturlager, påfört lager		nyare tid				Med anledning av schaktningsarbeten för ledningsdragning för fjärrvärme i kvarteret Eken, utfördes en schaktövervakning. Arbetet berörde fornlämning 194, Hedemora stad. Syftet med undersökningen var att utröna fornlämningens bevarandegrad, karaktär och ålder. Vid besiktningstillfället hade ett 0,7-0,8 m djupt och 0,8-0,9 m brett schakt grävts inne på bakgården i kvarteret Eken. Schaktet vinklades sedan av för att ansluta till Åsgatan. I schaktet fanns fyllningsmassor bestående av sand, grus och sten blandat med enstaka tegelfragment. Inga anläggningar, konstruktioner eller kulturlager kunde iakttas.

		2077		Grådö-Brunna		220-9743-96		421-5418-1996		UV Stockholm		Johan Rönnby		1996, 1997		961101-970130		särskild utredning		ingen fornlämning berördes						Arkeologisk utredning inför anläggandet av en avloppsledning på bottnen av Dalälven och sjön Håvran mellan Grådö och Brunna. Vid utredningen framkom sju objekt, en anhopning av sjunktimmer, reser av en flottbro, en dykdalb, ett fast fiske samt tre i bottnen nedslagna pålar. Av dessa objekt är det endast det fasta fisket innanför Borgaholm som eventuellt berörs av ledningsdragningen. Fiskeanläggningen dateras till nyare tid.

		2078		kvarteret Prästen		220-11085-96				Dalarnas museum		Eva Carlsson		1996		961111-961113		schaktövervakning		bebyggelselämning, gårdstomt, vägbank		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning i samband med ledningsgrävning för fjärrvärme i Åshemsvägen och kvarteret Prästen i Hedemora. Området ligger inom raä 194, Hedemora stad. Schaktningen skedde i gatumark i Åshemsvägen och i tomtmark i kv Prästen. Schaktet gräves ca 1 m brett och upp till 1,6 m djupt.

Längs Åshemsvägen syntes spår av sentida rörgrävningar och i den korsande Sturegatan kunde äldre vägytor dokumenteras. Framför mangården på prästgårdens tomt syntes bebyggelserester, eventuellt en äldre husgrund. Även framför det nuvarande huset på kaplansgården fanns raseringslager och kulturlager med tegel, keramik och ben. Förklaringen till dessa lämningar kan vara att såväl prästgård som kaplansgård tidigare legat närmare Åsgatan, husens nuvarande grunder är av betong.

		2079		kvarteret Prästen		220-5071-96		72/96		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1996		960905-960906		arkeologisk förundersökning		bebyggelselämning, gårdstomt		nyare tid				Arkeologisk förundersökning med anledning av planer att uppföra ett kontorshus i kvarteret Prästen inom, raä 194, Hedemora stad. Undersökningsområdet ligger på åsen nordväst om Hedemora centrum, i kanten av det avgränsade fornlämningsområdet. Exploateringsytan gränsade i norr mot den tidigare kapplansgården, troligen medeltida, och i söder mot prästgården, vilken flyttades dit från centrum efter branden 1756.

Vid undersökningen schaktades matjoden av i fyra längre och några mindre schakt. Under matjorden fanns raseringslager, stolphål och andra nedgrävningar av sentida karaktär. I sydvästra delen av området framkom stenläggningar och grundstenar. Vid jämförelse med lantmäteriakter görs tolkningen att det aktuella området utgjort prästgårdens fägård och att stenläggningen och grundstenarna tillhört en av dess byggnader.

		2080		Åsgatan, Gussarvsgatan, Brunnsjögatan		220-4999-95		60/95		Dalarnas museum		Ann-Catrin Nordin		1995		950814-950830		arkeologisk förundersökning		kulturlager, väg		nyare tid				Arkeologisk förundersökning med anledning av anläggandet av en cirkulationsplats i korsningen Åsgatan -Gussarvsgatan/Brunnsjögatan i Hedemora stad. Sammanlagt skiktgrävdes 8 schakt med hjälp av grävmaskin försedd med planeringskopa. Marken var mycket söndergrävd av tidigare gjorda rör-, kabel- och ledningsschakt. I Åsgatans norra sträckning framkom en äldre kullerstensbeläggning. I ett schakt väster om Åsgatan påträffades kulturlager som sannolikt innehöll äldre vägbeläggningar. För övrigt framkom sentida bebyggelserester med tegel.

		2081		Holen, Norrby		220-11342-94		180/94		Dalarnas museum		Ann-Catrin Nordin		1995		950504-950608		arkeologisk förundersökning		boplats, bebyggelselämning		mesolitikum, neolitikum, nyare tid				Arkeologisk förundersökning inför anläggandet av en ny åkerväg i Holen och Norrby i Hedemora socken. Två kända stenåldersboplatser (raä 272 och 273) samt en gårdstomt (raä 377) fanns i anslutning till exploateringsområdet. I undersökningen ingick kartexerpering, fördjupad fornminnesinventering, fosfatkartering och provgropsgrävning. Under den tid som området utgjort inägomark har den i huvudsak brukats som ängsmark. Bystrukturen har sannolikt förhistoriska men säkert medeltida rötter.

De tidigare kända stenåldersboplatserna lokaliserades och i matjordslagret gjordes några fynd av avslag i kvarts och annan stenart, bränd lera, brända ben, ett sandstensbryne och enstaka slagg. I åkermarken väster om raä 377 hittades föremål/fragment av gårdstomtskaraktär. Vid provschaktning i den planerade vägsträckningen straxt norr om stenåldersboplatserna framkom inga anläggningar eller boplatsfynd. Med hänsyn till topografin och spridningsbilden av boplatsfynd, bör tydligare boplatsstrukturer finnas något söder om exploateringsområdet.

		2082		Hedemora, Tviksta		220--6017-94		113/94		Dalarnas museum		Leif Nilsson		1994		940619-940624		arkeologisk förundersökning		lämningar saknas						Inför en planerad vägbyggnation i Tviksta, Hedemora stad, utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en schaktövervakning av ett ca 5000 kvm stort område. Inga fasta fornlämningar påträffades.

		2083		Hedemora kyrka		220-11660-93		195/93		Dalarnas museum		Marit Hansson		1994		940628-940629		arkeologisk förundersökning		begravningsplats, påförda lager		senmedeltid, nyare tid				Arkeologisk förundersökning i form av en schaktövervakning i samband med markarbete för en dagvattenledning vid Hedemora kyrka. Schaktet drogs längs med och ca 1,5-1,9 m ut från norra sidoskeppet och sakristians västra mur. Det blev ca 1 m brett och ca 1,1 m djupt. Någon decimeter från sakristian gick schaktet ända in till sidoskeppets grundmur.

När sidoskeppet byggdes år 1707 hade man ett stort frischakt utanför muren, och det var i detta frischakt de nu aktuella markarbetena utfördes. Här fanns således inga gravar, däremot enstaka lösa ben. På grund av fyndomständigheten togs benen inte tillvara. Schaktet nådde inte steril botten - huvudfyllningen (från ca 30cm och neråt) bestod av mo med mycket liten inblandning av annan jord, samt enstaka tegelbrockor och stenar. I schaktets östra ända fanns ett blandlager med jord, grus, tegel och mycket sten. Detta var inkapslat av ett tunt gruslager som troligen tjänat som utjämningslager när man fyllt igen frischaktet på 1700-talet och som även låg över stora delar av mon. Blandlagret har troligen fyllt en avskrädesgrop som användts vid bygget av sidoskeppet. Inga fynd togs tillvara.

		2084		kvarteret Tjädern		220-9244-92		8483/92		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1992		921217-921219		arkeologisk förundersökning		stadslager, husgrund, källare, brunn				keramik (främst av 1600-1700-tals karaktär men även äldre), fönsterglas, kritpipor, mynt och nitar		Arkeologisk förundersökning i kvarteret Tjädern inom raä 194, Hedemora stad, inför uppförande av det nya biblioteket. Fem provschakt togs upp inom exploateringsområdet. Området har troligen nyttjats som åkermark under stans äldsta tid och fram till 1600-talets slut. I det undre lagret framkom endast några keramikskärvor av äldre typ. Det där ovan liggande kulturlagret, vilket genom myntfynd kan dateras tillefter 1675, tyder på att tomten bebyggts vid slutet av 1600-talet. Några tydliga spår av branden 1754 syntes inte, men ett gruslager som täcker stora delar av området kan ha samband med stadsregleringen som följde därefter. Vidare iaktogs en trolig syllsten från bebyggelseskedet före regleringen, ett golv och en igenfylld källare från tiden efter regleringen samt en träklädd brunn av okänd ålder.

		2085		Husby kyrka		225-3702-99		5/95		Dalarnas museum		Jessica Wennerlund		1999		990818-991123		kyrkodokumentation		kyrka, likbod		medeltid, nyare tid				Vid den yttre renoveringen av Husby kyrka under hösten 1999 utfördes en murverksdokumentation av valda delar av det understa partiet av Husby kyrkas fasad, både över och under mark. De dokumenterade partierna var de där det syntes skillnader mellan yngre och äldre murverk, samt där det fanns byggnadsdetaljer som varit dolda av puts eller jord. De dokumenterade områdena var skarven mellan det äldre långhuset och det yngre koret, utbyggnaden av sakristian (lillkyrkan), samt en påträffad sydportal vid det före detta vapenhuset. Undersökningen visade att det äldre murverket var märkbart mer omsorgfullt gjort, med mer välavpassade stenar, medan det yngre murverket gav ett mer oordnat intryck. 

Vid en tidigare undersökning hade man funnit ett vapenhus utanför södra långhuset. Nu påträffades en äldre igenmurad sydportal som varit i förbindelse med det före detta vapenhuset. Portalen var uppmurad av formtegel, varav ett var glaserat. Portalen liknade den tidigare påträffade västportalen. Sydportalen bör ha byggts under senmedeltid. Söder om sydportalen påträffades ett vällagt tegelgolv i det som tidigare varit vapenhus.

Det grävdes även runt grunden på en mindre byggnad på kyrkogården, även kallad likboden, då det blivit sättningar i grunden. Då konstaterades det att byggnaden var hopbyggd med den tidigare, numera rivna kyrkogårdsmuren.

		2086		Stjärnsund		220-11328-99		130/99		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1999		991208-991208		arkeologisk förundersökning		industrilämning, valsverk, smedja, vattenkanal		nyare tid				Med anledning av VA-dragning till Smedjan i Stjärnsund genomfördes en arkeologisk schaktövervakning. Det drygt 50 m långa, ca 1,5 m breda och 2 m djupa schaktet gick igenom järnbrukslämningar, framförallt från perioden 1870-1930. Lämningarna bestod av grundmurar, slaggtegelfundament till maskiner och vällugn från ett valsverk, grundmurar till en smedja och industriavfall. Längst i väster påträffades äldre fyllnadslager med slagg, kol, sten samt en kallmurad stenrad som kan vara en rest efter en vattenkanal. Dessa lämningar var emellertid kraftigt störda av senare tiders verksamhet på platsen.

		2087		Rörshyttan		220-440-96		68/96		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1996		960806-960807		arkeologisk förundersökning		bebyggelselämning, stödmur till bro, hammarlämning		nyare tid				Med anledning av ombyggnation av bron över Holens utlopp i Rörshyttan, utfördes en förundersökning i form av schaktövervakning. Bron ligger inom ett äldre hyttområde från medeltid, men där vattenkraften även nyttjats för hammarsmedjor, kvarnar, garveri, såg, krutbruk och kraftstation. Vid schaktningen för en ny stödmur blottlades en äldre stödmur som sannolikt uppförts i samband med att den nuvarande bron byggdes. Spår av stenar, ankarjärn, järnskrot och kol/sot på platsen för den nya stödmuren, antyder att en hammare stått på platsen, kanske under 1800-talet.

		2088		Stjärnsund		220-3921-92		4624/92		UV Uppsala		Eva Hjärtner-Holdar, Thomas Eriksson		1992		920512-920615		schaktövervakning		industrilämning, valsverk,  järnbod, kvarn, husgrunder, dammanläggning, kolhus, slagglager av hyttslagg, hammarslagg, valsverksglödskal		nyare tid		Tänger av olika dimensioner, spett och olika ämnesjärn. Prover av hyttslagg, hammarslagg, olika typer av glödskal, klipp samt tegel		Arkeologisk schaktövervakning i samband med bygget av ett mindre kraftverk med tillhörande vattentub vid Stjärnsund. Det övervakade schaktet var 150 m långt och 5-6 m brett och sträckte sig  utmed den västra vattenleden från dammen. 

Exploateringen låg helt inom fornlämning 121, betecknad som järnverkslämning, vilken i sin tur ingår i riksintresset märkt K 8340. Den synliga delen av fornlämningen består av grunder efter två valsverk från slutet av 1800-talet av vilka det sista flyttades till Långshyttan 1942. Det fanns misstanke om att äldre lämningar fanns under valsverken, bla. Polhems damm från början av 1700-talet, eventuellt delar av Polhems manufakturverk och eftersom platsen for den första hyttan från 1500-talet inte är känd fanns också misstanke att den skulle kunna ligga inom området.

I källorna omtalas att det vid Sund anlades en hytta 1511. 1606 anlades på platsen en bergsmanshytta och en hammarsmedja med två härdar. 1646 omnämns en hytta och två hammare. Ingen hytta tycks ha funnits på platsen efter 1787 då framställningen av järnet förläggs till Silvhytteå. Den sistnämnda hyttan var som namnet anger en silverhytta från början. Stjernsund fick en ny hammare 1822, denna ligger enligt kartmaterialet utanför exploateringsområdet.

Inom sträckningen för schaktet fanns enligt 1765 års karta endast en byggnad, en mjölkvarn, samt Polhems damm. Enligt Ehrensvärds teckning över området från 1729 fanns det ingen bebyggelse och inga konstruktioner förutom dammen inom exploateringsområdet.

Vid undersökningen framkom upp till 3 m tjocka kulturlager bestående av lagrad slagg av olika typ, kol och sot, byggnadsrester i form av fundament, rester efter Polhems trädamm samt fyllnadslager. I de undre skikten förekom mindre mängder masugnsslagg utom inom ett ca l0 m långt avsnitt där ett kraftigt lager av masugnsslagg påträffades. I samband med detta lager fanns också en byggnadslämning, vilken låg intill en troligen byggd vattenränna. På denna plats finns enligt kartorna ingen bebyggelse.

Totalt framkom 28 anläggningar av vilka 10 inte har kunnat knytas till byggnader på kartor från 1765 och framåt. Dessa anläggningar kan ej heller knytas till någon byggnad på Ehrensvärds teckning över området.

Slutsatsen blir att inom nämnda exploatering finns rester efter en aktivitet som ligger i tiden före kartorna och Polhems manufakturverk och som eventuellt därmed är resterna efter den tidigare aktiviten på platsen i form av hyttor bla. annat omnämnda 1511 och 1606.

		2089		Gröveldalen		220-7568-00				Jämtarkeologi, Brunflo		Britta Wennstedt Edvinger		2000		000912-000913, 000918-000919				boplats, kåtatomt		nyare tid		ben		Interreg-projektet Samiska kulturmiljöer har under tre fältsäsonger registrerat spår efter äldre samisk kultur i Härjedalen och Dalarna på svensk sida och i Sör-Tröndelag och Hedmark på norsk sida. Fokus har varit på spår efter intensiv renskötsel, d.v.s. renskötsel som den praktiserades före 1900-talets modernisering och bofasthet. Som ett led i kunskapsuppbyggnaden har en lokal i Dalarna valts ut för en smärre, arkeologisk undersökning. Lokalen utgörs av en boplats med två gåetie-sijjieh (kåtatomter) vid en myr på östra sidan Grövlan. Läget antyder att det kan röra sig om en vinterboplats, och eftersom inga sådana tidigare registrerats i Dalarna är lokalen viktig för fortsatt arbete med samiska kulturmiljöer i länet. Det finns skriftliga källor som beskriver både fjäll-och skogssamisk bosättning i Dalarna, men materialet har inte beaktats vid kulturhistoriska inventeringar. Denna typ av bosättningar återfinns ofta i skogsmark, och i brist på (1) kännedom om platserna hos myndigheterna och (2) medföljande skydd enligt Kulturminneslagen löper de stor risk att utplånas i det moderna skogsbruket.

Syftet med undersökningen var i första hand att datera lokalen. En preliminär datering av den ena kåtatomten kunde göras genom kvarvarande rester av klykstänger och resvirke. Den har utgjort en låavth-gåetie (tältkåta), sannolikt brukad under andra hälften av 1800-talet. Dendrokronologisk analys av materialet pågår. Den andra kåtatomten är belägen kant i kant med tältkåtatomten. Den har utgjorts av en derhvie-gåetie (torvkåta), men den saknar härd. Denna kåta har förstörts genom brand. Det är möjligt att torvkåtan använts för bostadsändamål och att man återanvänt härdstenarna i tältkåtatomten efter branden. Eldpåverkade stenar, kol och sot i kåtatomten kan delvis härröra från branden, men också från aernie-sijjie, härdens plats. Utöver bostadsändamål kunde en kåta användas för förvaring, torkning respektive rökning av kött och fisk samt som fähus för getter, tjiejhte-gåetie. Kåtorna är inte samtidiga. Om tältkåtan funnits på platsen när torvkåtan brann skulle den inte ha undgått lågorna. Prover är inlämnade för vedartsbestämning, osteologisk analys, makrofossilanalys och 14C-datering, men resultaten är inte klara när detta skrivs.

		2090		Kvarnåker		220-5797-99		70/99		Dalarnas museum		Agneta Burman		1999		990709-990819		särskild utredning		bebyggelselämning, bytomt/gårdstomt, spisröse, källargrop, äldre åkermark		nyare tid		keramik (glaserat rödgods)		Arkeologisk utredning med inför anläggandet av en träningsbana för travhästar vid Kvarnåker i Järna socken. Det av utredningen berörda området var ca 40 ha stort och bevuxet med planterad tallskog, som ställvis hade avverkats. Det var också delvis iordninggjort för industritomter. I nordöst avgränsades den relativt flacka ytan av Riksväg 71 och i sydväst av en järnväg (Västerdalsbanan). I området fanns inga registrerade fornlämningar, men en äldre gårdsplats kunde lokaliseras med hjälp av en äldre karta. Gårdslämningen var belägen på en naturlig terass i undersökningsområdet sydöstra del, lämningen bestod av två intill varandra liggande spisrösen samt två källargropar, marken runt omkring var stenröjd. Inga ytterligare lämningar påträffades vid inventeringen, men på terrassen kan det finnas fler bosättningslämningar som ej är synliga ovan mark. En mindre provundersökning gjordes också vid vilken ett antal små sökschakt grävdes  i området för den planerade travbanan med hjälp av traktorgrävare. I det schakt som grävdes strax norr om gårdslämningen iakttogs äldre åkermark i form av något humös gråfärgad mo med inslag av kol. Här påträffades ett fragment av yngre glaserat rödgods. I övriga schakt påträffades inga lämningar. Gårdslämningen med tillhörande åkermark bedöms härröra från 1700-1800-tal.

		2091		Persbo, Ludvika, Marnäs		220-11722-94		184/64		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1996		961015-961118		särskild utredning		hägnad, röjd yta, röjningsrösen, fossil åker, gårdstomt, torplämning, byggnad, hålväg, väghållningssten, gränsmärke, hamnanläggning, båtlänning, skärpning, gruva, kolbotten, fiskeanläggning, plats med tradition		medeltid, nyare tid				Inför en planerad ny sträckning av riksväg 60 vid Ludvika utfördes en arkeologisk utredning hösten 1996. Vägsträckan var 17,5 km lång och löpte genom Ludvika tätort och Persbo byar. Kartanalys har visat på en stor variation i den rumsliga organisationen. Persbo och Marnäs har haft relativt samlad bybebyggelse medan Ludvika by snarare har haft karaktären av en samling ensamgårdar. Hyttverksamheten har varit viktigare vid lokaliseringen av bebyggelsen än åkerbruket. Åkermarken brukades huvudsakligen i ensäde och lindbruk och var ofta särägd och särhägnad. Runt byarna har funnits stora utmärker utan någon bebyggelse. Vid kart- och arkivstudier har det framkommit att området utgjorde ett randområde under förhistorisk tid och troligen under en stor del av medeltiden, tolkningen av Väster Silvbergs betydelse är dock oklar. En betydande expansion skedde under 1600-talet med många nya bebyggelseenheter. Många strukturer i landskapet är från denna tid.

En fördjupad fornminnesinventering har skett i en ca 50 m bred zon på bägge sidor om den planerade vägdragningen. Vid arbetet påträffades lämningar efter odling, bebyggelse, vägar, fägator, kolbottnar, gruvor, båtlänningar, fasta fisken m.m. Kartanalys och specialinventering utgjorde sedan underlag för urval av områden för fosfatkartering och provgropsgrävning. Fosfatkartering utfördes i två områden, för att försöka spåra stenåldersboplatser, men analyserna gav inga sådana indikationer. Provschakt grävdes främst i den för vägen reserverade marken inne i Ludvika tätort. Marken hade tidigare brukats som åker. Lämningarna som påträffades i de 44 schakten var från nyare tid. Utredningen har främst visat på lämningar från nyare tid. Det kan delvis förklaras av att vägen till stora delar dragits på gränsen mellan inägomark och utmark och inte berört gruvstråk och hyttlämningar.

		2092		Leksands kyrka		220-4016-96		69/96		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1996		960410-960410		schaktövervakning		begravningsplats, grav, raseringslager		nyare tid				En arkeologisk schaktövervakning utfördes av Dalarnas museum i samband med schaktningsarbeten
för att laga en vattenledning som sprungit läck strax öster om koret vid Leksands kyrka. Leksands kyrka kan vara anlagd under slutet av 1200-talet och har sedan byggts ut i flera etapper. Koret är en av de senare tillbyggnaderna och tillkom 1710.

Schaktningen skedde i början av april vilket betydde att det var tjäle i jorden. Schaktet grävdes 3x2 m stort och 2,2 m djupt. Schaktet kom att delvis grävas i det äldre ledningsschaktet från 1940-talet och delvis norr därom. Cirka en meter under nuvarande markyta framkom ett 0,1-0,2 m tjockt raseringslager bestående av tegel, bruk och sten. Raseringslagret sträckte sig över hela ytan, även ledningsschaktet. Ben från tidigare omgrävda gravar fanns främst i de bruna sanden under tegellagret. I schaktets nordvästra ände framkom ett hörn av en en träkista, spik och ett kranium på två meters djup.

Raseringslagret kan höra ihop med någon ombyggnad av koret. Då det täckte även ledningsschaktet gjordes tolkningen i fält att det måste vara sentida. En jämförelse med iakttagelserna gjorda vid schaktningsövervakningen 1995 indikerar dock att den tidigare kyrkogårdsmuren av sten och tegel kan ha gått vid schaktet. Den nuvarande kyrkogårdsmuren uppfördes i början av 1800-talet. Om raseringslagret är en rest efter den äldre, förutsätts att ledningsschaktet fyllts igen mycket omsorgsfullt.

		2093		Leksands kyrka		220-11462-95				Dalarnas museum		Ann-Catrin Nordin		1995		950802-951017		arkeologisk förundersökning		kyrka		medeltid				I samband med grävningsarbeten vid restaureringen av Leksands kyrkas exteriör, utförde Dalarnas Museum en arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Vid arbetet handgrävdes en grund ränna runt hela kyrkobyggnaden för att skapa en tillfällig luftningskanal inför putsningen av fasaden. Därtill frilades två brunnar på var sida om koret, och ett schakt grävdes för nedläggning av åskledarkablar.

Vid arbetet  frilades delar av kyrkans grundmur. Grunden var uppbyggd av rektangulära tuktade stenar men även av natursten, de sistnämnda sköt på vissa ställen fram upp till 0,4 m utanför grundmuren. En igenmurad port fanns i södra skeppets västra del där det tidigare funnits ett vapenhus. Ytterligare en igenmurad port -"prästporten"- fanns i korets södra vägg. Vid grävningen för åskledarkabel mellan kyrkan och klockstapeln, framkom kulturlager i området närmast kyrkan. Kulturlagren slutade tvärt ca 10 m öster om sakristians östra vägg vilket möjligen kan tyda på att kyrkan i äldre tid varit omgiven av en kyrkogårdsmur eller annan avgränsning.

		2094		Bu, Risätra, Östra Ofors, Östra Lillmon		220-9205-97		14/98		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1997		971002-971023		arkeologisk förundersökning		gårdstomt, husgrund, källargrop, förrådsgrop, stolphål, kulturlager, slaggvarp, kolningsgrop		vikingatid, medeltid, nyare tid		tenar, spikar, kniv, slipstensfragment, glas, sländtrissa, kritpipa, avslag, porslin, fajans, yngre rödgods		Arkeologisk förundersökning inför en planerad ny sträckning av väg 297 mellan Östra Tandö och Bu i Lima socken. Den planerade vägsträckan är 6,3 km lång och löper på östra sidan av Västerdalälven längs den gamla banvallen. Vid utredningen hade lämningar aktuella för förundersökning framkommit i sju områden. Lämningarna var i huvudsak belägna i åkermark. För att avgränsa fornlämningarna drogs provschakt och de i schakten framkomna lämningar dokumenterades och deras funktion och ålder försökte fastställas.

I Östra Ofors (område 1) återfanns en källargrop vilken troligen utgjorde den enda återstående resten av en gårdslämning. Källargropen har troligen brukats under 1600- och 1700-talen.

I Östra Lillmon (område 2) framkom en gårdslämning med kulturlager, stolphål, igenfyllda gropar efter bortplockade syllstenar och en förådsgrop. Lämningarna var fragmentariska men antyder att gården varit i bruk ännu under 1800-talet. När den etablerats är oklart.

Risätra by utgjorde en central del i undersökningen. Spridd smideslagg hade uppmärksammats i södra delen vid utredningen. Vid förundersöningen kunde endast botten av ett slaggvarp återfinnas, men en smedja bör ha stått där (område 3).

Söder om Risätra skola återfanns rester av en bebyggelselämning (område 4) med kulturlager innehållande skärvig sten, trärester och stolphål. Kulturlagret och ett stophål har daterats till 1300-1400-tal. De utgör sannolikt resterna av en medeltida gård.

Väster om skolan återfanns en kolningsgrop och bebgyggelselämningar i form av källargrop och stolphål (område 5). Kolningsgropen har daterats till 1000- 1100-tal och kan sannolikt kopplas till den äldre järnframställningen i området. Bland gårdslämningarna fanns flera lämningar av betydligt yngre karaktär.

I Bu återfanns en lämning bestående av stora mängder kol men där fanns även en del smidesslagg i åkerjorden (område 6). Det tolkas som rester efter en gårdssmedja från senare århundraden. 

Vid Limedsforsen undersöktes resterna av en gårdslämning med flera husgrunder och en brunn (område 7). Denna lämning var från sen tid.

Redan vid utredningen framkom att bebyggelsen tidigare legat nära älven och under senare århundraden flyttats upp mot skogen. Frågor om när de älvnära gårdarna etablerades och när gårdslägena övergavs och hur dessa gårdar var organiserade har styrt valet av förundersökningsplatser. Marken har dock varit hårt brukad och mycket har odlats bort. Under och i anslutning till den gamla banvallen ligger dock en sannolikt relativt välbevarad medeltida gårdsstomt (område 4). Det är möjligt att den kan kopplas ihop med slaggen i närbelägna bäck och kolningsgropen norr därom.

		2095		Sörnäs, Lima skans		220-1367-97		17/97		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1997		970311-9703111		arkeologisk förundersökning		befästning, skans		nyare tid				Med anledning av kraftig erosion av älvbrinken under vårfloden 1995, anlade Vägverket erosionsskydd i mars 1997. Då erosionsskadorna delvis skett inom området för Lima skans från 1670-talet, utförde Dalarnas museum en arkeologisk schaktövervakning i samband med de inledande schaktningarna. Schaktningarna bestod i släntning av älvbrinken i norra änden av fornlämningsområdet. Ett kulturlager berördes i kanten av en mindre höjd som sannolikt utgjort norra delen av skansens norra gårdsplatå. Det blottlagda kulturlagret var dock av 1900-talskaraktär, lämningar efter en modern bebyggelse på platsen. Övriga schakt gjordes längre ner i brinken, i huvudsak nere vid älven. Inga fler arkeologiska iakttagelser gjordes. Inga fynd tillvaratogs.

		2096		Bu		220-1797-97		39/97		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1997		970527-970617		särskild utredning		gårdstomt, boplats, husgrund, husgrundsterass, källargrop, stolpål, färdväg, slaggförekomst, smedjelämning, kvarnlämning		medeltid, nyare tid				Arkeologisk utredning inför en planerad ny sträckning av väg 297 mellan Östra Tandö och Bu i Lima socken. Vägsträckan var 6,3 km lång och löpte på östra sidan av Västerdalälven och berörde några sendan tidigare kända slagglämningar. Fältinventeringen omfattade en ca 50 m bred zon på båda sidor om den planerade vägdragningen. Under arbetet noterades 33 objekt, främst rester av smide och bebyggelse och några sentida husgrunder, men där fanns även en stenåldersboplats och en väg.
Vid provschaktningen undersöktes lämningar efter smide på två platser och lämningar efter bebyggelse på ytterligare två ställen. 

Lämningarna som påträffades vid inventering och grävning har i kombination med kartstudier och ortsbornas berättelser givit tolkningen att bebyggelsen tidigare legat i anslutning till älven. En förändring av bebyggelsemönstret med en uppflyttning av gårdarna till skogskanten, skedde troligen successivt, men i huvudsak under 1700-talet. Förändringen kan ha föranletts av bristen på odlingsmark och att gårdarna genom uppodling hamnat långt ifrån utmarken. Den framkomna slaggen skall främst kopplas till primärsmidet, vilket hör nära samman med den för regionen så viktiga järnframställningen, främst bedriven under medeltid och fram till 1700-talet.

		2097		Östra Lillmon		220-6626-93		3647/92		Stockholms universitet, Dalarnas museum		Gert Magnusson		1993		930705-930709		forskningsgrävning		metallframställningslämning, blästerugn, slaggvarp, fällsten, kolningsgrop		medeltid, nyare tid				Arkeologisk undersökning i forskningssyfte av järnframställningsplatsen raä 119, Östra Lillmon. Fornlämningen är belägen i östsluttning ner mot en myr. Efter avtorvning konstaterades förutom den tidigare kända kallmurade blästerugnen av medeltida typ, två slaggvarp, en fällsten omgiven av fällslagg, kollager samt tre områden med rostad malm. I det större slaggvarpet fanns rester av en blästerugn som C14-daterats till 1100-1200-tal. I anslutning till denna ugn tillvaratogs en mäng klimpjärn. Den närliggande raä 427, registrerad som fångstgrop visade sig efter snittning vara kolrik och tolkas istället som kolningsgrop.

		2098								Dalarnas museum		Johan Rönnby		1996, 1997		961101-971201		särskild utredning		inga lämningar						Marinarkeologisk inventering för riksväg 60 i Ludvika socken. Inga fasta fornlämningar påträffades i samband med avsökning av aktuella vattenområden.

		2099		Malungs kyrka		220-10968-96				Dalarnas museum		Eva Carlsson		1997		970609-970610		schaktövervakning		begravningsplats, gravar, byggnadslager, skärvstensförekomst		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning vid schaktning för dagvattenledning vid Malungs kyrka. Kyrkan är ursprungligen medeltida. Schakten grävdes 0-1,0 m djupa och 0,5 m breda. På kyrkans västra sida grävdes två schakt i östvästlig riktning från hörnen mellan torn och sidoskepp rakt ut mot älven. Nära älven syntes en gammal markhorisont under påförda massor, på markhorisonten låg skärvig sten. Invid kyrkan syntes byggnadslager i schakten. Det norra schaktet skar flera gravar, troligen från senare århundraden. 

På östra sidan av kyrkan grävdes ett schakt från hörnet långhuset-södra sidoskeppet i en båge österut och på norra sidan från hörnet sakristia-kor. Schakten sammanstrålade till ett öster om koret och
schaktningen fortsatte österut utan bevakning. I dessa schakt syntes främst byggnadslager. Norra
schaktet gick i huvudsak i ett tidigare ledningsschakt.

Skärvsten på den äldre markytan skulle kunna vara rester av en boplats, för övrigt var
byggnadslager och gravar sannolikt från senare århundraden.

		2100		Vattnäs		220-8165-00		133/00		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		2000		001109-001111		särskild utredning		agrar lämning, odlingsytor		nyare tid				Inför en planerad husbyggnation på Legranäs vid Orsasjön, gjordes en begränsad arkeologisk utredning av en strandnära, nu beskogad, f.d. åker och ängsmark. Utredningen bestod av en mindre arkivsökning och sökschaktsgrävning. På och i närområdet kring Legranäs finns lämningar från stenåldern fram till nyare tid. Sannolikt uppfördes en fäbod under medeltiden. Odlingslämningarna uppvisar två faser: en uppodling under första hälften av 1800-talet med långsmala, dikade åkrar; och en äldre fas med insprängda oregelbundna ytor i ett större ängsområde. En rest av en hägnad och ett mindre sotlager som framkom i sökschakten kan troligen knytas till odlingsverksamheten på platsen under nyare tid. Några små och oregelbundna mörkfärgningar och enstaka skärvstenar kan däremot vara betydligt äldre.

		2101		Mora kyrkogård		220-6935-90		4625/90		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1991		911105-911105		arkeologisk förundersökning		grav, gravplats		högmedeltid, senmedeltid, nyare tid				l samband med ledningsdragning för ny sprinklercentral på Mora kyrkogård gjordes en schaktövervakning. Schaktet drog på södra sidan kyrkan mellan tornet och kyrkogårdsmuren i en befintlig grusgång. Inga sentida gravar berördes. Mycket ben från omgrävda gravar kunde konstateras men endast få spår av orörda äldre gravar.

		2102		kvarteret Klockgropen		220-2352-94		144/94		Dalarnas museum		Leif Nilsson		1994		941004-941005		arkeologisk förundersökning		inga lämningar påträffade						Arkeologisk förundersökning i form av en schaktövervakning i kvarteret Klockgropen i Mora. Ett schakt ca 6x7 m grävdes med anledning av flyttning av ett hus. I schaktet framkom inga anläggningar eller fynd.

		2103		Norr Solviken, Mora Noret		220-6183-93		122/93		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1993		931006-931022		särskild utredning		agrar lämning, stensträngar, röjda ytor, odlingsrösen, skärvstensförekomst		nyare tid, odaterat				I samband med planläggning av ett industriområde i Norr Solviken, Mora Noret utfördes en arkeologisk utredning. Det fanns inga registrerade fornlämningar inom det planerade industriområdet, men strax utanför har tidigare registrerats tre slaggförekomster, raä 108, 109 och 110 i Mora socken.

De äldsta heltäckande kartorna är storskifteskartor från 1840-46. Vid terränggranskningen gick det att identifiera åkrar och ängsmarker som markerats på skifteskartorna. Flertalet stensträngar och odlingsrösen har påförts sten i sen tid så det är svårt att avgöra åldern. Området ligger dock perifert i byn. Tre provgropar grävdes i den tidigare strandsluttningen. Där framkom sparsamt med skärvsten.

		2104		Vattnäs		220-3612-97		64/97		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1997		970711-970711		arkeologisk förundersökning		slaggförekomst						Arkeologisk förundersökning av slaggförekomst raä 433 i Mora sn, inför utbyggnad av uthus. Fornlämningen var tidigare ungefärligt avgränsad, då spåren ovan mark var otydliga. I de två schakt som undersöktes inom den 60 kvm stora byggytan påträffades inga spår av framställningsplatsen. Schaktning skedde med maskin och ytorna handrensades och dokumenterades. Schakten grävdes 6 m långa och ca 1 m breda. I matjorden framkom järnföremål av sentida karaktär.

		2105		Vattnäs		220-8044-96		64/97		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1997		970710-970714		arkeologisk förundersökning		smedja		nyare tid				Arkeologisk förundersökning inför planerat uppförande av enfamiljshus i anslutning till raä 433, Mora sn,  en slaggförekomst med oklar begränsning. Enstaka slaggstycken har hittats i ytterkanterna av berörd fastighet. Vid förundersökningen grävdes elva 10 m långa och 1,4 m breda schakt med maskin. De avschaktade ytorna handrensades och dokumenterades. Flera nedgrävningar framkom men det rörde sig huvudsakligen om nedgrävd odlingssten och rester efter större stenar som sprängts för vägarbeten på 1930-talet. I ett av schakten mot östra tomtgränsen framkom lämningar som bedöms härröra från en smedja. Schaktet utvidgades och lämningarna dokumenterades. Smedjan var väl bortstädad och troligen inte allt för gammal. I nedgrävningarna tillvaratogs enstaka slaggstycken, tegel, eventuell ässjeinfodring och kol. De fåtaliga slaggbitarnas karaktär talar inte för att de härör från järnframställningsplatsen raä 433.

		2106		Övre Hagge, Stora Snöån, Narvgården		220-5085-99		63/99		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1999		990722-990903		särskild utredning		odlingslämningar, torplämning, kolningslämningar		(medeltid), nyare tid				Arkeologisk utredning inför ny ledningsdragning mellan Ockelbo och Hallsberg. Den här aktuella utredningssträckan är ca 10,5 km lång och går parallellt med befintlig ledning. Utredningssträckan går huvudsakligen genom skogsmark. Odlingsmarken finns vid Sundet, Finnbacken och Getbovallen. 

Vid specialinventeringen noterades nio lämningar. Känd sedan tidigare var torplämningen, raä 275, Norrbärke. Övriga lämningar bestod av 5 kolbottnar och 3 odlingslämningar. I närheten av ledningen finns ett par igenfyllda varggropar, en torplämning och en hyttlämning. 

Vid torplämningen, raä 275, kunde konstateras att där fanns fler husgrunder än tidigare var känt. Torpet Tall-Olles är troligen från 1800-talet. Två av de övriga odlingslämningarna har troligen också torpanknytning, Mosstorpet är sannolikt också från 1800-talet, medan Finnbacken kan ha etablerats på 1600-talet. Den tredje odlingslämningen tillhör Narvgården. Ledningsstolparna är planerade att placeras så att flera hamnar precis utanför kolningslämningarna men hamnar däremot mitt i flera av odlingslämningarna.

		2107		Prästgården		220-7333-93		124/93		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1993, 1994		931025-940506		arkeologisk förundersökning		bebyggelselämning, kulturlager						Inför en planerad kyrkogårdsutvidgning vid Nås kyrka.gjorde Dalarnas museum en arkeologisk förundersökning. Större delen av området har i sen tid brukats som åkermark utom i västra delen vilken utgjordes av gräsmatta. Vid provgrävning framkom svårtolkade små oregelbundna sotfläckar under ploglagret. I västra delen var marken mer kulturpåverkad, där framkom ett stolphål och i matjordslagret fanns tegel, djurben, trä och keramik. Enligt äldre kartor har prästgården legat här fram till 1700- eller början av 1800-talet. Det finns också en tradition om att en äldre kyrka funnits på platsen.

		2108		Kyrkby, Berget		220-4287-00		59/00		Dalarnas museum		Jessica Wennerlund		2000		000627-000627		särskild utredning		bytomt/gårdstomt		nyare tid				Arkeologisk utredning inför ombyggnad av anslutningen av väg 991 till Riksväg 45, vid Berget i Orsa. Totalt grävdes 11 sökschakt inom den planerade exploateringsytan. Enligt Orsa kyrkbys storskifteskarta från 1876 fanns det åkrar och ängar på det område som utredningen innefattar. Endast i schakten i omedelbar närhet till den befintliga gården påträffades lämningar i form av fynd och en eventuell husgrund, samt sot- och kolfragment. Fynden var av 1800-1900-tals karaktär och bör komma från den befintliga bebyggelsen.

		2109		Holen		220-4093-99		45/99		Dalarnas museum		Agneta Burman		1999		990527-990527		arkeologisk förundersökning		bebyggelselämning, bytomt/gårdstomt		nyare tid		kritpipsfragment, spännesnål av järn, fajans, järnkniv		Arkeologisk förundersökning av raä 419 med anledning av planerad tillbyggnad och dränering av bostadshus i Holen. Bakgrunden till undersökningen var att det 1959 påträffades delar av ett kranium och kistrester i samband med att en källare anlades under nordöstra delen av befintligt bostadshus. Vid den nu aktuella undersökningen grävdes två provschakt skiktvis ner till steril morän med grävmaskin. Framkomna lämningar handrensades och dokumenterades. Nordväst om befintligt bostadshus påträffades rester av en stengrund till en eller möjligen två byggnader med rester efter en murstock och en spis- eller ugnsanläggning. Byggnaden/-erna har daterats till 1700- 1800-tal. En sopgrop påträffades öster om bostadshuset, vilken innehöll slaktavfall och fynd som daterades till samma period som de äldre byggnadslämningarna. Några spår efter gravar påträffades ej. Av fynden kan nämnas kritpipsfragment, spännesnål av järn, fajans och en järnkniv.

		2110		Kyrkbyn, Ön		225-3192-93		76/93		Dalarnas museum		Leif Nilsson		1994		940524-940531		arkeologisk förundersökning		slaggförekomst, boplats						Arkeologisk förundersökning föranledd av en planerad utvidgning av kyrkogården i Orsa. I anslutning till området har det tidigare påträffats en gropkeramisk boplats. Undersökningen inleddes med en georadarundersökning följd av schaktgrävning. Inga anläggningar eller fynd påträffades.

		2111		Skattungbyn		220-12-90		23/92		Dalarnas museum		Monika Pagoldh		1992		921014-921014		särskild utredning		plats för muntlig tradition, husgrund, källare, brunn, kulturlager		nyare tid				Dalarnas museum fick i uppdrag av Orsa församling att undersöka  traditionen om ett medeltida kapell på en åker i Skattungbyn där nu en husgrund och en stensatt, välvd källare är synliga. Undersökningen utfördes medelst nio provschakt. Ingen kyrkogård uppdagades på  angiven plats, inte heller hällar som lär ha iakttagits hittades. Benen i ploglagret kom från slaktade djur och var inte speciellt gamla. Grund, brunn och källare stammar från en gård markerad på storskifteskartan 1859-1881 och är förmodligen som äldst från 1600-talet. Om ett kapell funnits i Skattungbyn redan under medeltid-1500-tal är det föga troligt att det legat inom undersökningsområdet.

		2112		Öja		220-1355-96				Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1995		951113-951113		särskild utredning		slaggförekomst		yngre järnålder, äldre medeltid				Arkeologisk utredning med anledning av planarbete för Öjastranden i Rättviks kommun. Utredningen lades upp i två steg: dels en fördjupad fornminnesinventering av planområdet, dels en jämförande studie vad gäller boplatser och järnframställningsplatser i Siljansområdet genom fornminnesregistrets uppgifter.

Tre kända slaggförekomster/järnframställningsplatser av förhistorisk karaktär låg inom planområdet på gammal odlingsmark. Därutöver fanns ett grävt kanalformat dike tvärs över ett näs som sannolikt utgjort en del av en vinterväg. Inga ytterligare fornlämningar påträffades, men ett område markerades där fångstbosättningar kan ha legat.

Vid den jämförande studien framkom att de kända förhistoriska järnframställningisplatserna och framförallt stenåldersboplatserna orienterar sig till sedimentjordar och finare morän. Dock avspeglar detta i hög grad inventerings- och upptäcksförhållandena, framförallt vad gäller stenåldersboplatserna. Båda fornlämningskategorierna är i hög grad orienterade till sjöar och vattendrag, men ligger i därutöver i något olikartade lägen. Ca 80% av järnframställningsplatserna och 90% av stenåldersboplatserna beräknas vara skadade eller borttagna. Huvudorsakerna är det historiska åkerbruket, erosion av älv- och sjöstränder samt skador med anledning av småhusbebyggelse. Endast ett fåtal lokaler är arkeologisk undersökta.

		2113		Kyrkoherdebostället		220-5013-94		97/94		Dalarnas museum		Leif Nilsson		1994		940613-940622		arkeologisk förundersökning		ingen fornlämning påträffades						Med anledning av husbyggnation och ett vägbygge utfördes en arkeologisk förundersökning på fastigheten kyrkoherdebostället i Rättvik. I exploateringsytans närhet återfinnes en rund stensättning samt en fyndplats för en trindyxa. Undersökningen kunde ej påvisa fast fornlämning inom den aktuella exploateringsytan. Vid schaktningen påträffades enstaka sotfläckar som bedömdes som recenta, dessutom framkom fynd av slagg. Den historiska kartanalysen visar att det fanns en del röjningsrösen inom exploateringsytan år 1820.

		2114		Rättviks kyrka		220-6271-93		115/93		Dalarnas museum		Ann-Catrin Nordin, Eva Carlsson		1993		930616-930702		schaktövervakning		gravplats		medeltid, nyare tid		kistspik, hyska med tillhörande hake, järnfragment/-föremål, hästskosöm, spik		Arkeologisk schaktövervakning i samband med nedläggning av VA-ledning norr om koret i Rättviks kyrka. Schaktningen utfördes i N-S riktning i området mellan nuvarande kyrkogården och kyrkobyggnaden. Större delen av undersökningsområdet maskingrävdes. Vid schaktningen framkom rester av en tidigare kyrkogårdsmur som varit i funktion före tillbyggnaden av koret på 1700-talet. Vidare framkom en grop vari skelettdelar från ett större antal individer var nedlagda. 

Schaktets norra del visade sig vara ett intensivt utnyttjat gravområde och handgrävdes därför. De senare gravfyllningarna innehöll mycket omrört material. Toalt påträffades 18 gravar med 20 gravlagda individer. En grav låg i N-S riktning och torde härröra från förkristen tid, övriga gravar låg i Ö-V riktning. De gravlagda var huvudsakligen män och kvinnor i vuxen ålder men det förekom också några barn eller ungdomar. Gravplatsen ser ut att ha varit kontinuerligt använd från tidig medeltid fram till 1800-talet.

		2115		Söpnarby, mfl.		220-9465-99		109/99		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1999		991101-991124		särskild utredning		boplats, bytomt/gårdstomt, slaggförekomst, järnframställningslämning, vägbank, fyndplats för avslag, fyndplats för stenyxa		stenålder, nyare tid		ungsfragment, avslag		Särskild utredning inför bygget av en gång- och cykelväg längs väg 800 mellan Kälarvet och Torsång. För sträckan Kälarvet-Alsbäck utreds fem alternativ, varav ett följer befintlig väg och de övriga går i åkermark norr om vägen. För resten av sträckan är planerna att cykelbana skall gå längs norra sidan av befintlig väg.

Området är rikt på fornlämningar, det finns lämningar av stenålderskaraktär men rikligast förekommande är lämningar från yngre järnålder. Gravar synliga ovan mark är sällsynta, slagglämningarna är istället desto fler. Byarna har i allmänhet medeltida belägg men är sannolikt namngivna redan under yngre järnålder. Byarna i utredningsområdet hade på 1600-talet en mycket likartad karaktär. De låg på rad längs Dalälvens norra strand. Gårdarna låg samlade på en bytomt vilken troligen var reglerad. Till varje by hörde två tegskiftade åkergärden vilka brukades i tvåsäde och där alla gårdarnas tegar låg i ägoblandning. Till varje by hörde också minst ett gemensamt tegskiftat ängsgärde, ibland flera samt ett antal mindre särhägnade åkrar och ängar.

Vägnätets orientering har två karaktäristiska drag. Längs nästan hela sträckan löpte en väg parallellt med älven, i åkermarken strax norr om bebyggelsen, väg har eventuellt saknats mellan Söpnarby och Nyckelby. Resterande vägar gick vinkelrätt mot älven, dvs. från bybebyggelsen vid älven mot utmarken och hade en viktig funktion som fägata. Vägen igenom Nyckelby hade dock regional betydelse.

Under fältinventeringen noterades 17 lokaler med kulturlämningar, varav åtta stycken sedan tidigare var registrerade i fornminnesregistret. Åtta järnframställningsplatser/slaggförekomster noterades liksom en boplats av stenålderskaraktär, tre fyndplatser för avslag, en fyndplats för en skafthålsyxa. Dessutom noterades två äldre vägbankar, en plats för sentida gårdstomter och två platser med kulturpåverkade lager.

Provgrävningen gjordes på 13 platser och då påträffades kulturpåverkade lager, anläggningsrester och fynd. Område A bedömdes innehålla rester av en järnframställningsplats och B bedömdes kunna utgöra rester av boplats- och/eller gårdslämningar från medeltid eller tidigare. I område I framkom ett mäktigt sotlager. De fynd och diffusa kol- och sotfläckar som påträffats i område E, H och L härrör möjligen från utplöjda boplats- eller/gårdslämningar. Inga bevarade anläggningar påträffades där, vilket dock inte utesluter att sådana kan förekomma utanför provgrävningsområdet.

(Endast ett av de berörda raä numren redovisas)

		2116		Limå bruk		11.3912.1713-8		20/92		Dalarnas museum		Kjell Sundström		1992		920409-920612		arkeologisk dokumentation		metallframställningslämning, järnbrukslämning, fördämningsvall, kanal med stenskoning, sågverksruin, smedjeruin, blåsmaskinshusruin		nyare tid				Inför uppförandet av ett minikraftverk vid Sågkvarn vid Limån, dokumenterades lämningarna efter ett järnbruk som skulle komma att beröras av byggnationen.

Lima bruk anlades i början av 1800-talet. Bruket byggdes upp på tre platser, dels i Lima, dels på den aktuella platsen som kallades Övre bruket och dels i Brahammar 6 km söderut. Övre bruket uppfördes år 1813 och bestod ursprungligen av en smedja, kolhus, järnbodar och arbetarbostad. Marken odlades successivt upp runt bruket. Med om- och tillbyggnader, band annat ett såghus, drevs stångjärnshamrarna fram till 1878, då Övre bruket lades ner.

De iakttagbara lämningarna uppmättes, fotograferades och beskrevs. De bestod av en dammvall, kanal, stenskoning längs ån, smedjeruin, rest av blåsmaskinhusvägg, axeljärn som tillhört en hjulaxel, sågruin samt olika typer av fundament och förankringar i marken.

		2117		Nedre Gruvriset		220-9941-98		120/98		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1999		991018-991026		särskild utredning		agrar lämning, odlingsytor		medeltid, nyare tid				Arkeologisk utredning med anledning av en planerad utbyggnad av riksväg 60 mellan Ornäs i Borlänge kommun och Tallen i Falu kommun. Området är en central del av Kopparbergslagen, en bygd vars förutsättning var kopparutvinningen ur Falu gruva. I den drygt 9 km långa vägsträckningen påträffades lämningar efter äldre bebyggelse och odling i de sedimentjordstäckta dalgångarna, medan färdvägar, kolbottnar m.m. låg på de mellanliggande barrskogstäkta höjdpartierna. Lämningarna är företrädesvis från nyare tid, men kan i vissa fall ha en äldre historia. Den nordligaste delen av utredningssträckan låg i Nedre Gruvriset i Stora Kopparbergs socken. Där påträffades odlingsytor i en sank sänka. Marken har under århundraden brukats som ängsmark, men några mindre och högre belägna partier kan ha odlats sedan medeltid.

		2118		Korsgården-Harmsarvet		220-4428-98		80/99		Dalarnas museum		Agneta Burman		1999		990517-990716		schaktövervakning		bebyggelselämning, bytomt/gårdstomt		nyare tid		brända och obrända ben, yngre rödgods, fragment av en kritpipa		Arkeologisk schaktövervakning inför utbyggnad av VA-system samt planerade kabelgrävning för el och tele i Harmsarvet, Korsgården och Gamla Berget, Falun. Arbetena berörde Harmsarvets gamla tomt (raä 241), Korsgårdens gamla tomter (raä 258), samt ett konstgjort dike kallat "Drottning Margaretas dike" (raä 72).

Området ligger ca 4 km väster om Falu centrum, mellan sjön Stora Vallan i söder och riksväg 293 i norr, och är bebyggt med fritidshus och villor som till större delen ligger i eller i anslutning till skogsmark. Orådet ingår i ett kulturlandskap som framför allt har präglats av den äldre kopparhanteringen.

Med hjälp av traktorgrävare grävdes huvudsakligen schakt i vägarna, men också in på tomter. I de schakt som placerats i vägarna iakttogs krossad slagg, grus och småsten som påförts som vägbeläggning. Därunder fanns morän. På vissa ställen fanns berg i dagen. I det schakt som grävdes genom Harmsarvets gårdsplan hade rikligt med slagg påförts. Under detta påträffades kulturlager i form av mörk, humös mo med inslag av bl. a. kol och brända och obrända ben. I övrigt påträffades inga konstruktioner eller lager, förutom två sopgropar. Den ena syntes som en stenfylld grop i ett schakt vid den östra Korsgården ("Klingvallska Korsgården"). Den andra fanns i ett schakt, som grävdes genom en hage vid den västra Korsgården ("Johanssonska Korsgården"). Fynden bestod av enstaka fragment av yngre rödgods och ett fragment av en kritpipa. Fyndmaterialet pekar på en datering till nyare tid.

Vid schaktningsarbeten intill "Drottning Margaretas dike", noterades rikligt med slagg och skrotsten i schaktet strax söder om diket. I schaktet norr om diket fanns endast humös mö med lite sten. Diket kan delvis har fyllts igen med skrotsten och slagg i samband med att det fallit ur bruk. Inga fynd påträffades i eller i anslutning till diket, som enligt vissa forskare dateras till 1550-tal.

(samma beskrivning som AIS2119)

		2119		Korsgården-Harmsarvet, Gamla Berget		220-2668-99		80/99		Dalarnas museum		Agneta Burman		1999		990525-990601		schaktövervakning		metallframställningslämning, konstdike		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning inför utbyggnad av VA-system samt planerade kabelgrävning för el och tele i Harmsarvet, Korsgården och Gamla Berget, Falun. Arbetena berörde Harmsarvets gamla tomt (raä 241), Korsgårdens gamla tomter (raä 258), samt ett konstgjort dike kallat "Drottning Margaretas dike" (raä 72).

Området ligger ca 4 km väster om Falu centrum, mellan sjön Stora Vallan i söder och riksväg 293 i norr, och är bebyggt med fritidshus och villor som till större delen ligger i eller i anslutning till skogsmark. Orådet ingår i ett kulturlandskap som framför allt har präglats av den äldre kopparhanteringen.

Med hjälp av traktorgrävare grävdes huvudsakligen schakt i vägarna, men också in på tomter. I de schakt som placerats i vägarna iakttogs krossad slagg, grus och småsten som påförts som vägbeläggning. Därunder fanns morän. På vissa ställen fanns berg i dagen. I det schakt som grävdes genom Harmsarvets gårdsplan hade rikligt med slagg påförts. Under detta påträffades kulturlager i form av mörk, humös mo med inslag av bl. a. kol och brända och obrända ben. I övrigt påträffades inga konstruktioner eller lager, förutom två sopgropar. Den ena syntes som en stenfylld grop i ett schakt vid den östra Korsgården ("Klingvallska Korsgården"). Den andra fanns i ett schakt, som grävdes genom en hage vid den västra Korsgården ("Johanssonska Korsgården"). Fynden bestod av enstaka fragment av yngre rödgods och ett fragment av en kritpipa. Fyndmaterialet pekar på en datering till nyare tid.

Vid schaktningsarbeten intill "Drottning Margaretas dike", noterades rikligt med slagg och skrotsten i schaktet strax söder om diket. I schaktet norr om diket fanns endast humös mö med lite sten. Diket kan delvis har fyllts igen med skrotsten och slagg i samband med att det fallit ur bruk. Inga fynd påträffades i eller i anslutning till diket, som enligt vissa forskare dateras till 1550-tal.

(samma beskrivning som AIS2118)

		2120		Dammen		220-2122-98				Dalarnas museum		Eva Carlsson		1998		980715-980727		schaktövervakning		metallframställningslämning, hyttområde		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning vid markarbete för ny elcentral och elkabel i Dammen och Puttbo. Schaktningen gjordes i ytterkanten av hyttområdet raä 114 i Stora Kopparbergs socken och berörde endast slaggvarpet.

		2121		Korsgården, Korsarvet		220-9015-97		103/97		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1997, 1998		971111-980403		särskild utredning		gårdstomt, hägnadssystem, väg, odlingslämningar, röjningsrösen,		medeltid, nyare tid				Arkeologisk utredning inför planerad VA-utbyggnad och detaljplanläggning vid Västra Korsgården – Korsarvet. Kartanalysen gjordes utifrån lagaskifteskartor från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. En mer schematisk karta från början av 1700-talet användes också. Både Korsgården och Korsarvet är sannolikt medeltida gårdar. Under 1600-talet expanderade Korsgården till en by med ett 15-tal gårdar medan Korsarvet förblev av ensamgårdskaraktär. Genom området gick två viktiga vägar mot Aspeboda och Amsberg. Stora förändringar över tid kunde spåras i Korsgården, gårdstomter har ödelagts och hägnadssystemet gjorts om.

Specialinventeringen visade att det trots sommarstugor, villor och nya vägdragningar fanns många spår kvar av äldre bebyggelse, markorganisation, odling och vägsystem. Odlingslandskapet kan beskrivas som småskaligt och formrikt. 325 objekt noterades varav ca 100 odlingsrösen, 60 stensträngar, ett 40-tal odlingsterrasser, 24 husgrunder, ett hudratal åkerhak och några diken. En jämförelse mellan kartanalysen och specialinventeringen visade att många lämningar i marken gick att identifiera utifrån kartorna. Gårdslägen och delar av hägnadssystem kunde följas tillbaka till 1600-talet, medan odlingslämningarna, pga kartmaterialet, konkret bara kunde följas till slutet av 1800-talet.
Sammantaget omfattar planområdet ett förhållandevis välbevarat, småskaligt och ålderdomligt odlingslandskap med stort tidsdjup kring typiska bergsmans- och täktekarlsgårdar, karaktärisktiskt för Kopparbergslagen.

		2122		Grycksbo pappersbruk						Dalarnas museum		Eva Carlsson		1996		960628-960702		särskild undersökning		hyttområde, träskoning/kista		senmedeltid, nyare tid				Stora Grycksbo skulle under semesteruppehållet i juli 1996 installera en ny trumma för kylvatten. Den gamla av trä hade legat ovanpå marken, medan den nya av metall skulle grävas ner. Trummorna löper parallellt med ån, några meter öster därom. Det uppmärksammades inte att schaktningen skedde på platsen för Grycksbo hytta. En träkonstruktion framkom emellertid under slagglagren och arbetet avbröts. Dalarnas museum fick då tillfälle att dokumentera schaktet.

Den del av schaktet som var antikvariskt intressant var 80 m långt, 2 m brett och drygt 2 m djupt. Det gick igenom mäktiga slagg- och kollager, men troligen inte igenom själva hyttan. Den timrade konstruktionen kan ha utgjort en förstärkning av åkanten eller del av en vattenkanal. Timret har daterats till 1470-talet. Hyttan anges vara förfallen i slutet av 1600-talet.

		2123		Kårarvet		220-2564-96				Dalarnas museum		Eva Carlsson		1996		960603-961002		schaktövervakning		bebyggelselämning, gårdstomter, väg		nyare tid		tegel, ben, järn,		Arkeologisk schaktövervaking i samband med markarbete för elkabel vid Kårarvet. Området består av morän, i de högre delarna var jordtäcket tunt, därunder påträffades berg. Schaktningen skedde huvudsakligen i vägrenarna. schakten var smala och grunda, ca 0,4 m breda och ungefär lika djupa.

Arbetet berörde tre gårdstomter, raä 208, 242 och 259. Alla tre gårdarna har äldsta belägg från 1500-talet men raä 208 och 259 har avgränsats enligt kartor från 1855. Kulturinblandning i form av kol, tegel, ben, järn, och växtdelar kunde iakttagas i jorden i anslutning till gårdstomterna, speciellt vid raä 208 och 259. Schaktningen skedde också längs raä 73, en äldre färdväg som av tradition kallats "Silvervägen". Vägen var uppbygd av skrotsten och slagg.

		2124		Sanders hemman, Nedre Gruvriset		220-5993-95		65/95		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1995		950829-950921		arkeologisk förundersökning		bebyggelselämning, gårdstomt, odlingslämning, stensträng, stenmur, fossil åker		högmedeltid, nyare tid		keramikfragment från krukor och fat i B-ll gods med invändig glasyr, grönt fönsterglas, kalkbruk samt murtegel		Med anledning av planerad nydragning av riksväg 60 Falun-Borlänge, utfördes en arkeologisk förundersökning vid "Tallen" i Nedre Gruvriset. Fornlämningarna  består av äldre gårdslämningar med omgivande odlingslämningar.

Förundersökningen lades upp i tre steg: analys av historiska kartor, kartering av dagens kulturlandskap samt provgrävning. Dagens kulturlandskap inom undersökningsområdet uppvisar stora likheter med det historiska, såsom det redovisats på 1700- och 1800-talskartorna. Många åkerformer, hägnader, odlingsrösen och vägar finns kvar. Odlingsmarken under första hälften av 1700-talet karaktäriseras av att inägomarken bestod av takter som brukades i lindbruk, vilket innebar att en stor del av marken utgjordes av äng. Mot mitten av 1800-talet brukas större delen av inägomarken som åker, troligen i någon sorts cirkulationsbruk. Vid mitten av 1800-talet hade de två sydligaste gårdarna i byn flyttats, de som låg inom undersökningsområdet. 

Provschakten kunde bestämma platsen för den mellersta gården, raä 224 F, i form av en uppförd husgrundsterrass med påförda byggnadsavfallslager. De daterbara fynden i byggnadsavfallet anger 1600/1700-tal, men kol från terrassens botten antyder att terrassen/gården kan ha anlagts vid mitten av 1500-talet. Därtill framkom ett stort igenfyllt dike, 6 m brett och 1,4 m djupt, av okänd funktion och ålder samt ett kulturlager/husgrund från mitten av 1800-talet. Träkol under två stenmurar/åkerterrasser daterades till omkring mitten respektive slutet av 1200-talet.

		2125		Nedre Gruvriste, Sanders hemman		220-8739-94		153/94		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1994		940905-941123		särskild utredning		odlingslämning, röjda ytor, terraseringar, stenmurar, odlingsrösen, bebyggeselämning, gårdstomter, gruvhål, gruvvarp		högmedeltid, nyare tid				Med anledning av planerad utbyggnad av väg 60, mellan Falun-Borlänge, delen Gruvgatan-Sanders hemman, utfördes en arkeologisk utredning. Utredningen visade på fyra odlingsytor med stenröjda ytor, åkerterrasser och åkerhak, odlingsrösen, ladugårdslämningar, stenmurar, två gårdstomter med husgrundterrass och källargrund, samt ett stort gruvområde med gruvhål, företrädesvis skärpningar och varphögar.

		2126		Hult		220-8996-94				Dalarnas museum		Eva Carlsson		1994		941114-941205		särskild utredning		stensatt källare, husgrund, smedjegrund		nyare tid				En arkeologiskt utredning har utförts inför en ny infart till Österå invid sjön Varpan. Området kring Varpan var betydelsefullt under medeltid och har många spår av hyttverksamhet. Fastigheten Hult, som främst berörs av vägdragningen, har dock tillkommit som ett resultat av 1800-talets nyodlingsverksamhet.

Odlingslandskapet har ännu stark 1800-talsprägel, men är idag igenplanterat. Där finns rester av lador, hägnader och odlingsrösen. En källare ligger vid eller snarare under nuvarande vägbank. Den skulle kunna tillhöra en gårdsbebyggelse från 1700-talet, då tillhörande Uggelvikens by. Källaren berörs av vägdragningen.

		2127		Stora Skedvi kyrka		220-2824-90		237/92, 1773/90		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1991, 1992		911202-920508		schaktövervakning		kyrka, kyrkogård		högmedeltid, nyare tid				I samband med att Stora Skedvi kyrka renoverades drogs vatten, avlopp och fjärrvärme in i kyrkan. Kyrkogården berördes  endast till mindre del av schaktningen, då fjärrvärmeschakten huvudsakligen drogs utanför kyrkogårdsmuren. Ledningarna drogs genom västportalen, genom tornet och in i kyrkan. Schakten inne i kyrkan kunde grävas grunda då det redan fanns utrymme mellan marknivå och golvbjälklag. I schakten utanför kyrkan kunde tegelrester från kyrkogårdsmurens  byggnad iaktas och inne i kyrkan fanns spår av en västmur.

		2128		Tunavägen, kvarteret Järnåldern, Åselby		220-1199-99		98/99		Dalarnas museum		Jessica Wennerlund		1999		990705990727		schaktövervakning		boplats						I samband med utbyggnad av busshållplatser m.m längs Tunavägen i Åselby, gjordes en arkeologisk schaktövervakning av de fyra schakt som berörde grönytor (schakten i gatumark övervakades ej). I samtliga fyra schakt påträffades ett omrört sand- och molager. I lagret fanns ett antal rör- och kabelnedgrävningar. Inga äldre lämningar påträffades. Troligtvis har marken i schakten blivit omgrävd vid byggnation på 1950-talet.

		2129		Rågåker		220-3085-00		31/99		Dalarnas museum		Eva Carlsson		2000		000607-000607		särskild utredning		bebyggelselämning, avfallsgrop, dike		nyare tid				Med anledning av planerad byggnation av planskild korsning mellan vägen Åselby - Järpbo och Dalabanan i Rågåker utfördes en arkeologisk utredning. Rågåkers bytomt är registrerad som raä 371 i Stora Tuna sn, och gårdstomt D berörs eventuellt av exploateringen.

Kartanalysen visade att Rågåkers bytomt låg öster om järnvägen inne i nuvarande villabebyggelse på 1600-talet och då sannolikt även under medeltid. På 1600-talet gick gränsen mellan inägomark och utmark ungefär där järnvägen går idag. Utmarken i väster torde ha odlats upp och gårdarna flyttats ut under 1700 -talet. Gården omedelbart väster om järnvägen tillkom efter 1800-talets mitt. Då det endast fanns öppen åkermark väster om järnvägen var en inventering meningsfull endast där. Inga lämningar framkom. Inom utredningsområdet togs 18 provschakt upp. I dessa fanns endast ett fåtal anläggningar som kunde knytas till gårdsbebyggelse och odling. Med anledning av utredningens resultat finns det ur arkeologisk synvinkel inget att invända mot något av de föreslagna vägsträckningarna.

		2130		Nyby, Gylle, Lindan, Strandbro		220-5085-99		63/99		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1999		990722-990903		särskild utredning		gruvhål, skärpning, gårdstomter		medeltid, nyare tid				Arkeologisk utredning med anledning av att Banverket planerar en ledningsdragning mellan Ockelbo och Hallsberg. Det aktuella utredningsområdet är ca 12 km långt varav huvuddelen av sträckan, 10,5 km, är nydragning. Vid specialinventeringen noterades 5 lämningar. Gårdstomten (raä 808, Stora Tuna sn) och skärpningen var registrerade sedan tidigare. Till dem kommer ytterligare två gårdstomter och en gruvlämning.

Utredningssträckan går huvudsakligen genom ett flackt odlingsområde, i anslutning till utredningssträckan finns också hällristningsliknande bildningar, slaggförekomster, kolningsgropar och stenålderslokaler. Gårdstomterna har lagts in utifrån analys av 1600-talets geometriska jordebok. De två gårdar som är belagda i de äldsta skattelängderna är sannolikt medeltida.

En ledningsstolpe är planerad att placeras i anslutning till en av gårdstomterna och en stolpe planeras att stå nära raä 213 med älvkvarnsliknande bildningar.

		2131		Årby, Borlänge, Matsknutsgårdarna		220-5085-99		63/99		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1999		990722-990903		särskild utredning		kolningslämningar, fäbodlämning		nyare tid				Arkeologisk utredning med anledning av att Banverket planerar en ledningsdragning mellan Ockelbo och Hallsberg. Det aktuella utredningsområdet var uppdelat i tre mindre etapper, men sammanslaget 5,4 km långt, varav 1,4 km var nydragning. Utmed etapp 1 noterades två kolbottnar och utmed etapp 3 en kolbotten. Etapp 3 passerar dessutom mellan bebyggelselämningarna vid fäbodlämningen raä 761:1 och 2 i Stora Tuna.

Utredningssträckna går i kuperad skogsmark och passerar i närheten av flera fäbodlämningar och gruvhål. En ledningsstolpe är planerad att placeras mitt i en kolbotten, övriga kolbottnar berörs inte. Asplunds föbodar är idag beväxt med mycket tät slyvegetation, så fäbodmiljön är svår att uppleva.

		2132		Ängesgårdarna		220-2262-99		59/99		Dalarnas museum		Agneta Burman		1999		990830-990831		arkeologisk förundersökning		boplats		stenålder		avslag av kvarts och asktuff, ett större stycke asktuff		Med anledning av att Vägverket Region Mitt planerade att bygga en gång- och cykelväg längs väg 293 samt genomföra en uträtning av vägen, utfördes en arkeologisk förundersökning. Den planerade byggnationen skulle eventuellt komma att beröra raä 801, registrerad som en boplatslämning av stenålderskaraktär. Boplatsen var belägen i hagmark som sluttade svagt åt söder ned mot Vallmoraån.

Undersökningsområdet var beläget strax norr om vägen vid foten av en brant sydsluttning. Totalt grävdes åtta sökschakt med hjälp av traktorgrävare längs med vägen, i två av schakten påträffades fynd i form av avslag av kvarts och asktuff samt ett större stycke asktuff. Fynden låg i matjordslagret där det även förekom sentida fynd såsom yngre rödgods, porslin och järnföremål samt en fingerring av mässing. Inga bevarade kulturlager eller anläggningar påträffades. Troligen har de blivit bortplöjda. Eventuellt kan det finnas bevarade anläggningar under den nuvarande vägen. De sentida fynden bedömdes härröra främst från sent 1800- till tidigt 1900-tal.

		2133		Hångsarvet, Paradisvägen		220-10537-95		112/95		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1995		951016-951019		arkeologisk förundersökning				stenålder, nyare tid		järnfragment, keramik (1700-/1800-tal)		Med anledning av ett planerat vägbygge i Hångsarvet och i Hällsarvet i Borlänge kommun, utfördes en arkeologisk förundersökning hösten 1995. En arkeologisk utredning hade uppdagat under mark dolda boplats- och gårdslämningar inom de nu aktuella områdena. Sökschakt togs upp i de båda åkerytorna med hjälp av grävmaskin.

I Hångsarvet avbanades en större yta strax intill en bäckravin, där lämningar av stenålderskaraktär observerats vid utredningen (raä 803 Stora Tuna sn). Inga anläggningar fanns bevarade i eller under den ca 0,3-0,4 m djupa matjorden, däremot förekom spridd skärvsten i matjorden. Ett ca 0,1 m tjockt och sotigt kulturlager påträffades i kanten mot bäckravinen. Det innehöll bl.a. järnfragment och keramik från 1700-/1800-talet. Längre norrut påträffades ett äldre täckdike samt spår av historisk bebyggelse som åtminstone sedan mitten av 1600-talet legat strax väster om undersökningsytan. Spåren bestod i tegel, sten, kol/sot, yngre rödgods m.m i matjorden.

		2134		Gylle Skolgata		220-7201-96				Dalarnas museum		Eva Carlsson		1996		960625-960627		särskild undersökning		metallframställningslämning, blästerugn, kolningsgrop		yngre järnålder				Vid Borlänge kommuns schaktning för nytt bärlager i Gylle Skolgata framkom kol och slagg under befintlig vägbana. Dalarnas museum undersökte de återstående lämningarna och dokumenterade dem i plan och profil.

Lämningarna  utgjorde rester av vad som troligtvis varit en kvadratisk kolningsgrop, en diffusare kolningsgrop och en blästerugn. Blästerugnen bestod av en flack grop med rikligt med ugnsväggsbitar. Lämningarna har daterats till yngre järnålder.

		2135		Sör Romme		220-3360-93				Dalarnas museum		Monika Pagoldh		1993		930614-931015		särskild undersökning		gravfält, gravhög, bytomt, bebyggelselämningar, husgrund, kulturlager, tegel/kalkugn, spisröse, boplats		järnålder, medeltid, nyare tid		människoben, djurben, arabiskt silvermynt, sländtrissa, pilspets		Arkeologisk undersökning av bytomt raä 413 och gravfält raä 780 i Sör Romme, St Tuna socken,  föranledd av planer på att bredda riksväg 70 och bygga en ny avfart mot Dala Airport. Huvudundersökningen hade föregåtts av en förundersökning av ett större område, med lämningar efter järnframställning och en historisk bytomt, gravfältet kom fram under huvudundersökningen. Vid huvudundersökningen delades förundersökningsområdet upp i två separata undersökningar. Området maskinavbanades, handrensades, anläggningarna mättes in, handgrävdes helt eller delvis och dokumenterades i plan och profil.

Vid undersökningen framkom att det under matjorden fanns rester av fem närmast cirkelrunda rännor, 10-19 m i diameter. De tolkades som spår av gravhögar. Inga spår av centralgravar fanns och inte heller några tydliga sekundärgravar i kantrännorna. De fynd och brända ben som togs tillvara i kantrännorna har troligen hamnat där i samband med odlingsverksamhet under medeltiden eller senare. Kartstudier antyder att högarna mycket väl kan ha odlats bort redan under medeltiden. De brända benen var mycket fragmentariska. Osteologiskt gick det att identifiera djurben i alla gravar, men människoben i endast två gravar. Av föremålsfynden kan nämnas del av arabiskt silvermynt, sländtrissa och pilspets.

I området väster om gravhögarna fanns rester av över trettio härdar. Inga spår av huskonstruktioner hittades, vilket gör det troligt att härdarna legat utomhus. Härdarna kan ha samband med religiösa måltider. Den omgivande marken utgjorde sannoligt inägomark redan under yngre järnålder, en bevarad rest av en gärdesgård antyder det.

Dateringen av härdar och gravar tyder på att området nyttjats under vendel- och vikingatid. En datering av ett enstaka stolphål under en gravhög gav en äldre datering, till tiden omkring Kristi födelse och tyder på att människor vistats i området tidigt.

Mycket få lämningar kunde sägas vara medeltida, det kan delvis förklaras av att så få 14C-dateringar gjordes på de historiska lämningarna och att medeltiden i allmänhet lämnar få daterande fynd. En förändring i byggnadsskicket antas ha skett under denna tid. Desto fler lämningar kunde genom fynd dateras till 1600- och 1700-tal: husgrunder, spisrösen, avfallsgropar m.m. De flesta av dessa anläggningar låg i eller i anslutning till 1600-talets bytomt. Mycket talar ändå för att gårdstomten i utgrävningsområdets mitt bebyggdes vid medeltidens slut.

		2136		Tuna Prostgård, Pastorsbostället		220-10107-95				Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1995		950911-950918		arkeologisk förundersökning		bebyggelselämning, husgrundsterass, kulturlager, metallframställningslämning, klockgjutargrop		nyare tid		gjutspill och gjutformsfragment, mynt, polett, kritpipor, fönsterglas, hushållsglas, yngre rödgods, järnföremål, slaktben		Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid schaktning för byte av beläggning och bärlager på gårdsplan och infartsväg till Prostgården i Stora Tuna socken. Under gårdsplan framkom lämningarna efter kyrkklockgjutning i form av en stor grop, gjutformsfragment, gjutspill av kopparlegering, sten, bränd och obränd lera, sot samt korslagda luftkanaler i botten. Sannolikt gjöts en eller flera klockor här i början av 1600-talet.

På en terrassformad förhöjning mitt för den nuvarande mangårdsbyggnaden påträffades lämningarna efter 1600-talets prästgård. Att döma av historiska kartor och lämningarna i marken har prästgården varit utformad som en kringbyggd gård av nordsvensk typ, med ett timrat boningshus med vitkalkad öppen spis. Av fynden att döma användes byggnaden under 1600- fram till mitten av 1700-talet, då den nuvarande herrgårdsliknande Prostgården uppförts. Lämningarna efter byggnaden grävdes inte ut, utan ligger kvar under det nya bärlagret och den nya vägbeläggningen.

		2137		Österby, Kaptenbostället		220-9816-95				Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1995		950914-951005		arkeologisk förundersökning		metallframställningslämning, boplats, slaggförekomst, kulturlager		stenålder, yngre järnålder		avslag av kvarts, keramik		Med anledning av dragning av en högspänningskabel i Österby i stora Tuna socken, utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en schaktövervakning. Strax öster om den registrerade slaggförekomsten raä 132, påträffades ett lager innehållande enstaka slaggstycken, sot och mo. Lagret tolkas som rester efter järnframställning, sannolikt från den yngre järnåldern. Någon konstruktion påträffades inte, men ugnsplatsen bör ha legat i närheten. Mitt på åkergärdet, 20-30 m öster om den registrerade stenåldersboplatsen raä 80, kunde ett djupare liggande kulturpåverkat lager observeras, innehållande enstaka skärvsten, järnslagg, kanske både från reduktion och smide, samt ett keramikfragment. Lagret representerar möjligen en äldre odlingsyta, men med spår från förhistoriska bosättningar i närheten. Här påträffades dessutom ett kvartsavslag.

		2138		Hångsarvet		220-7553-95		49/95		Dalarnas museum		Ann-Catrin Nordin		1995		950725-950901		särskild utredning		boplats		neolitikum, medeltid		kvartsavslag, skifferavslag, slagg, bränd lera, spik, hästskosöm, övriga järnfragment, del av kritpipa, skärva av drejad keramik		Arkeologisk utredning inför ett planerat nytt vägsystem i Lindan-Hångsarvet i Stora Tuna socken. Utredningen innefattade en agrarhistorisk analys med kartkalk, en fördjupad fornminnesinventering och en provgropsgrävning.

I det aktuella området fanns under 1600-talet flera ensamgårdar vilka sannolikt etablerats under medeltiden. Några skattehemman var delade och utgjorde mindre byar medan kronohemmanen fortfarande var ensamgårdar. Till de olika enheterna hörde åkergärden, ängsgärden och utmärker. Flera gårdar brukades av bergsmän. Ägogränserna från 1600-talet är inte bevarade eftersom marken omarronderades under 1800-talet i samband med skiftet. Några vägar har dock kvar sin gamla dragning. Inget av de äldre bebyggelselägena kommer att beröras av den nu aktuella exploateringen.

Flera fynd av kvartsavslag samt ett skifferavslag gjordes i två områden inom utredningsytan. Dessa utgör sannolikt neolitiska boplatslägen. För övrigt fanns gårdstomtsfynd/-fragment, slagg och bränd lera, spik, hästskosöm, övriga järnfragment, del av kritpipa samt en skärva av drejad keramik.

		2139		Stora Tuna Kyrka		220-11548-94				Dalarnas museum		Ann-Catrin Nordin		1994		941212-941212		arkeologisk förundersökning		begravningsplats, gravar, grundmur		medeltid, nyare tid		ben av människa		Med anledning av en geoteknisk undersökning vid Stora Tuna kyrka utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en schaktövervakning. Två provschakt togs upp inill kyrkans grundmurar. Det första grävdes strax Ö om sydsidans västra portal. På ca 0,5 m djup påträffades grundmuren efter ett senmedeltida vapenhus samt mot botten, ca 2 m ner, spår av omrörda gravar. Det andra schaktet grävdes omedelbart N om långhuset, mellan de västligaste strävpelarna. På ca 1,7 m djup nåddes orörd mjäla. Däröver låg flera gravschakt grävda i varandra med omrörda, fragmentariska benrester.

		2140		Stora Tuna kyrka		220-2352-94		40/94		Dalarnas museum		Marit Hansson, Leif Nilsson		1994		940803-940819		arkeologisk förundersökning		begravningsplats, kyrkogrund, benhus		senmedeltid, nyare tid		ben från människa		Arkeologisk förundersökning i form av en schaktövervakning vid markarbete för dagvattenledningar och åskledare vid Stora Tuna kyrka. Schaktet gick från stupröret vid södra långskeppets västra hörn, runt koret och sakristian, till stupröret vid norra långskeppets västra hörn, med stickschakt till de stuprör som skulle bindas samman. Alltsammans förbands med befintlig brunn utanför kyrkogården i öster. Schaktet grävdes till ett djup av ca 1,1-1,2 m, med bredden 1,4-1,5 m.

Utanför sydvästportalen påträffades två grundmurar i vinkel mot kyrkomuren. Dessa härstammar sannolikt från 1400-talets vapenhus, vilket revs år 1810. Strax öster om koret framkom en större ansamling omblandade skelettdelar, vilka sannolikt utgör en rest av det benhus som låg här och som är omnämnd vid mitten av 1700-talet. Det omtalas att ben grävts ner under benhuset av utrymmesskäl.

Orörda marklager påträffades endast på ett mindre parti söder om kyrkan på ca 1,2 m djup.  Enskilda och orörda gravar kunde inte observeras.

		2141		Södra Gylletäppan		220-11901-92		13/93		Dalarnas museum		Monika Pagoldh		1993		930507-930507		särskild utredning		ej fornlämning						Väster om Gylle by har tidigare ett järnframställningskomplex samt boplatslämningar från yngre järnålder påträffats och undersökts. Då Borlänge kommun önskade uppföra en brandstation öster om byn beslutade länsstyrelsen om en arkeologisk utredning. Kartexcerption gav vid handen att markområdet vid 1600-talets mitt legat vid kanten av en myr och att endast höjdplatåerna varit uppodlade. Sjuttiofem sökschakt fördelade över ytan gav samma besked. Inga tolkningsbara lämningar eller kulturlager påträffades och inga ytterligare arkeologiska åtgjärder kan anses behövas.

		2142		Sör Romme		220-8148-92		202/92		Dalarnas museum		Monika Pagoldh		1992		921026-921113		arkeologisk förundersökning		metallhantering, bebyggelselämning, slaggförekomst, blästerugn, bytomt, husgrund, smedja, husgrundsterrass		yngre järnålder, nyare tid				Inför vägbygge i Sör Romme förundersöktes ett ca 56 000 m2 stort område med hjälp av provschakt. Förutom spår av äldre gårdar från främst historisk tid, upptagna i 1600-talets geometriska jordebok, framkom huvudsakligen koncentrationer av lämningar efter metallhantering. Metallhanteringen representerades främst av slaggfyllda gropar, omkring 25 st, vilka antas vara rester av blästerugnar från yngre järnålder, men även slagg- och kolansamlingar framkom.

		2143		Sundbornsströmmen		220-9260-97		52/98		Dalarnas museum		Fredrik Sandberg		1998		980918-980918		arkeologisk förundersökning		kommunikationslämning, metallframställningslämning, hyttruin/område, rostanläggning, brofundament		medeltid, nyare tid				Med anledning av planerarna att bygga en gång- och cykelväg vid Ramsnäsvägen (väg 875) i Sundborns by, utfördes en arkeologisk förundersökning. Den planerade byggnationen berörde raä 238:1, registrerad som en slaggförekomst tillhörande ett hyttområde.

Undersökningsområdet var beläget dels på Sundbornåns västra strand strax norr om det befintliga brofästet, dels i ett grönområde mellan dammen och den östra strömmen. Totalt grävdes fyra sökschakt inom det berörda området varav ett schakt på åns västra strand strax norr om brofästet. De tre övriga förlades på östra sidan om ån i grönområdet, i ett av dessa påträffades ett kraftigt kol- och sotlager samt resterna av vad som kan vara en rostanläggning. I schaktet närmast den östra strömmen om Sundbornsån påträffades en timmerkonstruktion. Dess läge, intill nuvarande vägbro, gör det rimligt att anta att det rör sig om ett äldre brofäste. I samtliga tre schakt i grönområdet konstaterades också hårt packad, ihopbrunnen kopparslagg vilket ofta förekommer som beläggning på arbetsytor vid hyttor och som vägbeläggning. Inga fynd påträffades i schakten men i schakt 2 tillvaratogs kol och i ett schakt 4 tillvaratogs en bit av en stock för datering.

		2144		Borgärdet		220-3590-96				Dalarnas museum		Eva Carlsson		1996		960513-960605		schaktövervakning		bebyggelselämning, bytomt		nyare tid		tegel, spik och porslin		Arkeologisk schaktövervakning vid markarbete för fjärrvärmeledning längs Hedvägen till Källevägen i Borgärdet, Svärdsjö socken. Ingreppen skedde i anslutning till två äldre gårdstomter, raä 208:5 och 208:8. Gårdstomt 208:5 tangerades endast av ledningsgrävningen, vilken skedde i Hedvägens västra kant. Inga spår av anläggningar framkom. Gårdstomt 208:8 har legat på platån vid Källegården, i anslutning till gårdsplatsen var matjorden kulturpåverkad. I schaktet framkom rester av tegel, spik och porslin. Lämningarna var från nyare tid.

		2145		Österbyn, Isala, Östansjö, Ön		220-5085-99		63/99		Dalarnas museum		Eva Carlsson		1999		990722-990903		särskild utredning		kolningslämning, bebyggelselämning, odlingslämning, fångstgrop, fäbodlämning, färdväg		stenålder, nyare tid				Arkeologisk utredning med anledning av att Banverket planerat en ledningsdragning mellan Ockelbo och Hallsberg. Det nu aktuella Område 1 omfattar en ca 11,3 km lång sträcka varav 2,9 km är nydragning. Vid specialinventeringen noterades 15 lämningar. Av dessa var fångstgroparna raä 63, 64 och 299, fäbodlämningen raä 295 och färdväg raä 267 registrerade sedan tidigare. De övriga lämningarna bestod av 5 kolbottnar, 4 kojruiner och 2 odlingsrösen. Fångstgrop raä 64 fel utsatt på ekonomkartan.

Området består huvudsakligen av skogsmark som präglas av en intensiv kolningsverksamhet. Ledningssträckan skar genom ett område med ett flertal fångstgropar. Fångstgroparna ingår troligen i ett system med vilket det går att stänga även 2,2 km lång sträcka mellan Ågsberget och Ågsjön.

En stolpe är planerad att placeras strax norr om raä 63. Fångstgropen är redan skadad i sin nordvästra del, troligen av befintlig ledningsdragning.

		2146		Knutsbo, Säterdalen		220-3864-98				Dalarnas museum		Eva Carlsson		1998		980429-980506		schaktövervakning		konsthus och vattenränna till stånggång		nyare tid				Arkeologisk schaktövervakning i samband med upprustning av konsthuset i Säterdalen, raä 75 i Säters socken. Vid arbetsföretaget rekonstruerades stånggången, bl.a. anlades ett nytt vattenhjul. Konsten försåg förr Bispbergs gruva med kraft. Den är känd sedan början av 1600-talet och var i drift fram till 1920-talet.

Schaktövervakningen gällde framtagning av den igenfyllda vattenrännan. Delen närmast konsthuset var lättast att återfinna. Den nedre del var stensatt och 6 meter närmast huset dokumenterades. Stensättningen hade utförst i flera etapper. Hur övre delen sett ut var svårare att utröna, då marken förändrats genom påförda massor. Om en tidigare stensättning funnits där har den förstörts eller så var marknivån betydligt lägre tidigare. Syftet var att bevara kanalen men att täcka över delen närmast huset.

		2147		Säters kyrka		220-1970-97				Dalarnas museum		Eva Carlsson		1997		970224-970228		arkeologisk förundersökning		kyrka, kyrkogrund		nyare tid				I samband med att befintligt trägolv togs bort i Säters kyrkas vapenhus gjordes en arkeologisk förundersökning. Säters första kyrka uppfördes på 1630-talet, men revs på 1770-talet och en ny kyrka uppfördes. Sprickbildningar i tornet medförde dock att detta fick rivas och ett nytt uppfördes 1806-07.

Stenarna som stöttat bjälklaget dokumenterades och de två murade fundamenten vid sidan av nuvarande kyrkport. Fundamenten var ca 2x2 m stora och 0,2-0,3 m höga. De utgör troligen rester av ett äldre vapenhus.



		AISnr		FMIS ID		RAÄnr		Län		Landskap		Kommun		Socken		URL

		2143		10237802380001		Stora Tuna 238:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237802380001#

		2144		10238102080005		Svärdsjö 208:5		Dalarna		Dalarna		Falun		Svärdsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238102080005#

		2144		10238102080008		Svärdsjö 208:8		Dalarna		Dalarna		Falun		Svärdsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238102080008#

		2145		10238100630001		Svärdsjö 63:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Svärdsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238100630001#

		2145		10238100640001		Svärdsjö 64:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Svärdsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238100640001#

		2145		10238102670001		Svärdsjö 267:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Svärdsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238102670001#

		2145		10238102950001		Svärdsjö 295:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Svärdsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238102950001#

		2145		10238102990001		Svärdsjö 299:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Svärdsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238102990001#

		2146		10238400750001		Säter 75:1		Dalarna		Dalarna		Säter		Säter		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238400750001#

		2147		10238402350001		Säter 235:1		Dalarna		Dalarna		Säter		Säter		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238402350001#

		268		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		269		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		270		10234700650001		Falun 65:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700650001#

		270		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		264		10234402100001		Borlänge 210:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Borlänge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234402100001#

		264		10234402110001		Borlänge 211:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Borlänge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234402110001#

		265		10234402260001		Borlänge 226:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Borlänge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234402260001#

		265		10234402260002		Borlänge 226:2		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Borlänge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234402260002#

		265		10234402260003		Borlänge 226:3		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Borlänge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234402260003#

		265		10234402270001		Borlänge 227:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Borlänge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234402270001#

		256		10234000460001		Aspeboda 46:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Aspeboda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234000460001#

		256		10234001380001		Aspeboda 138:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Aspeboda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234001380001#

		257		10234001690001		Aspeboda 169:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Aspeboda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234001690001#

		257		10234001690002		Aspeboda 169:2		Dalarna		Dalarna		Falun		Aspeboda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234001690002#

		257		10234001690003		Aspeboda 169:3		Dalarna		Dalarna		Falun		Aspeboda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234001690003#

		257		10234001700001		Aspeboda 170:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Aspeboda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234001700001#

		258		10234000250001		Aspeboda 25:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Aspeboda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234000250001#

		259		10234000250001		Aspeboda 25:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Aspeboda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234000250001#

		260		10234000460001		Aspeboda 46:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Aspeboda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234000460001#

		261		10234401870001		Borlänge 187:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Borlänge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234401870001#

		262		10234402200001		Borlänge 220:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Borlänge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234402200001#

		263		10234402200001		Borlänge 220:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Borlänge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234402200001#

		266		10234402260001		Borlänge 226:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Borlänge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234402260001#

		267		10234402260001		Borlänge 226:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Borlänge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234402260001#

		271		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		272		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		273		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		274		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		275		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		276		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		276		10234700980001		Falun 98:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700980001#

		277		10234701090001		Falun 109:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701090001#

		278		10234701090001		Falun 109:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701090001#

		278		10234700960001		Falun 96:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700960001#

		279		10234701090001		Falun 109:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701090001#

		280		10234701090001		Falun 109:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701090001#

		281		10234701090001		Falun 109:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701090001#

		282		10234901640001		Folkärna 164:1		Dalarna		Dalarna		Avesta		Folkärna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234901640001#

		283		10235102770001		Garpenberg 277:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Garpenberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235102770001#

		285		10235501700001		Hedemora 170:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235501700001#

		284		10235002350001		Gagnef 235:1		Dalarna		Dalarna		Gagnef		Gagnef		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235002350001#

		286		10235501940001		Hedemora 194:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235501940001#

		287		10235501940001		Hedemora 194:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235501940001#

		288		10235501940001		Hedemora 194:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235501940001#

		289		10235502800001		Hedemora 280:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235502800001#

		290		10235501940001		Hedemora 194:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235501940001#

		290		10235502500001		Hedemora 250:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235502500001#

		291		10235502940001		Hedemora 294:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235502940001#

		292		10236000480001		Leksand 48:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Leksand		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236000480001#

		293		10236000310001		Leksand 31:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Leksand		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236000310001#

		294				ej raä nr		Dalarna		Dalarna		Leksand		Leksand		

		295		10236603650001		Mora 365:1		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236603650001#

		295		10236603950001		Mora 395:1		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236603950001#

		295		10236603960001		Mora 396:1		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236603960001#

		295		10236603970001		Mora 397:1		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236603970001#

		295		10236603980001		Mora 398:1		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236603980001#

		295		10236603990001		Mora 399:1		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236603990001#

		295		10236604890001		Mora 489:1		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		

		295		10236605090001		Mora 509:1		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236605090001#

		295		10236605070001		Mora 507:1		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236605070001#

		295		10236605080001		Mora 508:1		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236605080001#

		295		10236603960002		Mora 396:2		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236603960002#

		295		10236605060001		Mora 506:1		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236605060001#

		295		10236605050001		Mora 505:1		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236605050001#

		296				ej raä nr		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		

		297		10236601220001		Mora 122:1		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236601220001#

		298		10236603980001		Mora 398:1		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236603980001#

		298		10236603990001		Mora 399:1		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236603990001#

		299		10236700640001		Norrbärke 64:1		Dalarna		Dalarna		Smedjebacken		Norrbärke		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236700640001#

		300		10237000140001		Orsa 14:1		Dalarna		Dalarna		Orsa		Orsa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237000140001#

		301		10237103720001		Rättvik 372:1		Dalarna		Dalarna		Rättvik		Rättvik		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237103720001#

		302		10237101410001		Rättvik 141:1		Dalarna		Dalarna		Rättvik		Rättvik		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237101410001#

		303				ej raä nr		Dalarna		Dalarna		Rättvik		Rättvik		

		304		10237300060001		Silvberg 6:1		Dalarna		Dalarna		Säter		Silvberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237300060001#

		305		10237300380001		Silvberg 38:1		Dalarna		Dalarna		Säter		Silvberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237300380001#

		306				ej raä nr		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		

		307				ej raä nr		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		

		308		10237601350001		Stora Kopparberg 135:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237601350001#

		308		10237602610001		Stora Kopparberg 261:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237602610001#

		309		10237602240001		Stora Kopparberg 224:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237602240001#

		310		10237602090001		Stora Kopparberg 209:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237602090001#

		310		10237604510001		Stora Kopparberg 451:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237604510001#

		311		10237701890001		Stora Skedvi 189:1		Dalarna		Dalarna		Säter		Stora Skedvi		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237701890001#

		312		10237802320001		Stora Tuna 232:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237802320001#

		312		10237802440001		Stora Tuna 244:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237802440001#

		312		10237805760001		Stora Tuna 576:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237805760001#

		313				ej raä nr		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		

		314		10237801110001		Stora Tuna 111:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237801110001#

		314		10237802910001		Stora Tuna 291:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237802910001#

		314		10237806700001		Stora Tuna 670:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237806700001#

		315		10237805440001		Stora Tuna 544:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237805440001#

		315		10237805470001		Stora Tuna 547:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237805470001#

		316				ej raä nr		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		

		317		10237801030001		Stora Tuna 103:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237801030001#

		317		10237801500001		Stora Tuna 150:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237801500001#

		317		10237803890001		Stora Tuna 389:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237803890001#

		318		10238600520001		Torsång 52:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Torsång		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238600520001#

		319		10238801070001		Vika 107:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Vika		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238801070001#

		320		10238801040001		Vika 104:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Vika		

		321		10238801110001		Vika 111:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Vika		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238801110001#

		322		10239100110001		Ål 11:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Ål		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10239100110001#

		322		10239100440001		Ål 44:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Ål		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10239100440001#

		322		10239100450001		Ål 45:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Ål		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10239100450001#

		322		10239100470001		Ål 47:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Ål		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10239100470001#

		324		10239100750001		Ål 75:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Ål		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10239100750001#

		323		10239100110001		Ål 11:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Ål		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10239100110001#

		325		10239100110001		Ål 11:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Ål		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10239100110001#

		325		10239102800001		Ål 280:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Ål		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10239102800001#

		326		10239100110001		Ål 11:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Ål		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10239100110001#

		327		10239101210001		Ål 121:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Ål		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10239101210001#

		329		10239100110001		Ål 11:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Ål		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10239100110001#

		329		10239101190001		Ål 119:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Ål		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10239101190001#

		329		10239102920001		Ål 292:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Ål		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10239102920001#

		330						Dalarna		Dalarna		Älvdalen		Älvdalen		

		331		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		332		10234701090001		Falun 109:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701090001#

		333		10234701090001		Falun 109:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701090001#

		333		10234700400001		Falun 40:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700400001#

		334		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		335						Dalarna		Dalarna		Avesta		Folkärna		

		336		10235501940001		Hedemora 194:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235501940001#

		337				ej raä nr		Dalarna		Dalarna		Malung		Lima		

		338		10236304300001		Ludvika 430:1		Dalarna		Dalarna		Ludvika		Ludvika		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236304300001#

		338		10236304330002		Ludvika 433:2		Dalarna		Dalarna		Ludvika		Ludvika		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236304330002#

		339		10236303960001		Ludvika 396:1		Dalarna		Dalarna		Ludvika		Ludvika		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236303960001#

		340		10236304410001		Ludvika 441:1		Dalarna		Dalarna		Ludvika		Ludvika		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236304410001#

		341		10236303870001		Ludvika 387:1		Dalarna		Dalarna		Ludvika		Ludvika		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236303870001#

		341		10236304340001		Ludvika 434:1		Dalarna		Dalarna		Ludvika		Ludvika		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236304340001#

		341		10236304350001		Ludvika 435:1		Dalarna		Dalarna		Ludvika		Ludvika		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236304350001#

		341		10236304370001		Ludvika 437:1		Dalarna		Dalarna		Ludvika		Ludvika		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236304370001#

		342		10236302610001		Ludvika 261:1		Dalarna		Dalarna		Ludvika		Ludvika		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236302610001#

		343		10237602580007		Stora Kopparberg 258:7		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237602580007#

		344				ej raä nr		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		

		345				ej raä nr		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		

		346				ej raä nr		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		

		347		10237803290001		Stora Tuna 329:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237803290001#

		347		10237804070001		Stora Tuna 407:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237804070001#

		348		10238801070001		Vika 107:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Vika		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238801070001#

		349		10238802000002		Vika 200:2		Dalarna		Dalarna		Falun		Vika		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238802000002#

		349		10238803100001		Vika 310:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Vika		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238803100001#

		350		10239100480001		Ål 48:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Ål		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10239100480001#

		350		10239100880001		Ål 88:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Ål		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10239100880001#

		350		10239100890001		Ål 89:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Ål		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10239100890001#

		350		10239100900001		Ål 90:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Ål		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10239100900001#

		351		10234001810001		Aspeboda 181:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Aspeboda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234001810001#

		352		10234001810001		Aspeboda 181:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Aspeboda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234001810001#

		353		10234401390001		Borlänge 139:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Borlänge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234401390001#

		354				ej raä nr		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Borlänge		

		355		10234402010001		Borlänge 201:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Borlänge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234402010001#

		356		10234402010001		Borlänge 201:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Borlänge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234402010001#

		357		10234402010001		Borlänge 201:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Borlänge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234402010001#

		358		10234500140001		By 14:1		Dalarna		Dalarna		Avesta		By		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234500140001#

		359		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		360		10234701090001		Falun 109:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701090001#

		361		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		362		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		362		10234700650001		Falun 65:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700650001#

		363		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		364		10234902110001		Folkärna 211:1		Dalarna		Dalarna		Avesta		Folkärna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234902110001#

		365		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		366		10234701090001		Falun 109:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701090001#

		367		10234701090001		Falun 109:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701090001#

		368		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		369		10234700510001		Falun 51:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700510001#

		369		10234701090001		Falun 109:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701090001#

		370		10234700860001		Falun 86:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700860001#

		370		10234700910001		Falun 91:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700910001#

		371		10235002350001		Gagnef 235:1		Dalarna		Dalarna		Gagnef		Gagnef		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235002350001#

		371		10235002350002		Gagnef 235:2		Dalarna		Dalarna		Gagnef		Gagnef		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235002350002#

		371		10235002350003		Gagnef 235:3		Dalarna		Dalarna		Gagnef		Gagnef		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235002350003#

		371		10235002350004		Gagnef 235:4		Dalarna		Dalarna		Gagnef		Gagnef		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235002350004#

		372		10235100120001		Garpenberg 12:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Garpenberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235100120001#

		372		10235504380001		Hedemora 438:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235504380001#

		373		10235002350001		Gagnef 235:1		Dalarna		Dalarna		Gagnef		Gagnef		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235002350001#

		374				ej fornlämning		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		

		375				ej raä nr		Dalarna		Dalarna		Leksand		Leksand		

		376		10236302600001		Ludvika 260:1		Dalarna		Dalarna		Ludvika		Ludvika		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236302600001#

		377		ej i FMIS		Norrbärke 170:1		Dalarna		Dalarna		Smedjebacken		Norrbärke		

		377		10237300500001		Silvberg 50:1		Dalarna		Dalarna		Säter		Silvberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237300500001#

		378		10237101960001		Rättvik 196:1		Dalarna		Dalarna		Rättvik		Rättvik		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237101960001#

		379		10237103570001		Rättvik 357:1		Dalarna		Dalarna		Rättvik		Rättvik		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237103570001#

		380		10234700010001		Falun 1:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700010001#

		381		10237808380001		Stora Tuna 838:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237808380001#

		382		10237803870001		Stora Tuna 387:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237803870001#

		383		10237808230001		Stora Tuna 823:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237808230001#

		384				ej fornlämning		Dalarna		Dalarna		Mora		Sollerön		

		385		10237601720001		Stora Kopparberg 172:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237601720001#

		386		10238502490003		Söderbärke 249:3		Dalarna		Dalarna		Smedjebacken		Söderbärke		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238502490003#

		386		10238502490004		Söderbärke 249:4		Dalarna		Dalarna		Smedjebacken		Söderbärke		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238502490004#

		387		10238602130001		Torsång 213:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Torsång		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238602130001#

		387		10238602140001		Torsång 214:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Torsång		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238602140001#

		387		10238602150001		Torsång 215:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Torsång		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238602150001#

		387		10238602160001		Torsång 216:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Torsång		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238602160001#

		387		10238602180001		Torsång 218:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Torsång		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238602180001#

		388		10238800260001		Vika 26:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Vika		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238800260001#

		388		10238802000001		Vika 200:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Vika		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238802000001#

		388		10238802270001		Vika 227:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Vika		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238802270001#

		388		10238802280001		Vika 228:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Vika		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238802280001#

		388		10238802330001		Vika 233:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Vika		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238802330001#

		389		10236009050001		Leksand 905:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Leksand		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236009050001#

		390		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2030		10238102140001		Svärdsjö 214:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Svärdsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238102140001#

		2030		10238102140002		Svärdsjö 214:2		Dalarna		Dalarna		Falun		Svärdsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238102140002#

		2031		10238102200001		Svärdsjö 220:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Svärdsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238102200001#

		2031		10238102200002		Svärdsjö 220:2		Dalarna		Dalarna		Falun		Svärdsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238102200002#

		2031		10238102200003		Svärdsjö 220:3		Dalarna		Dalarna		Falun		Svärdsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238102200003#

		2031		10238102200004		Svärdsjö 220:4		Dalarna		Dalarna		Falun		Svärdsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238102200004#

		2031		10238102210001		Svärdsjö 221:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Svärdsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238102210001#

		2031		10238102210002		Svärdsjö 221:2		Dalarna		Dalarna		Falun		Svärdsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238102210002#

		2032		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2032		10234701090001		Falun 109:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701090001#

		2033		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2033		10234701090001		Falun 109:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701090001#

		2034		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2035		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2036		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2037		10234701090001		Falun 109:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701090001#

		2038		10234700600001		Falun 60:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700600001#

		2038		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2039		10234701090001		Falun 109:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701090001#

		2040		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2040		10234701090001		Falun 109:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701090001#

		2041		10234700170001		Falun 17:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700170001#

		2042		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2043		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2044		10234700580001		Falun 58:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700580001#

		2044		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2045		10234701090001		Falun 109:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701090001#

		2046		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2047		10234701090001		Falun 109:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701090001#

		2048		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2049		10234701080001		Falun 108:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701080001#

		2049		10234701090001		Falun 109:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701090001#

		2050		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2051		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2052		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2053		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2054		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2055		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2056		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2057		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2058				ej fornlämning		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		

		2059		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2060		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2061		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2062		10235001540001		Gagnef 154:1		Dalarna		Dalarna		Gagnef		Gagnef		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235001540001#

		2063		10235100660001		Garpenberg 66:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Garpenberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235100660001#

		2064		10235100660001		Garpenberg 66:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Garpenberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235100660001#

		2065		10235200220001		Grangärde 22:1		Dalarna		Dalarna		Ludvika		Grangärde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235200220001#

		2066				ej raä nr		Dalarna		Dalarna		Ludvika		Grangärde		

		2067		10235200840001		Grangärde 84:1		Dalarna		Dalarna		Ludvika		Grangärde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235200840001#

		2068		10235201180001		Grangärde 118:1		Dalarna		Dalarna		Ludvika		Grangärde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235201180001#

		2069		10235301760001		Grytnäs 176:1		Dalarna		Dalarna		Avesta		Avesta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235301760001#

		2070		10235300950001		Grytnäs 95:1		Dalarna		Dalarna		Avesta		Grytnäs		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235300950001#

		2071		10235400280001		Gustafs 28:1		Dalarna		Dalarna		Säter		Gustafs		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235400280001#

		2072		10235401060003		Gustafs 106:3		Dalarna		Dalarna		Säter		Gustafs		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235401060003#

		2073		10235501940001		Hedemora 194:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235501940001#

		2074		10235501940001		Hedemora 194:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235501940001#

		2075		10235501940001		Hedemora 194:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235501940001#

		2076		10235501940001		Hedemora 194:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235501940001#

		2077						Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		

		2078		10235501940001		Hedemora 194:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235501940001#

		2079		10235501940001		Hedemora 194:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235501940001#

		2080		10235501940001		Hedemora 194:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235501940001#

		2081		10235502720001		Hedemora 272:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235502720001#

		2081		10235502730001		Hedemora 273:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235502730001#

		2082		10235504680001		Hedemora 468:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235504680001#

		2083				ej raä nr		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		

		2084		10235501940001		Hedemora 194:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235501940001#

		2085		10235605140001		Husby 514:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Husby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235605140001#

		2086		10235601210001		Husby 121:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Husby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235601210001#

		2087		10235600610001		Husby 61:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Husby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235600610001#

		2088		10235601210001		Husby 121:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Husby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235601210001#

		2001		10235501940001		Hedemora 194:1		Dalarna		Dalarna		Hedemora		Hedemora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235501940001#

		2002		10237900800001		Sundborn 80:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Sundborn		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237900800001#

		2003		10238801790001		Vika 179:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Vika		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238801790001#

		2003		10238802310001		Vika 231:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Vika		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238802310001#

		2004		10236706000001		Norrbärke 600:1		Dalarna		Dalarna		Smedjebacken		Norrbärke		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236706000001#

		2005		10237801810001		Stora Tuna 181:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237801810001#

		2005		10237805490001		Stora Tuna 549:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237805490001#

		2005		10235402620001		Gustafs 262:1		Dalarna		Dalarna		Säter		Gustafs		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235402620001#

		2006				ej redovisade		Dalarna		Dalarna		Borlänge				

		2007		10234000440001		Aspeboda 44:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Aspeboda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234000440001#

		2007		10234000610001		Aspeboda 61:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Aspeboda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234000610001#

		2007		10234000460001		Aspeboda 46:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Aspeboda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234000460001#

		2008				ej raä nummer		Dalarna		Dalarna		Rättvik		Boda		

		2009		10234400400001		Borlänge 40:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Borlänge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234400400001#

		2009		10234401760001		Borlänge 176:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Borlänge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234401760001#

		2010		10238102060002		Svärdsjö 206:2		Dalarna		Dalarna		Falun		Svärdsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238102060002#

		2010		10238102060003		Svärdsjö 206:3		Dalarna		Dalarna		Falun		Svärdsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10238102060003#

		2012		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2013		10234701080001		Falun 108:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701080001#

		2013		10234701090001		Falun 109:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701090001#

		2014		10234700310001		Falun 31:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700310001#

		2015		10234700310001		Falun 31:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700310001#

		2016		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2016		10234701090001		Falun 109:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701090001#

		2017		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2018		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2019		10234701130001		Falun 113:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234701130001#

		2020		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2021		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2022		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2023		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2024		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2025		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2026		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2027		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2028		10234700680001		Falun 68:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700680001#

		2029		10234700350001		Falun 35:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Falun		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10234700350001#

		2090		10235801500001		Järna 150:1		Dalarna		Dalarna		Vansbro		Järna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10235801500001#

		2091				ej angivna		Dalarna		Dalarna		Ludvika		Ludvika		

		2092		10236009050001		Leksand 905:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Leksand		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236009050001#

		2093		10236009050001		Leksand 905:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Leksand		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236009050001#

		2094				ej angivna		Dalarna		Dalarna		Malung		Lima		

		2098				ej fornlämning		Dalarna		Dalarna		Ludvika		Ludvika		

		2095		10236202510001		Lima 251:1		Dalarna		Dalarna		Malung		Lima		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236202510001#

		2096		10236203220001		Lima 322:1		Dalarna		Dalarna		Malung		Lima		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236203220001#

		2097		10236201190001		Lima 119:1		Dalarna		Dalarna		Malung		Lima		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236201190001#

		2099		12000000006166		Malung 625		Dalarna		Dalarna		Malung		Malung		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000006166#

		2100				ej raä nr		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		

		2101				ej raä nr		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		

		2102		10236604610001		Mora 461:1		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236604610001#

		2103				ej raä nr		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		

		2104		10236604330001		Mora 433:1		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236604330001#

		2105		10236604330001		Mora 433:1		Dalarna		Dalarna		Mora		Mora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236604330001#

		2106		10236703230001		Norrbärke 323:1		Dalarna		Dalarna		Smedjebacken		Norrbärke		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10236703230001#

		2107				ej raä nr		Dalarna		Dalarna		Vansbro		Nås		

		2108				ej raä nr		Dalarna		Dalarna		Orsa		Orsa		

		2109		10237004190001		Orsa 419:1		Dalarna		Dalarna		Orsa		Orsa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237004190001#

		2110		10237004480001		Orsa 448:1		Dalarna		Dalarna		Orsa		Orsa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237004480001#

		2111		10237002290001		Orsa 229:1		Dalarna		Dalarna		Orsa		Orsa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237002290001#

		2112		10237100290001		Rättvik 29:1		Dalarna		Dalarna		Rättvik		Rättvik		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237100290001#

		2112		10237100280001		Rättvik 28:1		Dalarna		Dalarna		Rättvik		Rättvik		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237100280001#

		2112		10237103110001		Rättvik 311:1		Dalarna		Dalarna		Rättvik		Rättvik		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237103110001#

		2113				ej fornlämning		Dalarna		Dalarna		Rättvik		Rättvik		

		2114				ej raä nr		Dalarna		Dalarna		Rättvik		Rättvik		

		2115		10237801100001		Stora Tuna 110:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237801100001#

		2116		10237200220001		Siljansnäs 22:1		Dalarna		Dalarna		Leksand		Siljansnäs		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237200220001#

		2117		10237601980002		Stora Kopparberg 198:2		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237601980002#

		2118		10237602410001		Stora Kopparberg 241:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237602410001#

		2118		10237602580001		Stora Kopparberg 258:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237602580001#

		2119		10237600720001		Stora Kopparberg 72:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237600720001#

		2120		10237601140001		Stora Kopparberg 114:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237601140001#

		2121		10237600570001		Stora Kopparberg 57:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237600570001#

		2121		10237600670001		Stora Kopparberg 67:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237600670001#

		2121		10237601790001		Stora Kopparberg 179:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237601790001#

		2121		10237602090001		Stora Kopparberg 209:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237602090001#

		2121		10237602580001		Stora Kopparberg 258:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237602580001#

		2122		10237604360001		Stora Kopparberg 436:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237604360001#

		2123		10237600730001		Stora Kopparberg 73:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237600730001#

		2123		10237602080001		Stora Kopparberg 208:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237602080001#

		2124		10237602240005		Stora Kopparberg 224:5		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237602240005#

		2124		10237602240006		Stora Kopparberg 224:6		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237602240006#

		2125		10237602240006		Stora Kopparberg 224:6		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237602240006#

		2125		10237602240005		Stora Kopparberg 224:5		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237602240005#

		2125		10237600770001		Stora Kopparberg 77:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237600770001#

		2126		10237602340001		Stora Kopparberg 234:1		Dalarna		Dalarna		Falun		Stora Kopparberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237602340001#

		2127				ej raä nr		Dalarna		Dalarna		Säter		Stora Skedvi		

		2128		10237804240001		Stora Tuna 424:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237804240001#

		2129		10237803710001		Stora Tuna 371:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237803710001#

		2130		10237808080001		Stora Tuna 808:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237808080001#

		2130		10237802130001		Stora Tuna 213:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237802130001#

		2131		10237807610001		Stora Tuna 761:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237807610001#

		2131		10237807610002		Stora Tuna 761:2		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237807610002#

		2132		10237808010001		Stora Tuna 801:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237808010001#

		2133		10237808030001		Stora Tuna 803:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237808030001#

		2133		10237808000001		Stora Tuna 800:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237808000001#

		2133		10237805500001		Stora Tuna 550:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237805500001#

		2134		12000000006167		Stora Tuna 855		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000006167#

		2135		10237804130001		Stora Tuna 413:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237804130001#

		2136		10237804170001		Stora Tuna 417:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237804170001#

		2137		10237800800001		Stora Tuna 80:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237800800001#

		2137		10237801320001		Stora Tuna 132:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237801320001#

		2137		10237804100001		Stora Tuna 410:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237804100001#

		2138		10237805500001		Stora Tuna 550:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237805500001#

		2139		10237808110001		Stora Tuna 811:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237808110001#

		2140		10237808110001		Stora Tuna 811:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237808110001#

		2141				ej fornlämning		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		

		2142		10237803820001		Stora Tuna 382:1		Dalarna		Dalarna		Borlänge		Stora Tuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10237803820001#

		2006				ej redovisade		Dalarna		Dalarna		Falun				



SELECT [Undersökande institution].[Ansvarig organisation]
FROM [Undersökande institution];

SELECT [Ansvarig person].[Ansvarig person]
FROM [Ansvarig person];

SELECT Perioder.Period
FROM Perioder;

PARAMETERS __AISnr Value;
SELECT DISTINCTROW *
FROM FMIS AS [Arkeologi i Sverige]
WHERE ([__AISnr] = AISnr);

SELECT [Typ av undersökning].[typ av undersökning]
FROM [Typ av undersökning];

SELECT Landskap.Landskap
FROM Landskap;

SELECT Län.Län
FROM [Län];

SELECT [Undersökande institution].[Ansvarig organisation]
FROM [Undersökande institution];

SELECT [Ansvarig person].[Ansvarig person]
FROM [Ansvarig person];

SELECT Perioder.Period
FROM Perioder;

PARAMETERS __AISnr Value;
SELECT DISTINCTROW *
FROM FMIS AS [Arkeologi i Sverige Rapport]
WHERE ([__AISnr] = AISnr);

SELECT [Typ av undersökning].[typ av undersökning]
FROM [Typ av undersökning];

SELECT DISTINCTROW *
FROM AIS;

SELECT DISTINCTROW *
FROM FMIS;

SELECT DISTINCTROW *
FROM AIS;

SELECT AIS.AISnr, AIS.[Ansvarig organisation], AIS.Undersökningsår, FMIS.Kommun
FROM AIS INNER JOIN FMIS ON AIS.AISnr = FMIS.AISnr
WHERE (((FMIS.Kommun)="Mora"))
ORDER BY AIS.Undersökningsår;

SELECT AIS.AISnr, AIS.[Namn/plats], AIS.[Dnr Lst], AIS.[Dnr undersökande organisation], AIS.[Ansvarig organisation], AIS.[Ansvarig person], AIS.Undersökningsår, AIS.Undersökningstid, AIS.[Typ av undersökning], AIS.Fornlämningskategori, AIS.[Datering, period], AIS.Fynd, AIS.Beskrivning
FROM AIS
WHERE (((AIS.[Datering, period]) Like "*vikingatid*"));

SELECT AIS.AISnr, AIS.[Namn/plats], AIS.[Dnr Lst], AIS.[Dnr undersökande organisation], AIS.[Ansvarig organisation], AIS.[Ansvarig person], AIS.Undersökningsår, AIS.Undersökningstid, AIS.[Typ av undersökning], AIS.Fornlämningskategori, AIS.[Datering, period], AIS.Fynd, AIS.Beskrivning
FROM AIS
WHERE (((AIS.Fornlämningskategori) Like "*varp*") AND ((AIS.[Datering, period]) Like "*medeltid*"));

SELECT AIS.AISnr, AIS.[Namn/plats], AIS.[Dnr Lst], AIS.[Dnr undersökande organisation], AIS.[Ansvarig organisation], AIS.[Ansvarig person], AIS.Undersökningsår, AIS.Undersökningstid, AIS.[Typ av undersökning], AIS.Fornlämningskategori, AIS.[Datering, period], AIS.Fynd, AIS.Beskrivning
FROM AIS
WHERE (((AIS.Fynd) Like "*spets*"));

SELECT AIS.AISnr, AIS.[Namn/plats], AIS.[Dnr Lst], AIS.[Dnr undersökande organisation], AIS.[Ansvarig organisation], AIS.[Ansvarig person], AIS.Undersökningsår, AIS.Undersökningstid, AIS.[Typ av undersökning], AIS.Fornlämningskategori, AIS.[Datering, period], AIS.Fynd, AIS.Beskrivning
FROM AIS
WHERE (((AIS.Beskrivning) Like "*yx*" And (AIS.Beskrivning) Not Like "*stenyx*"));

SELECT AIS.AISnr, AIS.[Namn/plats], FMIS.RAÄnr, FMIS.Län, FMIS.Landskap, FMIS.Socken, FMIS.URL
FROM AIS INNER JOIN FMIS ON AIS.AISnr = FMIS.AISnr
WHERE (((FMIS.Socken)="Mora"));

