&ΕΡΗ &Χ2ΕΘΙ +ς‚ΡΗΨΡΚΩΣςΞ +ς‚ΡΗΨΡΚΩΝΕΛς +ΙΡςΙ %ΨϑΠ}ΩΨΡΚΩΝΕΛς
∗ςΙΘΗΩΓΛΠ‚ΩΩΙΠΦΙ⊥ΜΙΛΨΡΚ

1ΜΞΚΠΜΙΗΙς 1Χ2ΕΘΙ :ΣςΡΕΘΙ +ΙΦΨςΞΩΗΕΞΨΘ +ΙΦΨςΞΩΣςΞ +ΙΩΓΛΠΙΓΛΞ &Χ2ΕΘΙ
−ΡΩΞςΨΘΙΡΞ &Ι⊥ΙΜΓΛΡΨΡΚ 8ΣΡΨΘϑΕΡΚ 8]Τ ΦΙΡ}ΞΜΚΞΧ:ΙςΩΞµςΟΙς
ΩΤΜΙΠΞ 1Χ2ΕΘΙ :ΣςΡΕΘΙ +ΙΦΨςΞΩΞΕΚ &Ι⊥ΙΜΓΛΡΨΡΚ

ΩΜΡΡΖΣΠΠΙ χΡΗΙςΨΡΚ )ΜΡϑ‚ΛςΙΡ ΙΜΡΙς 1Χ−( ΕΠΩ 7ΓΛΠ‚ΩΩΙΠ ϑ‚ς 8ΕΦΙΠΠΙ 1ΜΞΚΠΜΙΗΙς

ΠΜΞΙςΕςΜΩΓΛΙΧ:ΣςΠΕΚΙ %ΨΞΣς 0Χ8ΜΞΙΠ )ςΩΓΛΙΜΡΨΡΚΩΝΕΛς
∗ςΙΘΗΩΓΛΠ‚ΩΩΙΠΦΙ⊥ΜΙΛΨΡΚ

∗ΜΠΘ ∗Χ8ΜΞΙΠ .ΕΛς 0ΕΡΗ +ΙΡςΙ %ΨΞΣς 0Χ8ΜΞΙΠ 6Χ2ΕΘΙ 6Χ:ΣςΡΕΘΙ 6Χ+ΙΦΨςΞΩΗΕΞΨΘ
∗ςΙΘΗΩΓΛΠ‚ΩΩΙΠΦΙ⊥ΜΙΛΨΡΚ

6ΙΚΜΩΩΙΨς 6Χ2ΕΘΙ 6Χ:ΣςΡΕΘΙ 6Χ+ΙΦΨςΞΩΗΕΞΨΘ 2ΕΞΜΣΡΕΠΜΞµΞ
4ςΣΗΨ⊥ΙΡΞ 4Χ2ΕΘΙ 4Χ:ΣςΡΕΘΙ 4Χ+ΙΦΨςΞΩΗΕΞΨΘ 2ΕΞΜΣΡΕΠΜΞµΞ
7ΓΛΕΨΩΤΜΙΠΙς 7Χ2ΕΘΙ 7Χ:ΣςΡΕΘΙ 7Χ+ΙΦΨςΞΩΗΕΞΨΘ 2ΕΞΜΣΡΕΠΜΞµΞ
ΤςΣΗΨ⊥ΜΙςΞ ∗Χ8ΜΞΙΠ .ΕΛς 4Χ2ΕΘΙ 4Χ:ΣςΡΕΘΙ 4Χ+ΙΦΨςΞΩΗΕΞΨΘ
ΩΤΜΙΠΞΧΘΜΞ ∗Χ8ΜΞΙΠ .ΕΛς 7Χ2ΕΘΙ 7Χ:ΣςΡΕΘΙ 7Χ+ΙΦΨςΞΩΗΕΞΨΘ
ΩΜΡΡΖΣΠΠΙ χΡΗΙςΨΡΚ )ΜΡϑ‚ΛςΨΡΚ ΖΣΡ /‚ς⊥ΙΠΡ ΕΠΩ 7ΓΛΠ‚ΩΩΙΠΘΙςΟΘΕΠΙ

1ΙΗΜΙΡ ΙΡΞΛµΠΞ ;ΙςΞΙΘΙΡΚΙΡ ΡΜΓΛΞ ΕΞΣΘΕς :ΣςΕΨΩΩΙΞ⊥ΨΡΚ ϑ‚ς )2∗ ΡΜΓΛΞ Ιςϑ‚ΠΠΞ

1ΨΩΜΟΩΞ‚ΓΟ 2ς 8ΜΞΙΠ −ΡΞΙςΤςΙΞ 0µΡΚΙ
1ΙΗΜΙΡ 2ς 1ΙΗΜΨΘ

.Ε ΗΕ ΡΨς ΕΞΣΘΕςΙ ;ΙςΞΙ &ΙΗΜΡΚ )2∗ Ιςϑ‚ΠΠΞ

)Ω Ι∴ΜΩΞΜΙςΙΡ 1ΙςΟΘΕΠΙ ΗΜΙ ΡΨς ΖΣΡ ΙΜΡΙΘ 8ΙΜΠ ΗΙΩ 7ΓΛΠ‚ΩΩΙΠΩ ΕΦΛµΡΚΙΡ ∗Χ8ΜΞΙΠ
∗Χ0ΕΙΡΚΙ ΨΡΗ ∗Χ.ΕΛς ΡΨς ΖΣΡ ∗Χ−( 6Χ2ΕΘΙ ΨΡΗ 6Χ:ΣςΡΕΘΙ ΡΨς ΖΣΡ 6Χ−(
∗ΜΠΘ ∗Χ−( ∗Χ8ΜΞΙΠ ∗Χ0ΕΙΡΚΙ ∗Χ.ΕΛς
6ΙΚΜΩΩΙΨς 6Χ−( 6Χ2ΕΘΙ 6Χ:ΣςΡΕΘΙ
ϑΨΙΛςΞΧ6ΙΚΜΙ 6Χ−( ∗Χ−(

ΞςΕΡΩΜΞΜΖΙ %ΦΛµΡΚΜΚΟΙΜΞ ΖΣΡ 1Χ2ΕΘΙ ΨΡΗ 1Χ:ΣςΡΕΘΙ ‚ΦΙς
1Χ−( ⊥ΨΘ 7ΓΛΠ‚ΩΩΙΠ &Χ−( &ΙΗΜΡΚΨΡΚ (2∗ ΡΜΓΛΞ Ιςϑ‚ΠΠΞ
1ΜΞΚΠΜΙΗ 1Χ−( 1Χ2ΕΘΙ 1Χ:ΣςΡΕΘΙ &Χ−(
∗ςΙΘΗΩΓΛΠ‚ΩΩΙΠΦΙ⊥ΜΙΛΨΡΚ

&ΕΡΗ &Χ−( &Χ2ΕΘΙ +ςΨΙΡΗΨΡΚΩΝΕΛς
ΣΗΙς ΘΜΞ Ι∴ΞςΕ 8ΕΦΙΠΠΙ ?ΚΙΛΣΙςΞΧ⊥Ψ 1Χ−( &Χ−( Α ϑΕΠΠΩ 1ΙΛςϑΕΓΛΘΜΞΚΠΜΙΗΩΓΛΕϑΞΙΡ Θ}ΚΠ

(ΜΙ ΜΡ ΗΙς 0}ΩΨΡΚ ΕΡΚΙΚΙΦΙΡΙΡ 750 &ΙϑΙΛΠΙ ΩΜΡΗ ΡΨς 1}ΚΠΜΓΛ
ΟΙΜΞΙΡ %ΡΗΙςΙ /ΣΡΩΞςΨΟΞΙ Ο}ΡΡΙΡ ΕΨΓΛ ⊥ΨΘ >ΜΙΠ ϑ‚ΛςΙΡ

7)0)∋8 ∆0ΕΡΗ∆ ∆0Χ2%1)∆ ∆0ΕΡΗΞΙΜΠ∆ ∆08Χ2%1)∆ ∆0ΕΡΗΞΙΜΠ∆ ∆)−2;3,2)6∆ ∗631 ∆0ΕΡΗ∆
∆0ΕΡΗΞΙΜΠ∆ ;,)6) ∆0ΕΡΗ∆ ∆0Χ−(∆ ! ∆0ΕΡΗΞΙΜΠ∆ ∆0Χ−(∆ %2( ∆0ΕΡΗ∆ ∆)ΜΡ[ΣΛΡΙς∆ ∀
%2( ∆0ΕΡΗΞΙΜΠ∆ ∆)−2;3,2)6∆ −7 238 2900 36()6 &= ∆0ΕΡΗ∆ ∆)ΜΡ[ΣΛΡΙς∆ ()7∋
∆0ΕΡΗΞΙΜΠ∆ ∆)−2;3,2)6∆ ()7∋

7)0)∋8 ∆;ΨΙΩΞΙ∆ ∆;Χ2%1)∆ ∆;ΨΙΩΞΙ∆ ∆;9)78)2%68∆ ∆;ΨΙΩΞΙ∆ ∆∗0%)∋,)∆
∆0ΕΡΗ∆ ∆0Χ2%1)∆ ∗631 ∆;ΨΙΩΞΙ∆ ∆0ΕΡΗ∆ ∆+ΙΣΧ;ΨΙΩΞΙ∆ ;,)6) ∆0ΕΡΗ∆ ∆0Χ−(∆ !
∆+ΙΣΧ;ΨΙΩΞΙ∆ ∆0Χ−(∆ %2( ∆+ΙΣΧ;ΨΙΩΞΙ∆ ∆;Χ2%1)∆ ! ∆;ΨΙΩΞΙ∆ ∆;Χ2%1)∆ %2(
∆0ΕΡΗ∆ ∆∗0%)∋,)∆ ∀
+6394 &= ∆;Χ2%1)∆ 36()6 &= ∆;ΨΙΩΞΙ∆ ∆∗0%)∋,)∆ ()7∋

7)0)∋8 ∗631 ∆−ΡΩΙΠ∆ 2%896%0 .3−2 ∆+ΙΣΧ−ΡΩΙΠ∆ ∆0ΕΡΗ∆ ;,)6) ∆−ΡΩΙΠ∆ ∆∗0%)∋,)∆ ∀
%2( ∆+ΙΣΧ−ΡΩΙΠ∆ ∆0Χ−(∆ ! ∆0ΕΡΗ∆ ∆0Χ−(∆ 36()6 &= ∆−ΡΩΙΠ∆ ∆∗0%)∋,)∆ ()7∋

7)0)∋8 ∗631 ∆3ςΚΕΡΜΩΕΞΜΣΡ∆ 2%896%0 .3−2 ∆ΜΩΞΧ1ΜΞΚΠΜΙΗΧΖΣΡ∆ 0ΕΡΗ
;,)6) ∆ΜΩΞΧ1ΜΞΚΠΜΙΗΧΖΣΡ∆ ∆0Χ−(∆ ! ∆0ΕΡΗ∆ ∆0Χ−(∆ %2( ∆0ΕΡΗ∆ ∆0Χ2ΕΘΙ∆ ΠΜΟΙ

ΙΤΨΦΠΜΟ

7)0)∋8 ∆1ΙΙς∆ ∆8−)∗)∆ ∆1ΙΙς∆ ∆1Χ2%1)∆ ∆0ΕΡΗ∆ ∆0Χ2%1)∆ ∗631 ∆1ΙΙς∆ ∆+ΙΣΧ1ΙΙς∆
∆0ΕΡΗ∆ ;,)6) ∆+ΙΣΧ1ΙΙς∆ ∆0Χ−(∆ ! ∆0ΕΡΗ∆ ∆0Χ−(∆ %2( ∆1ΙΙς∆ ∆1Χ2%1)∆ !
∆+ΙΣΧ1ΙΙς∆ ∆1Χ2%1)∆ %2( ∆1ΙΙς∆ ∆8−)∗)∆ ! 7)0)∋8 1%< ∆1ΙΙς∆ ∆8−)∗)∆ ∗631 ∆1ΙΙς∆
+6394 &= ∆0ΕΡΗ∆ ∆0Χ2%1)∆

