RIKS: KENNISTECHNOLOGISCH CENTRUM
VOOR BEDRIJFSLEVEN EN WETENSCHAP*
door prof. dr. G. Kempen
In de voordracht wordt allereerst ingegaan op hetgeen onder kennissystemen moet worden
verstaan. Vervolgens wordt een beeld geschetst van een Research Instituut voor
KennisSystemen dat optimaal inspeelt op enerzijds het onderzoekspotentieel in Nederland
en anderzijds de behoeften van het bedrijfsleven. Een en ander gebaseerd op het rapport
van de Commissie Cognitieve Informatica.
Op verzoek van de redactie van dit tijdschrift is een literatuurlijst toegevoegd.

KENNISSYSTEMEN
Een Research-Instituut voor KennisSystemen: wat zou
daarmee bedoeld kunnen zijn? Deze vraag is niet overbodig. De term kennissysteem is immers allerminst gangbaar; in feite werd hij bedacht door de commissie die het
RIKS heeft ontworpen. Die commissie staat bekend onn de naam Cognitieve Informatica - óók geen alledaags hegrip. In het nieuwe Van Dale-woordenboek
voor het hedendaags Nederlands komt kennissysteem
niet voor. Wel het verwante woord kennisbank, dat
wordt omschreven als 'systeem van kunstmatige intelligentie waarin (van onderscheiden wetenschappen) basiskennis. specialistische en aanvullende gegevens oproepbaar zijn opgeslagen'. Kennisbanken zijn inderdaad onmishare bouwstenen voor Kunstmatige Intelligentie.
Maar wat is dan het onderscheid tussen kennisbank
(knowledge base) en het vertrouwde begrip databank
(database)? Van Dale definieert het laatste woord als
'opslagplaats van gegevens die in relatie tot elkaar staan
en die op elk willekeurig punt direct toegankelijk opvraagbaar zijn'. Het verschil tussen kennisbank en databank lijkt hiermee niet zo erg groot: in beide gevallen
gaat het om opslag van gegevens op een wijze die hen
snel en handig opzoekbaar maakt. Ook is de omschrijving van een database als een stelsel van gegevens en relaties daartussen tot op zekere hoogte van toepassing op
kennisbanken. Want ook bij kennis gaat het om 'objecten' die onderling met elkaar in verband worden gebracht. Inderdaad is er geen essentieel verschil tussen
kennis enerzijds en gegevens of informatie anderzijds.
Naar mijn mening kan kennis het best worden aangeduid
als een rijk gestructureerd soort informatie, zich kenmerkend door een grote mate van complexiteit en heterogeniteit. Onder deze kenmerken reken ik ook, voorzover van toepassing, incompleetbeid en onzekerheid
van informatie. De rijkere structuur maakt 'intelligentere' methoden mogelijk voor het zoeken en creëren van
informatie (kennis). Maar dit heeft zijn prijs: de programmatuur die nodig is om kennisbanken te doorzoeken. te updaten en intern consistent te houden, om uit de
opgeslagen kennis via combineren en deduceren nieuwe
kennis (objecten) af te leiden enzovoorts, is vele malen
ingewikkelder dan in het geval van databanken.
Gelukkig houdt de toegenomen complexiteit geen even• Voordrach! gehouden op 4 nmember j.l. in Maastricht tijdens het RIKS/Feigenbaum-Scminar
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redige taakverzwaring voor de programmeur in. Integendeel. Dank zij het Artificiële-Intelligentie-(AI)-onderzoek is een arsenaal van theorieën en programmeertechnieken ontstaan die het leven van de kennistechnoloog aanzienlijk vergemakkelijken en veraangenamen.
Ik denk hier aan pattern-matching, unificatie, logischprogrammeren; aan gestructureerde talen voor kennisrepresentatie; aan 'expert system shells' waarmee snel, al
dan niet met grafische ondersteuning, een stelsel van zogenaamde produktieregels kan worden opgezet en getoetst enzovoorts. Met behulp van zulke geavanceerde
gereedschappen kunnen kennissystemen op economische wijze worden vervaardigd. Ik voeg hier onmiddellijk aan toe dat kennissystemen in beginsel óók met traditionele middelen zouden kunnen worden gebouwd; alleen, de benodigde werktijd schat ik vele malen hoger:
niet 2 of 3 maal, maar minstens 10 tot 20 maal. (Deze
schatting baseer ik mede op ervaringen van mijn Nijmeegse Al -groep met een Lisp Machine van het soort dat
vandaag door Sperry wordt aangeboden aan het RIKS.)
Ik heb nu alle ingrediënten bij elkaar voor een omschrijving van de term kennissystemen. Dit zijn computersystemen die het mogelijk maken om rijk gestructureerde en
complexe informatie op efficiënte wijze in grote bestanden
op te slaan, op te zoeken en te bewerken met het oog op de
voortbrenging van nieuwe informatie. Voor alle duidelijkheid: de efficiëntie slaat niet alleen op het functioneren van een kant-en-klaar systeem (bijvoorbeeld redeneertempo, kwaliteit van bereikte conclusies) maar ook
op het gemak waarmee het systeem gebouwd, gewijzigd
en bijgehouden kan worden. Deze omslachtige, maar
naar ik hoop niet-circulaire definitie van kennissystemen
is weinig spectaculair en roept de vraag op waarom kennissystemen en de AI-technieken waarop ze zijn gebaseerd, zoveel stof hebben doen opwaaien. Ik denk dat
het antwoord meerledig is. Vooral in de begintijd van het
Al-onderzoek deed een diepgewortelde filosofische opvatting zich gelden: machines werden per definitie buiten
staat geacht cognitieve, dat wil zeggen op kennis gebaseerde gedragingen te vertonen zoals denken, redeneren, taal, intelligentie, gevoel, creativiteit en dergelijke.
De bestaanbaarheid van kennissystemen werd dan ook
door velen betwijfeld. Daarnaast traden psychologische
effecten op: machines met mensachtige trekken werden
beleefd als fascinerend én angstaanjagend. De laatste jaren treedt hier evenwel een aanzienlijke gewenning op.
De huidige belangstelling voor kennissystemen bij nietwetenschappers komt naar mijn mening dan ook hoofdInformatie jaargang 28 nr. 2 pag. 81 tlm 160 februari I986

zakelijk voort uit economische motieven. De prijs-prestatieverhoudingen van AI-produkten zijn langzamerhand in de buurt van het economisch haalbare gekomen,
zodat bedrijfsleven en overheid zich niet meer kunnen
veroorloven de wetenschappelijke vorderingen op AIgebied te negeren.
Het feit dat u hier in zo groten getale aanwezig bent is het
beste bewijs dat de bezinning over toepassingsmogelijkheden en -onmogelijkheden van kennissystemen in Nederland in volle gang is. In de Verenigde Staten en Ja pan
is dit afwegingsproces al zo'n 5 tot 10 jaar geleden begonnen. De verwachtingen waren daar veel hoger gespannen dan in het bezadigde Europa en het nuchtere Nederland. Inmiddels zijn in Amerika en Japan sommigen
gaan vrezen voor een ernstige weerslag. Op een warme
zomer vol optimisme over de grote toekomst die Al werd
voorspeld, zou een ijskoude winter volgen van desillusies. Met als gevolg dat de industrie de bakens zou gaan
verzetten en haar geld in andere technologieën investeren. Bij mijn weten zijn tot op heden echter geen voorboden van een naderende AI-ijstijd gesignaleerd. Wel zijn
er gebeurtenissen die tot voorzichtigheid manen: afgebroken projecten, failliete bedrijfjes. Ik vermoed dat in
Europa en Nederland veel minder gevaar bestaat voor
zo'n Al-ijstijd, om de eenvoudige reden dat de verwachtingen hier nooit zo hoog gespannen - zeker niet overspannen - zijn geweest.
In de rest van mijn lezing zal ik proberen om, in aansluiting op het rapport van de commissie Cognitieve Informatica1, een beeld te schetsen van een Research-Instituut voor KennisSystemen dat optimaal inspeelt op enerzijds het onderzoekspotentieel in dit land, anderzijds de
behoeften van het bedrijfsleven.
2

AI-ONDERZOEK IN NEDERLAND

Het kennistechnologische onderzoekspotentieel in Nederland laat zich heel aardig in kaart brengen vanuit historisch perspectief. Het vroegste onderzoek met een
sterke AI-inslag vond in het midden van de jaren zestig
plaats te Amsterdam. Daar hebben L. Meerteos en N.
Frijda -de een verbonden aan het Mathematisch Centrum (nu CWI), de ander aan het Psychologisch Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam - voor het
eerst een systeem gebouwd dat kon redeneren op basis
van semantische netwerken (inmiddels een standaardtechniek voor kennisrepresentatie ). Dit werk was geheel
oorspronkelijk en vond plaats tegen de achtergrond van
psychologische opvattingen over denken en geheugen
die via een andere Amsterdamse hoogleraar, A. D. de
Groot, terecht zijn gekomen in Pittsburgh en daar belangrijke invloed hebben gehad op het werk van A. Neweil en H. Simon. Het tweede project begon enige tijd
later op het Philips Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven, waar een team van onderzoekers- onder andere
H. Bunt, S. Landsbergen en R. Scha- begon met de ontwikkeling van een Engelstalig vraag-antwoordsysteem
dat bekend is geworden onder de naam PHLIQA. Dit
'dialoogsysteem' zoals het nu zou heten, had een sterk
1 In tegenstelling tot wat ik heb horen beweren is de benaming Cognitieve Informati·
ca geen pleonasme. Als we, in aansluiting op het voorafgaande, cognitief definiëren
als "betrekking hebbend op (het behandelen van) kennis" en onder kennis een bepaald
soort informatie wordt verstaan, dan is cognitieve informatica hoogstens een onderdeel van de informatica. Elders heb ik dit nieuwe vak zodanig omschreven dat het ook
buiten de informatica een taak heeft. namelijk in de cogniticwetenschap. In feite is de
term op dezelfde wijze samengesteld als bijvoorbeeld medische informatica of bestuurlijke informatica.
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logische inslag en was daarmee zijn tijd enkele jaren
vooruit.
Ondanks zijn originaliteit en kwaliteit heeft dit pionierswerk- zeker in eigen land- weinig weerklank gevonden.
De tijd was kennelijk nog lang niet rijp. Van een min of
meer systematische interesse voor AI is in Nederland pas
sprake na 1972, toen in Den Haag een Summer School
over Process Models for Psychology werd gehouden. Enkele vooraanstaande Amerikaanse AI-onderzoekers behoorden tot het docententeam, waaronder S. Papert, P.
Suppes enT. Winograd. Sindsdien zijn in ZWO-verband
steeds Al-projecten uitgevoerd, met concentratiepunten
in Amsterdam en Nijmegen. In Amsterdam hield men
zich vooral bezig met kennisrepresentatie en probleemoplossen (speciaal met de techniek van protocolanalyse
die nu voor de bouw van expertsystemen heel belangrijk
wordt), in Nijmegen met de automatische verwerking
van natuurlijke taal, vooral het Nederlands. Dit alles
speelde zich af in Psychologische Laboratoria. Pas omstreeks 1980 zien we AI-projecten op gang komen in andere disciplines, met name informatica en geneeskunde.
Een opvallende manifestatie hiervan was het drukbezochte AI-symposium dat in maart 1981 te Amsterdam
werd georganiseerd door het Directoraat-Generaal voor
Wetenschapsbeleid van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, met H. Sirnon als hoofdspreker. Tijdens de discussies kwam onder meer naar voren dat er op
diverse wetenschappelijke fronten in Nederland onderzoek van uitstekend niveau plaatsvond dat best tot AI gerekend zou kunnen worden.
Sindsdien kreeg AI oftewel kennistechnologie het getij
mee. In de academische wereld neemt het aantal projecten (vaak evenwel eenmansondernemingen) gestaag toe,
niet alleen bij psychologie maar ook bij informatica, geneeskunde, bedrijfskunde enzovoorts. De eerste leerstoel voor Artificiële Intelligentie werd gevestigd aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam. De huidige leeropdrachthouder is L. Siklossy. Aan de Rijksuniversiteit
Limburg wordt de leerstoel Medische Informatica bezet
door A. Rasman die met zijn groep werkzaam is op het
gebied van medische expertsystemen. De Technische
Hogeschool Twente is momenteel doende met de bezetting van een buitengewone leerstoel Expertsystemen.
Deze ontwikkelingen worden in belangrijke mate gesteund door het Directoraat-Generaal voor Wetenschapsbeleid, dat diverse verkenningen over AI en aanverwante onderwerpen heeft laten uitvoeren. Op grond
hiervan heeft de Nederlandse Regering onlangs een officieel standpunt over Kennistechnologie bekend gemaakt, dat de weg opent tot investeringen in het kader
van het Informaticastimuleringsprogramma.
Ook bedrijfsleven en overheidsinstellingen gaan zich actief voor kennistechnologische onderwerpen interesseren, mede aangespoord door de grote publiciteit rondom
de Japanse Vijfde-Generatiecomputers. Twee AI-onderwerpen trekken hierbij de meeste aandacht: expertsystemen (medische, geologische, technische, financiële) en natuurlijke taal (onder andere dialoogsystemen
en automatisch vertalen). Op deze gebieden zijn enkele
forse projecten gestart dan wel in voorbereiding. Minder
opvallend, maar wel degelijk aanwezig, is belangstelling
voor toepassingen van kennistechnologie bij visuele en
auditieve patroonherkenning, in de robotica, en bij computerondersteund onderwijs.
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3

HET RIKS

Het is onder dit betrekkelijk gunstig gesternte dat het
idee van een Research Instituut voor KennisSystemen
werd geboren. In april 1983 had de Rijksuniversiteit
Limburg een Commissie in het leven geroepen ter voorbereiding van een nieuwe studierichting op het terrein
van de Informatiewetenschappen. In deze Commissie
hadden zitting W. Wijnen, H. Schmidt, H. Boshuizen en
J. Beliën van de Rijksuniversiteit Limburg en als extern
deskundige was ik uitgenodigd. Al spoedig kwamen we
tot de opvatting dat de studierichting het best gesitueerd
zou kunnen worden op het overlappingsgebied van cognitiewetenschap (cognitive science) en informatica. Tevens rees het idee dat de aan te trekken wetenschappelijke staf haar deskundigheden ter beschikking zou kunnen
stellen van het Nederlandse- en met name het Limburgse -bedrijfsleven. Daartoe zou dan een soort para-universitair instituut voor Cognitieve Informatica opgezet
moeten worden. Tijdens contacten van de Commissie
met de provinciale overheid en enkele Limburgse bedrijven en instellingen werd dit idee enthousiast begroet, en
in november 1983 richtte gouverneur Kremers tot Minister Deetman het verzoek om de haalbaarheid van zo'n
instituut in Limburg te onderzoeken.
Toen gebeurde er iets waardoor het hele plan in het water dreigde te vallen. De TVC-bezuinigingsoperatie
(Taakverdeling en Concentratie) van het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen maakte het de Rijksuniversiteit Limburg plotsklaps onmogelijk haar groeiplannen te realiseren. De nieuwe studierichting was voorlopig van de baan en velen, waaronder de Commissie, verwachtten dat de Minister nu ook het instituut niet meer
levensvatbaar zou achten. Gelukkig trok hij deze conclusie niet. En terecht, want de daarna door hem ingestelde
commissie Cognitieve Informatica onder voorzitterschap van A. D. Wolff-Albers kwam, zoals bekend, tot
een positief oordeel over de wenselijkheid en haalbaarheid van een Researchinstituut voor Kennissystemen en
over het draagvlak in Limburg, ook zonder de speciale
studierichting.
Welke motieven voert de Commissie aan ter oprichting
van een para-universitair RIKS? Centraal staat de overweging dat zo'n instituut kan fungeren als een soort
marktplaats waar de vraag van het bedrijfsleven samenkomt met het aanbod vanuit de wetenschap. Daarnaast
schept het RIKS ideale mogelijkheden voor interdisciplinair onderzoek, iets wat in de huidige universitaire organisatie maar moeilijk van de grond komt. Kennistechnologie doorsnijdt immers de traditionele scheidslijnen tussen de faculteiten. Een zwaarwegend practisch motief
betreft de gunstige arbeidsvoorwaarden die een parauniversitair instituut zijn personeelsleden kan bieden.
Dit maakt het gemakkelijker om toponderzoekers en
-onderzoeksters te werven.
Wel heeft de commissie belangrijke kanttekeningen geplaatst bij haar advies. Zo moet worden voorkomen dat
het RIKS onderzoek dat elders gaande is dupliceert, en
dat onderzoekscapaciteit van andere kernen wordt weggezogen. Om deze ongewenste effecten tegen te gaan
stelt de commissie twee maatregelen voor. Ten eerste
zou het RIKS zich moeten concentreren op onderwerpen
die het werk in andere kernen op belangrijke punten
aanvullen. Mede met het oog op wensen in het bedri jfsleven kiest de commissie voor 'toegepast en toepassingsge124

richt onderzoek naar kennissystemen die te gebruiken
zijn door personen zonder specialistische kennis van informatietechnologie'. Binnen dit domein worden vervolgens 4 thema's afgebakend, te weten:
kennisopslag en -verwerking op nader te bepalen
inhoudelijke domeinen (gedacht is aan medische,
onderwijskundige en bedrijfseconomische kennis);
mens-machine-interactie, met name de cognitieve
ergonomie van multimediale werkstations;
gedistribueerde kennissystemen;
maatschappelijke en psychologische gevolgen van
invoering en gebruik van kennissystemen.
Het tweede mogelijke nadeel van een RIKS ('braindrain' vanuit andere kennistechnologische onderzoekskernen in den lande) kan volgens de commissie worden
verzacht door buitenlandse onderzoekscapaciteit voor
kortere of langere tijd aan het instituut te binden, en
door een eigen gespecialiseerde opleiding te verzorgen.
Aldus ontstaat voor het RIKS een takenpakket als weergegeven in figuur I. Hoe kunt u van deze taken profijt
ONDERZOEK TRANSFER
TOEGEPAST ADVISERING
TOEPASSINGSGERICHT CURSUSSEN
OPDRACHTEN DETACHERING

KENNISOPSLAG EN
-VERWERKING
MENS-MACHINEINTERACTIE
GEDISTRIBUEERDE
KENNISSYSTEMEN
SOCIO-PSYCHOLOGISCHE GEVOLGEN

Figuur 1
trekken? Ik noem enkele voorbeelden. Bent u verbonden aan een bedrijf of overheidsinstelling, dan kunt u
zich laten adviseren over nieuwe AI-produkten, over gebruikersinterfaces, over kennistechnologische ontwikkelprogrammatuur en -apparatuur e.d. Ook kunt u empirisch onderzoek laten uitvoeren waarin met behulp van
eindgebruikers het functioneren van een kennissysteem
wordt geëvalueerd. U kunt een compleet nieuw expertsysteem laten bouwen en uittesten. En natuurlijk kunt u
zichzelf of uw medewerkers laten bijscholen op kennistechnologische onderwerpen via detachering bij het
RIKS of door het volgen van cursussen. Bent u daarentegen werkzaam in een kennistechnologische onderzoekskern, dan kunt u met het RIKS gezamenlijke projecten
op touw zetten, uw studenten aan een goede stageplaats
helpen, zich laten inhuren voor het geven van een cursus
over uw eigen specialisatie, of een poos op het RIKS werken in een interdisciplinaire omgeving met geavanceerde
gereedschappen en een interessant netwerk van binnenen buitenlandse contacten. Voor elck wat wils, dus.
Ondanks dit rooskleurige perspectief, waarover in het
Commissierapport gedetailleerder en genuanceerder
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ZRUGWJHVSURNHQGDQLN QXNDQGRHQVFKXLOWHUHHQJH
PHHQDGGHUWMHRQGHUKHWJUDV +HWVXFFHVYDQKHW5,.6
VWDDWRIYDOWPHWGHNZDOLWHLWYDQGHRQGHU]RHNHUVHQRQ
GHU]RHNVWHUV GLH NXQQHQ ZRUGHQ DDQJHWURNNHQ ,Q GH
KXLGLJHRYHUVSDQQHQDUEHLGVPDUNWYRRULQIRUPDWLHWHFK
QRORJHQ ]DO KHW QLHW PHHYDOOHQ WRSRQGHU]RHN VW HUV WH
ZHUYHQYRRUGH GLYHUVHIXQFWLHV 9HHO]DO DIKDQJHQYDQ
GH LQLWLsOHDDQWUHNNHOLMNKHLGYDQKHW5,.6GLH EHKDOYH
GRRU SULPDLUH HQ VHFXQGDLUH DUEHLGVYRRUZDDUGHQ EH
SDDOGZRUGWGRRUGHPDWH YDQJHDYDQFHHUGKHLGYDQGH
WHFKQLVFKH XLWUXVWLQJ GRRU GH QDDP HQ IDDP YDQ WRH
NRPVWLJHFROOHJD VHQGRRUKHWDOJHKHOHRQGHU]RHNVNLL
PDDWLQGHYHVWLJLQJVSODDWV ,NKRRSGDDURPGDWDOOHEH
ODQJKHEEHQGHQ]LFKWHUGHJHUHDOLVHUHQGDWGHHHUVWHNODS
HHQGDDOGHUQHHHHQ5,.6ZDDUGLVHQGDWKLHUDDQ]LHQ
OLMNH LQVSDQQLQJHQ QRGLJ]XOOHQ]LMQ
+HWIHLWGDWGLW6HPLQDUGRRUHQNHOH1HGHUODQGVHEHGULM
YHQ ZRUGW JHRUJDQLVHHUG HQ YHHO UHVSRQVLH NULMJW GDW
6SHUU\19 KDDUQLHXZVWH$,FRPSXWHUDDQKHW5,.6
WHUEHVFKLNNLQJVWHOWQRJYyyUGDWKHWLVRSJHULFKWGLW]LMQ
QLHXZHDDQZLM]LQJHQWRHWHYRHJHQDDQGLHZDDURYHUGH
&RPPLVVLH EHVFKLNWH GDW HHQ 5HVHDUFKLQVWLWXXW YRRU
.HQQLV6\VWHPHQ GRRU KHW EHGULMIVOHYHQ RS KRJH SULMV
ZRUGWJHVWHOG +RSHOLMNKDOHQ]HGH0LQLVWHUHUWRHRYHU
RPGHJHOGHQYRRUVWUXFWXUHOHILQDQFLHULQJRSWDIHOWHOHJ
JHQ 1DDUPLMQPHQLQJPRHWKHWKHPWURXZHQVRRNQRJ
RP HHQ DQGHUH UHGHQ KHHOZDWZDDUG]LMQ ,PPHUVGH
NHQQLVGLHLQNHQQLVV\VWHPHQYHUYDWOLJWLVYDDNDINRP
VWLJ XLW DOID JDPPD HQPHGLVFKH ZHWHQVFKDSSHQ ,Q
YHVWHULQJHQWHUVWLPXOHULQJYDQGHLQWHUGLVFLSOLQDLUHEH
RHIHQLQJYDQNHQQLVWHFKQRORJLH]XOOHQGDDURPHHQVWHU
NHXLWVWUDOLQJKHEEHQRSKHWQLYHDXYDQH[DFWKHLGHQGH
JUDDGYDQIRUPDOLVHULQJZDDUPHHGLHYDNNHQZRUGHQEH
RHIHQG $OVEHRHIHQDDUYDQGHWDDOSV\FKRORJLHHHQDO
IDJDPPDYDN ZDDULQ ]R Q XLWVWUDOLQJVWHUNYRHOEDDULV
PRHVWGH]HRSPHUNLQJPHYDQKHWKDUW ,QKHWOLFKWYDQ
GH DFWXDOLWHLWSDVWRRNHHQNRUWHRSPHUNLQJRYHUGH,Q
IRUPDWLFDXQLYHUVLWHLW8LWKHWUDSSRUWGDWRQODQJVLVYHU
VFKHQHQOHLGLNDIGDWKDDUGRHOVWHOOLQJHQZHUNZLM]HQLHW
RYHUODSSHQPHWGLHZHONHYRRUKHW5,.6]LMQYRRU]LHQ
-DPPHUJHQRHJRQWEUHHNWQXGHWLMGRPGDDUGLHSHURSLQ
WH JDDQ
7HQVORWWHZHQVLNXWRHGDWGHEHVOLVVLQJHQGLHYHUHLVW]LMQ
DOYRUHQVKHW5,.6YDQVWDUWNDQJDDQQLHWODQJPHHURS
]LFK ODWHQZDFKWHQHQ SRVLWLHI]XOOHQ XLWYDOOHQ &RQFXU
UHQWLHSRVLWLHHQLPDJRYDQKHW1HGHUODQGVEHGULMIVOHYHQ
HQ GH 1HGHUODQGVH ZHWHQVFKDS]LMQ HUPHH JHGLHQG
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.XQVWPDWLJH ,QWHOOLJHQWLHRQGHU]RHN 8QLYHUVLWHLWHQ +R
JHVFKRRO    9HUVODJ $,V\PSRVLXP
$PVWHUGDP PDDUW  
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$GYLVRU\ &RPPLWWHH RQ $UWLILFLDO ,QWHOOLJHQFH $UWLIL
FLDO,QWHOOLJHQFHLQ 7KH1HWKHUODQGV 'HQ+DDJ0LQLVWHULH
YDQ 2QGHUZLMVHQ:HWHQVFKDSSHQ 
&,$2SURMHFWJURHS &$'HQ $,  ([SHUWV\VWHPHQ LQ GH
LQJHQLHXUVSUDNWLMN =RHWHUPHHU &,$' 
&RPPLVVLH &RJQLWLHYH ,QIRUPDWLFD 2YHU HHQ 5HVHDUFK
LQVWLWXXWYRRU.HQQLVV\ZHPHQ 'HQ+DDJ 0LQLVWHULHYDQ
2QGHUZLMVHQ:HWHQVFKDSSHQ 
0LQLVWHULH YDQ 2QGHUZLMVHQ :HWHQVFKDSSHQ %ULHIYDQ
GH 0LQLVWHURYHU.HQQLVWHFKQRORJLH 7ZHHGH .DPHUYHU
JDGHUMDDU   QUV 
9HUNHQQLQJVFRPPLVVLH 2QGHU]RHN ,QIRUPDWLHYHU]RU
JLQJ OQIRUPDWLHYHU]RUJLQJ 2QGHU]RHN RQGHU]RFKW 'HQ
+DDJ 6WDDWVXLWJHYHULM 
9RRUEHUHLGLQJVFRPPLVVLH ,QIRUPDWLFD 8QLYHUVLWHLW (HQ
,QIRUPDWLFD8QLYHUVLWHLWLQ 1HGHUODQG $PVWHUGDP ,QLWLD
WLHIJURHS ,QIRUPDWLFD 8QLYHUVLWHLW 
9RRUEHUHLGLQJVFRPPLVVLH
,QIRUPDWLHZHWHQVFKDSSHQ
5LMNVXQLYHUVLWHLW /LPEXUJ &RJQLWLHYH ,QIRUPDWLFD HHQ
YRRUVWHOWRWKHWLQULFKWHQYDQHHQ QLHXZHVWXGLHULFKWLQJDDQ
GH 5LMNVXQLYHUVLWHLW /LPEXUJ 0DDVWULFKW 5LMNVXQLYHUVL
WHLW /LPEXUJ 
:HUNJURHS 7DDO HQ 6SUDDNWHFKQRORJLH 7DDO HQ
6SUDDNWHFKQRORJLHLQ1HGHUODQG 'HQ+DDJ=:2



