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SAMENVATTING

In het kader van het Servo-Anestesie projekt is een expert
system toolbox, SIMPLEXYS, ontwikkeld. met de bedoeling
daarmee een klinisch, real-time expert system te maken.
In het het verslag wordt besproken waarom een klinisch, real
time expert system nodig is en aan welke woorwaarden voldaan
moet worden voor het realiseren van een bruikbaar systeem.
Tevens worden de belangrijkste eigenschappen van SIMPLEXYS
beschreven. Met name aan de efficientie van een SIMPLEXYS
expert system wordt de nodige aandacht besteed. Gebleken is
dat SIMPLEXYS voldoende mogelijkheden biedt om er het
gewenste expert system mee te ontwikkelen.
Verder wordt een overzicht gegeven van fouten die in de
database van een SIMPLEXYS expert system kunnen voorkomen en
worden methoden aangegeven die de fouten. in compile tijd,
kunnen detecteren. Aile fout-detectie procedures zijn
gelmplementeerd en samengevoegd tot een Turbo-Pascal program
.ma, genaamd Rule-set Analyser. In dat programma wordt
veelvuldig gebruik gemaakt van een methode om symbolisch
logische expressies te evalueren.
Tot slot wordt ingegaan op de laatste versie van SIMPLEXYS
(versie 1.0) en is aangegeven op wat voor wijze de analyse
en controle-taken van de Rule-set Analyser uitgebreid kunnen
worden.



SUMMARY

As part of the Servo-Anaesthesia Project an expert system
toolbox, SIMPLEXYS, has been developed with the intention of
making a clinical, real time expert system.
The report discusses why such a clinical, real time expert
system is needed and also discusses the requirements that
must be fulfilled in order to realise a useful system. The
most important properties of SIMPLEXYS are described. Special
attention is paid to the efficiency of SIMPLEXYS expert
systems. SIMPLEXYS appears to offer sufficient possibilities
to develop a clinical, real time expert system.
An overview is given of the errors that can be found in the
database of a SIMPLEXYS expert system and methods to detect
those errors compile time. All the error-detection procedures
are implemented and included in a Turbo-Pascal program: the
Rule-set Analyser. The program frequently uses a method to
evaluate logical expressions symbolically.
Finally the last version of SIMPLEXYS (version 1.0) is
discussed and it is indicated how the analysis and control
tasks of the Rule-set Analyser can be enlarged.



VOORWOORD

Ais laatste onderdeel van mlJn studie elektrotechniek heb ik
van januari tot en met december 1987 gewerkt aan mijn afstu
deeropdracht. Het afstudeerwerk heb ik verricht bij de
vakgroep Medische Elektrotechniek onder begeleiding van ir.
Hans Blom.
Het afstudeerwerk maakt deel uit van een project dat vrij
nieuw is binnen de vakgroep. Hierdoor bestond de mogelijkheid
zelf initiatieven te nemen bij de invulling van het afstu
deerwerk. In eerste instantie heb ik een, al bestaand,
medisch expert system, VM. en een expert system ontwikkel
hulpmiddel, THe. bestudeerd. Na enkele maanden is besloten
dat ik me verder zou richten op SIMPLEXYS. Buiten Hans Blom
en mijzelf is ook door Wouter Pijnacker Hordijk en Piet
Damman (tot juli 1987) gewerkt aan SIMPLEXYS en aan bijbeho
rende programma's. Hierdoor was het mogelijk met verschil
lende mensen te praten over het afstudeerwerk.
Gaandeweg ben ik me gaan richten op een methode om de
rulebase van een expert system te analyseren, met als doel te
kunnen beoordelen of de rulebase geen structurele fouten
bezit. Op deze manier is het mogelijk tekortkomingen van de
rulebase definitie te ontdekken die anders pas in een later
stadium aan het licht komen. Om een correct werkend expert
system te krijgen moet de rulebase aan een aantal eisen
voldoen. Deze eisen komen voornamelijk voort uit de semantiek
van SIMPLEXYS. Het programma dat ik ontwikkeld heb, de Rule
set Analyser, controleert de rulebase op een aantal belang
rijke punten. In het programma wordt veelvuldig gebruik
gemaakt van een methode om logische expressies symbolisch te
evalueren.
Het programma werkt naar mijn tevredenheid, hoewel het nog
niet echt voltooid is. De nieuwste versie van SIMPLEXYS heeft
een aantal nieuwe mogelijkheden geboden die een completere
analyse van de rulebase mogelijk maken.
Dit verslag geeft een algemeen beeld van de gebruikte analyse
methoden. Voor meer informatie over de analyser moet ik
verwijzen naar het programma zelf en de bijbehorende program
madocumentatie.
Tot slot wil ik op deze plaats een aantal mensen bedanken die
me het afgelopen jaar hebben geholpen.
Op de eerste plaats Hans Blom voor de prettige samenwerking,
aangezien hij altijd bereid was met mij te praten over het
afstudeerwerk en ik de nodige vrijheid heb gekregen bij het
afstuderen. Verder Jan Hajek en Wouter Pijnacker Hordijk voor
de waardevolle adviezen die ik van hun gekregen heb. En aIle
leden van de vakgroep en in het bijzonder de overige afstu
deerders en de vakgroepssecretaresse Stephanie de Vriend voor
hun medewerking het afgelopen jaar en de prettige sfeer
waarin ik heb kunnen werken. En tenslotte mijn vriendin
Nicole die me het hele jaar door gesteund heeft.
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HOOFDSnJK 1.

INLEIDING: INTELLIGENTE ALARMERING MET BEHULP VAN EEN REAL
TIME EXPERT SYSTEM.

1.1 Stand van zaken in het servo-anesthesie project.

In 1974 is binnen de vakgroep Medische Elektrotechniek het
servo-anesthesie project opgestart. In nauwe samenwerking met
de afdeling Anesthesiologie van het Academisch Ziekenhuis in
Leiden wilde men nagaan in hoeverre automatisering in de
anesthesie mogelijk is.
Voor een uitgebreide verantwoording van het project moet
verwezen worden naar de rapport en die in de loop der tijd
geschreven zijn naar aanleiding van het project. Deze inlei
ding beperkt zich tot een van de aspecten die meegespeeld
hebben tijdens de voortgang van het project.
In de loop der tijd is, door het gebruik van steeds meer
geavanceerde meetapparatuur, een zeer uitgebreid scala van
meetgegevens ter beschikking gekomen van de anesthesist. Het
is in de praktijk heel moeilijk voor de anesthesist om al die
informatie te betrekken in de diagnose van de toestand van de
patient tijdens de operatie. Het was de vraag in hoeverre
automatisering een lastenverlichting voor de anesthesist zou
kunnen betekenen. Er is in de afgelopen tien jaar een systeem
ontwikkeld, genaamd DADS (Data Acquisitie en Display Sys
teem), dat het werk van de anesthesist al op een aantal
punten verlicht.
Met behulp van data acquisitie algoritmen worden de aangebo
den meetsignalen verwerkt. De verwerking omvat signaalvalida
tie, eventueel correctie van afwijkingen ten gevolge van
storingen en een efficiente opslag. Vervolgens worden die
signalen samen met de bijbehorende voorgeschiedenis op een
overzichtelijke en eenduidige wijze op een scherm afgebeeld.
In het algemeen is de anesthesist niet aIleen gelnteresseerd
in de momentane waarde van een signaal, maar ook en vooral in
het verloop van dat signaal in de afgelopen periode.
Vervolgens wordt gecontroleerd of de afzonderlijke meetwaar
den aan de verwachtingen voldoen, dat wil zeggen of de
meetwaarden geen uitzonderlijke waarden aannemen. Het is
daarom nodig dat de grenswaarden bekend zijn voor wat nog als
"normaal" beschouwd wordt.
In het algemeen wordt ook de trend van een signaal gecontro
leerd, zodat gewaarschuwd kan worden wanneer een signaal
buiten zijn grenswaarden dreigt te gaan komen.
Uit het promotie-onderzoek van A. Meijler [1986] bleek
ondermeer dat er op het gebied van alarmering het nodige
verbeterd zou moeten worden. DADS bevat een vrij grove vorm
van alarm generatie. Het is weI goed mogelijk om per signaal
te bepalen of er statistisch significante afwijkingen optre
den, maar dat levert nog geen bruikbare alarmmeldingen op. In
ongeveer 80% van de gevallen bleken de alarmmeldingen overbo
dig, bijvoorbeeld omdat de anesthesist zelf de afwijking
veroorzaakte. Statistisch significante veranderingen in de
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meetwaarden leveren nog geen klinisch significante gegevens
op. De anesthesist baseert in het algemeen zijn oordeel over
de toestand van de patient op een combinatie van meetwaarden.
Gezien dit feit zou DADS dus eigenlijk ook de kennis moeten
bezitten om verschillende meetwaarden te combineren. Op dat
moment wordt het mogelijk om klinisch significante meldingen
te genereren. Bij de ontwikkeling van DADS bleek het gaande
weg steeds vaker nodig medische kennis in te bouwen in de
software, die voor de analyse van de meetgegevens gebruikt
werden. Men heeft toen besloten om een apart systeem te
ontwikkelen dat de generatie van alarmmeldingen zou verzor
gen, een intelligente alarmering. Dat systeem moet voorzien
kunnen worden van die medische kennis. die de anesthesist
gebruikt bij het bewaken van de toestand van de patient.

1.2 Intelligente alarmering.

Voordat ingegaan wordt op de methode waarop de intelligente
alarmering gerealiseerd kan worden, zal eerst omschreven
worden wat er verstaan wordt onder intelligente alarmering.
Bij de meest eenvoudige vormen van alarmering wordt in de
regel aIleen maar gekeken naar de momentane waarde van een
signaal. De controle bestaat dan uit het vergelijken van de
meetwaarde met een of meer ingestelde grenswaarden. In veel
gevallen en zeker bij patientbewaking tijdens de anesthesie,
levert dit onbevredigende resultaten op. In DADS wordt daarom
bijvoorbeeld gebruik gemaakt van trenddetectie algoritmes.
Uit de meetresultaten van de meest recente perioden wordt de
trend bepaald van die meetwaarde gedurende die perioden en
wordt een voorspelling gedaan over het toekomstige verloop
van de meetwaarde. Op deze manier is het systeem minder
gevoelig voor kortdurende artefacten en kan vaak al in een
vroeg stadium gewaarschuwd worden dat een meetwaarde buiten
zijn alarm grenzen dreigt te komen. Maar nog steeds wordt
elke meetwaarde afzonderlijk beoordeeld.
Zoals in de vorige paragraaf al is vermeld werkt een anesthe
sist op een andere wijze. Een anesthesist bezit een flinke
dosis medische kennis die hij aanwendt bij de interpretatie
van de meetwaarden. Die kennis heeft de anesthesist voorname
lijk opgedaan tijdens zijn studie, maar nog dagelijks wordt
aan die kennis het nodige toegevoegd in de vorm van erva
ringsfeiten. Op grond van die kennis is de anesthesist in
staat de verschillende signalen op hun waarde te beoordelen
en in het juiste verband te zien. En vooral de verbanden
tussen de meetwaarden leveren klinisch relevante informatie
op. Wanneer een systeem op een vergelijkbare wijze en met
vergelijkbare medische kennis het totale aanbod van gegevens
interpreteert en vervolgens klinisch relevante meldingen
genereert over de toestand van de patient, dan spreekt men
van intelligente patientbewaking met intelligente alarmering.
Men zal zich weI moeten blijven realiseren dat de anesthesist
zijn oordeel niet aIleen baseert op gemeten grootheden, maar
ook op moeilijk meetbare gegevens. Hoe zou men bijvoorbeeld
moeten bepalen of de patient er naar omstandigheden goed
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uitziet. Verder is de anesthesist goed op de hoogte van
allerlei omstandigheden die de toestand van de patient
tijdelijk kunnen belnvloeden. Denk in dit geval maar aan het
optreden van pijnprikkels wanneer de chirurg een incisie
maakt. Afwijkingen in de meetgegevens die hierdoor veroor
zaakt worden zal de anesthesist buiten beschouwing laten.
Deze gegevens staan over het algemeen niet ter beschikking
van het systeem. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat de taak
van een anesthesist volledig zou kunnen worden overgenomen
door een 'intelligent' systeem. Het is slechts een hulpmiddel
dat de taak van de anesthesist moet verlichten en vooral in
crisissituaties moet helpen voorkomen dat er fouten gemaakt
worden.

1.3 Rule-based expert systems.

Sinds de jaren vijftig is er veel onderzoek verricht op het
gebied van de kunstmatige intelligentie ofwel AI (Artificial
Intelligence). AI is een onderdeel van de computerweten
schappen waarin men probeert computerprogramma's te ontwik
kelen. die in staat zijn bepaalde taken te verrichten waarvan
men nu nog aanneemt dat voor het verrichten van die taak
intelligentie nodig is. In eerste instantie is getracht
systemen te ontwikkelen die een breed scala van problemen
zouden kunnen oplossen. Gaandeweg is men tot de conclusie
gekomen dat dit vrijwel niet te realiseren was. De bruikbaar
heid van het systeem staat of valt bij de kennis die het
bezit. De laatste tijd is men zich steeds meer gaan toeleggen
op het ontwikkelen van systemen die een grote hoeveelheid
bruikbare kennis bevatten uit een bepaald probleemgebied van
beperkte omvang. Dit soort systemen noemt men expert systems.
Voorwaarde is wel dat er mensen zijn. experts, die de nodige
kennis bezitten over het specifieke probleemgebied. Er zijn
al een aantal hoopgevende resultaten gemeld ten aanzien van
de ontwikkeling van expert systems. Een zeer bekend medisch
expert system is bijvoorbeeld MYCIN [Shortliffe, 1976].
MYCIN is een hulpmiddel voor artsen dat het mogelijk maakt te
bepalen aan wat voor bacteriele infectie de patient lijdt en
wat de meest geschikte behandeling van die infectie is. Aan
de hand van antwoorden op vragen van het expert system wordt
een diagnose gesteld en een therapie voorgesteld. Op het
gebied van AI en met name expert systems bestaat de nodige
literatuur [Buchanan and Shortliffe. 1984; Waterman. 1986].
In het vervolg zal alleen een veel gebruikt type expert
system. een rule-based expert system, beschouwd worden. De
benaming heeft betrekking op de wijze waarop de kennis
opgeslagen is (rules). De kennis is namelijk opgeslagen in de
vorm van productieregels, van de vorm

IF conditie THEN actie

Zo'n rule geeft aan dat wanneer aan een bepaalde conditie is
voldaan een actie uitgevoerd moet worden.
Een expert system bestaat in principe uit drie onderdelen
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(zie fig. 1.1.):

- de rulebase. Hierin wordt de domein-specifieke kennis
opgeslagen in de vorm van productieregels. Met de inhoud
hiervan ligt vast welke problemen het systeem aankan.

- de database. In feite het geheugen van het systeem. Dit
bevat niet aIleen de gegevens over een bepaald probleem,
maar ook tussenresultaten en conclusies die tijdens de
evaluatie van het probleem bewaard moeten worden.

- de inference engine. Dit onderdeel gaat volgens een
bepaalde strategie het probleem te lijf. De inference
engine selecteert en evalueert de verschillende rules. Er
bestaan verschillende strategieen om problemen op te
lossen. Meer hierover in hoofdstuk 3 bij de behandeling van
SYMPLEXYS.

DATABASE RULEBASE

'I ,;'

INFERENCE ENGINE

';'

USER

Fig 1.1 Schematische opbouw van een expert system.

Het grote voordeel van een expert system boven een 'normaal'
programma is de flexibiliteit. Het is over het algemeen weI
mogelijk een programma te schrijven dat een bepaald probleem
kan oplossen, maar voor het oplossen van een iets afwijkend
probleem zal in het algemeen het programma danig herzien
moeten worden. Een expert system kan echter door het toevoe
gen of weghalen van rules op eenvoudige wijze aangepast
worden aan het veranderde probleemdomein.
Tot zover het algemene verhaal over expert systems. In de
vorige paragrafen is al uiteengezet dat het de bedoeling is
een systeem te ontwikkelen dat met behulp van een uitgebreide
medische rule-set een aantal patientbewakings taken kan
uitvoeren tijdens een operatie. Dat zoiets mogelijk moet zijn
met een expert system is hopelijk duidelijk na het vooraf
gaande. Daarnaast speelt het feit dat op deze manier een
rule-set opgebouwd kan worden die eenvoudig aan te passen is
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een belangrijke rol. Het feit dat de rule-set goed leesbaar
is zonder dat men hoeft te weten hoe het expert system in
concreto functioneert maakt het goed mogelijk dat een anes
thesist de rule-set kan begrijpen. Met een expert system is
het mogelijk de rulebase stukje bij beetje te vullen en uit
te testen tot er een werkend systeem is. In de rest van het
verslag zal met het servo-anesthesie expert system het
systeem bedoeld worden dat ontwikkeld gaat worden voor het
servo-anesthesie project.

1.4 Een voorbeeld: VM, een expert system voor een Intensive
Care Unit.

VM [Fagan, 1980; Buchanan and Shortliffe, 1984] staat voor
Ventilator Manager: een expert system dat ontworpen is om on
line fysiologische data te interpreteren in een Intensive
Care Unit (ICU). De data wordt gebruikt om de mechanisch
ondersteunde beademing van post-chirurgische patienten te
controleren. VM is ontwikkeld op de Stanford University. VM
kent vijf gespecialiseerde taken.

1. Het detecteren van mogelijke meetfouten.
2. Het herkennnen van verstoorde situaties en het geven van

adviezen voor correctie.
3. Het samenvatten van de fysiologische toestand van de

patient.
4. Het voorstellen van aanpassingen van de therapie.
5. Het bijhouden van een patient-specifiek verwachtingspa

troon.

Een belangrijk aspect van het onderzoek voor VM was het
onderzoek naar het opzetten van een tijd georienteerde
rulebase. Dit houdt in dat het systeem het vermogen bezit om
gegevens, die na elkaar optreden en na elkaar afgeleid
worden, te combineren tot een model van de toestand van de
patient.
Dit expert system wordt uitgebreid besproken omdat het een
aantal overeenkomsten vertoont met het servo-anesthesie
expert system. Beide systemen moeten op een of andere manier
de gezondheidstoestand van een patient controleren aan de
hand van fysiologische meetgegevens, die automatisch worden
aangeleverd. Verder opereren beide systemen real-time. Dit is
een van de weinige real-time systemen die uitgebreid beschre
ven zijn in de literatuur.
Uit gesprekken met een medisch expert, dr John Osborn, kwamen
de volgende punten naar voren die een rol spelen bij het
stellen van een diagnose door een anesthesist:

de medicus vergelijkt de meetgegevens met normale meetge
gevens. Hij zoekt abnormale hoge of lage meetgegevens.

de medicus zoekt naar significante gebeurtenissen.

de medicus probeert door het vergelijken van onderling
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afhankelijke data een bevestiging te krijgen voor het
optreden van een afwijkend patroon.

de medicus beschouwt het verloop van de signalen als maat
voor toestand van de patient.

Het is dus belangrijk dat de knowledge-base kennis bevat over
stereotype waarden. trends en gebeurtenissen. Afwijkende
gebeurtenissen zijn dan of het gevolg van een defect van
bijvoorbeeld een sensor. of het gevolg van een toestands
verandering van de patient die een actie van het systeem
nodig maakt.
Het doel van de therapie. die het expert system voorstelt. is
om de patient geleidelijk van de ventilator af te koppelen.
De stadia worden gekarakteriseerd door verschiI lende vormen
van beademingsondersteuning door de ventilator. Men kan de
ventilator op verschillende manieren instellen. In de 'volume
mode' zorgt de ventilator voor een vaste hoeveelheid lucht.
In deze toestand kan er nog onderscheid gemaakt worden tussen
'controlled mandatory ventilation' en de 'assist mode'. In
het eerste geval wordt de patient op vaste tijdstippen
beademd en in het tweede geval reageert de ventilator wanneer
de patient begint met ademhalen of beademt automatisch
wanneer na een bepaalde tijd de patient nog niet begonnen is
met ademhalen. Wanneer de ventilator in werking is. is deze
via een T-stuk verbonden met de inwendige beademingsbuis van
de patient. Wanneer de toestand van de patient voldoende
verbeterd is. wordt de patient losgemaakt van de ventilator
en wordt via het T-stuk lucht. die met zuurstof verrijkt is.
aan de patient toegediend. Ten slotte kan de beademings-buis
verwijderd worden (extubatie). Wanneer de patient te vroeg
wordt losgekoppeld kan het nodig zijn dat de eerste fasen een
aantal malen doorlopen moeten worden.
Bij de interpretatie van de meetgegevens worden de getallen
vervangen door symbolische waarden. zo wordt bijvoorbeeld
'heart rate >140' vervangen door 'heart rate is HIGH' .
Afhankelijk van de toestand van de patient worden de waarden.
die bij een symbolische waarde horen. aangepast.
Het systeem kent een aantal data types. De data is 'con
stant'. bijvoorbeeld leeftijd van de patient. 'continuous'.
bijvoorbeeld de bloeddruk die op regelmatige tijdstippen
gemeten wordt, 'volunteered', bijvoorbeeld de temperatuur die
op onregelmatige momenten wordt bepaald. of 'deduced'.
afgeleid uit de meetresultaten.
De arts kan aangeven met welke interval len gemeten moet
worden. Normaal gesproken is het interval tien minuten maar
als de situatie daarom vraagt kan het het interval ook
teruggebracht worden tot twee minuten. Iedere keer wanneer
nieuwe meetwaarden beschikbaar komen zal het expert system in
vijf stappen het redeneerproces uitvoeren. De rule-set is
opgedeeld in vijf groepen.

Instrumentatieregels
- Overgangsregels

Initialisatieregels
Statusregels
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- Therapieregels

Met de instrumentatieregels wordt gecontroleerd of er sprake
is van artefacten. Er wordt bekeken of de waarden binnen
fysisch aanvaardbare grenzen liggen.
Met de overgangsregels wordt gecontroleerd of de behandeling,
dat wil zeggen de instelling van de ventilator, veranderd is.
Het expert system krijgt namelijk geen direkte informatie
over de instelling van de ventilator maar moet die zelf
afleiden. Wanneer er een verandering van beademing is gede
tecteerd worden de grenswaarden, horend bij de symbolische
waarden, aangepast.
Met de statusregels wordt uit de meetgegevens de toestand van
de patient afgeleid. Een afwijkende situatie wordt gemeld aan
de gebruiker.
Tenslotte wordt met behulp van de therapieregels en de
resultaten van de statusregels een advies gegeven voor de
behandeling van de patient.

De rule-set van VM bevat zo'n 55 rules en houdt intern 30
parameters bij. Het is ook mogelijk een samenvatting te
krijgen van de toestand van de patient van de laatste zes
uur.
De inference engine maakt gebruik van forward-chaining. Dit
betekent dat uitgaande van de meetgegevens 'zoveel' mogelijk
conclusies worden afgeleid. Dit is mogelijk omdat het systeem
maar een klein aantal rules kent. Bij een andere evaluatie
strategie, backward-chaining, wordt getracht een bepaalde
hypothese te verifieren.

1.5 Eisen aan een real-time expert system.

Het merendeel van de expert systems dat de laatste jaren
ontwikkeld is. maakt gebruik van interactieve communicatie
tussen het systeem en de gebruiker. De gebruiker heeft een
bepaald probleem dat hij met behulp van het expert system wil
oplossen. Het expert system zal door het stellen van vragen
voldoende informatie proberen te krijgen om een uitspraak te
kunnen doen. Bij dit soort consultatieprogramma's is het
meestal mogelijk om tijdens de consultatie rules toe te
voegen of te verwijderen.
Uit de bespreking in de paragrafen 1.1 en 1.2 is duidelijk
geworden dat een interactief expert system niet bruikbaar is
voor onze toepassing. Het servo-anesthesie expert system moet
on-line de aangeboden meetwaarden verwerken en de evaluatie
voltooid hebben wanneer nieuwe data beschikbaar komt. Dit
moet gebeuren zonder dat de anesthesist hoeft te communiceren
met het systeem. Pas dan is er sprake van een systeem dat de
taak van de anesthesist kan verlichten.
Hoewel men nog lang niet in staat is zonder al te veel
problemen een 'normaal' expert system te ontwikkelen, pro
beert men toch al. technisch vaak complexere, real-time
expert systems te maken. Dit komt door het feit dat met name
in real-time taken de tekortkomingen van de mens - de neiging
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om relevante informatie over het hoofd te zien. inconsistent
te reageren, te laat te reageren en om in paniek te raken
wanneer te veel informatie in Korte tijd vrijkomt - extra
duidelijk naar voren komen [Turner. 1986]. Daarom is er een
grote behoefte om de mensen in dat soort taken bij te staan.
In welke opzichten verschilt een real-time expert system van
een 'normaal' expert system?
Ten eerste heeft men bij een real-time expert system te maken
met de beperkte tijd die beschikbaar is voor het evalueren
van een set meetgegevens. Men moet absoluut zien te voorkomen
dat het systeem al nieuwe data binnen krijgt wanneer de oude
data nog niet of gedeeltelijk verwerkt is. Bij het servo
anesthesie expert system moet gedacht worden aan een situatie
dat na een paar seconden nieuwe data wordt aangeboden. De
beperkte tijd die beschikbaar is per evaluatie-run heeft
belangrijke consequenties voor de manier waarop het expert
system opgebouwd wordt. Over het algemeen wordt er in expert
systems veel tijd besteed aan het zoeken naar de benodigde
data en het vinden van de volgende rule die geevalueerd moet
worden. Het is daarom belangrijk er voor te zorgen dat het
zoeken zoveel mogelijk beperkt wordt. Daarbij komt nog de eis
dat het apparaat aan het bed van een patient moet komen te
staan en tot taak heeft de toestand van die patient te
bewaken. Gezien deze laatste eis kan al vlug geconcludeerd
worden dat implementatie van het expert system op een PC
ideaal zou zijn. Men heeft dan de beschikking over een
compact. relatief goedkoop systeem waarbij gebruik kan worden
gemaakt van het feit dat veel speciale hardware, die mis
schien nodig is, te koop is.
Een tweede belangrijke eis is dat het systeem volledig
zelfstandig moet kunnen opereren. Dit betekent dat ook
wanneer bepaalde informatie niet voorhanden is, het systeem
met die incomplete kennis verder moet kunnen werken. Het is
niet mogelijk om door middel van het stellen van vragen extra
informatie te krijgen van de anesthesist. Deze heeft daar in
het algemeen geen tijd voor.
Ten slotte moet het mogelijk ZlJn om op efficiente wijze te
kunnen rekenen aangezien bepaalde rules formules zullen
bevatten.

1.6 Omschrijving van de afstudeeropdracht.

Aan het begin van mlJn afstudeerperiode moest eerst bepaald
worden met welk expert system hulpmiddel het servo-anesthesie
expert system gerealiseerd zou worden. Er waren een aantal
alternatieven die onderzocht moesten worden. Ik heb me in het
begin bezig gehouden met TRC (zie S 2.3), een hulpmiddel bij
het ontwikkelen van expert systems. Om inzicht te krijgen in
de manier waarop een real-time expert system in een medische
toepassing er uit zou kunnen zien, is tevens de nodige
aandacht besteed aan VM (zie S 1.4).
Na een aantal maanden bleek SIMPLEXYS (zie hoofdstuk 3) in
ons geval het beste hulpmiddel te zijn. Vanaf dat moment is
er door verschillende mensen gewerkt aan en met SIMPLEXYS en



ZlJn in de loop der tijd een aantal zaken aan SIMPLEXYS
toegevoegd.
Daarna ben ik me gaan bezighouden met het vinden van een
methode om de rule-set van een expert system te analyseren.
Met die analyse moest een uitspraak gedaan kunnen worden over
de correctheid en efficientie van de rule-set. De analyse zou
compile-time uitgevoerd kunnen worden en kon gebruik maken
van de gegevens die de rule compiler genereert.



HOOFDSnJK 2.

DE BRUIKBAARHEID VAN DE GANGBARE EXPERT SYSTEM TALEN VOOR EEN
REAL-TIME SYSTEEM.

2.1 Kenmerken van de meest qebruikte talen.

Zoals in § 1.1 vermeld is, wordt er al zo'n dertig jaar
gewerkt op het gebied van de kunstmatige intelligentie (AI =
Artificial Intelligence). In eerste instantie met de bedoe
ling om het denkproces van de mens te simuleren om zo een
breed scala van algemene problemen te kunnen oplossen.
Gaandeweg is men zich meer gaan toeleggen op het ontwikkelen
van systemen die toegespitst zijn op een bepaald probleem
gebied. Al vlug ontstond de behoefte aan hulpmiddelen waarmee
men op een eenvoudige manier met symholische expressies kon
manipuleren en ingewikkelde datastructuren kon opbouwen.
Rond 1960 ontstond zo in een groep onder leiding van profes
sor John McCarthy op het Massachusetts Institute of Techno
logy de taal LISP, LISt ~rocessor. Enkele belangrijke uit
gangspunten bij de ontwikkeling van LISP waren [McCarthy,
1978] :

het kunnen werken met symbolische expressies in plaats van
getallen

representatie van symbolische expressies en andere informa
tie met behulp van lijststructuren in het computer geheugen

introductie van een klein aantal selectie- en construct ie
operatoren in de vorm van basisfuncties waarbij meer
complexe functies gerealiseerd moeten worden door combina
tie van basisfuncties

- het beschouwen van een LISP-programma als LISP-data.

LISP werd oorspronkelijk ontwikkeld op een IBM 704 computer.
Enkele eigenschappen van de taal en een aantal ongelukkig
gekozen functienamen zijn direct terug te voeren op de
hardware eigenschappen van die computer.
Zoals bekend. is LISP bij uitstek geschikt voor het ontwikke
len van programmatuur voor AI onderzoek. LISP maakt het niet
aIleen mogelijk om ingewikkelde lijststructuren te maken
waarmee aIle mogelijke gegevens opgeslagen kunnen worden maar
ook om op een effectieve wijze in die lijsten te zoeken. Vaak
betekent het zoeken naar een oplossing voor een AI probleem
het creeren van een groot aantal datastructuren die bijvoor
beeld dienen als opslag van tussentijdse gegevens op weg naar
de oplossing [Ramsay. 1985].
Normaal gesproken wordt LISP gelmplementeerd als interpreter.
In de loop der tijd zijn een aantal dialecten van LISP
onstaan die gebruik maken van een compiler.
Het zou hier te ver gaan om de syntax en semantiek van LISP
uitputtend te bespreken. Hier zal aIleen een opsomming van
voor- en nadelen van LISP besproken worden zoals die in het
'Masterbook of high-level microcomputer languages' [Taylor,
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1984) naar voren ZlJn gebracht.
Ten eerste moet men altijd in gedachten houden dat LISP niet
ontwikkeld is als een general-purpose programmeertaal.
Het grote voordeel van LISP is het vermogen om op eenvoudige
wijze met ingewikkelde datastructuren om te gaan. Verder is
LISP handig voor interactief gebruik. waardoor op eenvoudige
manier programma's ontwikkeld en gemodificeerd kunnen worden.
Tot de nadelen behoren de relatief simpele in- en output
faciliteiten. Daarnaast behoort rekenen niet tot de sterkste
kanten van LISP. In het begin duurde een berekening in LISP
tien tot honderd keer zo lang als een zelfde berekening met
FORTRAN (McCarthy, 1978]. Ook het feit dat de prefix-notatie
gebruikt wordt bij representatie van expressies en het feit
dat de syntax van LISP een zeer overvloedig gebruik van haken
nodig maakt, is nogal verve lend. Tenslotte zal een LISP
interpreter in het algemeen geen snel werkende programma's
opleveren.
Naast LISP zijn er nog weI enkele talen die gebruikt worden
bij AI onderzoek. De meeste van die talen vertonen echter
veel overeenkomsten met de 'list processing language' LISP.
Vaak is geprobeerd in zo'n nieuwe taal een of meer slechte
eigenschappen van LISP te verbeteren. Ais enige andere taal
wordt nog Prolog genoemd. Een simpele maar verrassend sterke
programmeertaal die rond 1975 ontwikkeld is op de universi
teit van Marseille. Een groot deel van de nadelen die genoemd
zijn bij LISP gelden ook voor Prolog.

2.2 De bruikbaarheid van list-processing talen voor real-time
toepassingen.

De keuze van de implementatie taal van het expert system
bepaalt voor een groot deel het gemak waarmee de implementa
tie gerealiseerd kan worden. In principe kan een expert
system in elke hogere programmeertaal gelmplementeerd worden;
toch probeert men altijd bewust voor een bepaalde taal te
kiezen. 20 is er ook bij het servo-anesthesie expert system
bewust gekozen. De efficientie en snelheid van de implementa
tie is erg belangrijk omdat het systeem real-time moet
opereren. In eerste instantie zou men misschien geneigd zijn
om, net als in de meeste andere gevallen, LISP als imple
mentatie taal te gebruiken. Maar een kritische beschouwing
van de eigenschappen van een list-processing taal maken het
niet zo vanzelfsprekend om hiervoor te kiezen.
Het servo-anesthesie expert system verschilt in een aantal
opzichten van de gangbare expert systems. Er wordt bijvoor
beeld veel gewerkt met eenvoudige meetgegevens die elke
nieuwe periode vervangen worden door recentere meetgegevens.
In het algemeen is op voorhand al bekend welke grootheden
bijgehouden worden en welke gegevens men uit die grootheden
kan afleiden. Dit maakt het niet nodig om, net als in veel
expert systems, de gegevens in lists op te slaan. Opslag in
lists betekent namelijk dat de gegevens altijd eerst opge
zocht moeten worden in de list. Het gemiddelde expert system
is een groot deel van de tijd bezig met het zoeken naar de
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gewenste data. Volgens Kary en Juell [1986] is het niet
bijzonder wanneer 90% van de executietijd besteed wordt aan
zoeken. In het servo-anesthesie expert system zou men voor
elk meetresultaat en tussenresultaat dat men kan afleiden een
vaste geheugenplaats kunnen reserveren aangezien op voorhand
al bekend is wat men meet en wat men wil afleiden. Dit biedt
het grote voordeel dat er niet meer naar data gezocht hoeft
te worden. Daardoor is bijvoorbeeld zeer snel te constateren
of een bepaald resultaat voorhanden is of nog afgeleid moet
worden. Door te kiezen voor deze vorm van data opslag onstaat
wel de noodzaak dat in de rule-set vastgelegd wordt welke
variabelen er gebruikt worden.
In de vorige paragraaf werd al vermeld dat LISP zeer traag
rekent. In veel expert systems is rekenwerk ook niet zo be
langrijk en als er gerekend moet worden is de tijd niet van
groot belang. Dit gaat niet op voor deze toepassing. Een
aantal van de rules zal rekenkundige formules bevatten
waarmee de relatie tussen enkele grootheden vast wordt
gelegd.
Tot slot moet er ook nog rekening gehouden worden met de eis
dat het servo-anesthesie expert system, gezien de in hoofd
stuk 1 al gestelde eisen, zal worden gelmplementeerd op een
PC. Er kan dus geen gebruik worden gemaakt van computers die
speciaal ontworpen zijn voor list-processing werk. zogenaamde
LISP-machines.
Gezien de eisen die er gesteld worden aan een real-time
expert system is het niet aan te raden gebruik te maken van
LISP of een aanverwante taal. Het ligt veel meer voor de hand
te kijken of er gebruik gemaakt kan worden van procedurele
talen als PASCAL, FORTRAN of C.

2.3 TRC, voorbeeld van een expert system ontwikkel hulpmid
del.

2.3.1 Inleiding.

De TRC-compiler is een hulpmiddel voor het ontwikkelen van
rule-based expert systems. TRC staat voor Translate Rules to
C. TRC is ontwikkeld door D. Kary op de North Dakota State
University [Kary. 1985].
De input voor de compiler is een lijst met rules. De syntax
waarin de rules moeten worden aangeboden. komt overeen met
die van 'yacc' (~et ~nother £ompiler £ompiler). De output van
de compiler wordt gevormd door een aantal C-procedures.
In fig.2.1 staat een schematisch overzicht van de verschil
lende stappen in het ontwerpproces van een expert system met
TRC.
De gebruiker specificeert eerst een set rules die voldoet aan
de yacc-syntax. Met behulp van de TRC compiler wordt die
rule-set omgezet in een aantal C-procedures. Naast deze
procedures moet de gebruiker een hulp C-file aanmaken. In z'n
eenvoudigste vorm bevat die file alleen maar een main-proce
dure. Hierin moet de database gelnitialiseerd en de inference
engine opgestart worden. Interactie met de gebruiker tijdens
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het draaien van het expert system zal door de gebruiker in de
hulpfiles geregeld moeten worden. De door TRC gegenereerde
files moeten samen met de hulpfiles gecompileerd en gelinked
worden door een C-compiler.
TRe biedt de mogelijkheid met behulp van bepaalde ingebouwde
routines de werking van het expert system te controleren. 20
bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid de inhoud van de data
base te tonen. wanneer de gebruiker dat wenst. Verder kan
worden bijgehouden in welke volgorde de rules doorlopen
worden en welke rules daarbij waar bleken te zijn.

specificatie van de
rule set

TRC compiler

C-procedures

C-compiler

executable code

C-hulpprocedures

Fig.2.1 Schematisch overzicht van de ontwikkeling van een
expert system.

2.3.2 Uitgangspunten bij het ontwerp.

Het belangrijkste doel bij het ontwerp van TRC was het
ontwikkelen van een snel werkend systeem. TRC is gebaseerd op
PROS en PAS-II. twee expert system ontwikkel hulpmiddelen
geschreven in LISP. Er is bij het ontwerp getracht zoveel
mogelijk tijdrovende acties te vermijden. Dit wordt ten
eerste bereikt door het maken van een probleem-specifieke
inference engine. die ontstaat door compilatie van de rules
en combinatie van die code met de code van de hulpprocedures.
Dit biedt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid de code te optima
liseren. Aangezien er veel gezocht moet worden in de data
base. is de datarepresentatie heel belangrijk. In standaard
LISP toepassingen wordt aIle data in een LISP list opgesla
gen. In TRC is gekozen voor een datarepresentatie met ver
schillende lists. AIle gegevens met bepaalde identieke eigen
schappen worden in een en dezelfde type list opgeslagen (net
zoals in Turbo Prolog). Hierdoor kan bij het zoeken naar een
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bepaald data type. het zoeken beperkt worden tot die list
waar alle gegevens van dat data type in moeten zitten. Een
TRC list kan alleen maar data elementen bevatten en kan niet,
zoals in LISP. opgebouwd zijn uit andere lists. Per list
wordt het aantal elementen in die list bijgehouden. Dit biedt
de mogelijkheid om van te voren te controleren of het aantal
elementen dat gezocht wordt niet het aantal elementen waaruit
de list bestaat overtreft.
In TRC is een list gerealiseerd door een linked-list van
structures. Structures in C zijn te vergelijken met records
in Pascal. Elke structure bevat een aantal velden waarin de
kenmerkende eigenschappen van dat element kunnen worden
ingevuld.
TRC is door de ontwerpers ontwikkeld op een VAX 11/780. Bij
yerschillende toepassingen bleek de prestatie uitgedrukt in
LIPS (logical inferences per second) te varieren tussen de 50
en 1000 [Kary and Juell.19861. In ~et geval dat 1000 LIPS
bereikt werd. was het door de aard van het probleem mogelijk
het zoeken volledig te elimineren (dit toont een opvallende
overeenkomst met de situatie in het servo-anesthesie expert
system) .

2.3.3 De evaluatie van de database.

Normaal gesproken wordt de database lineair doorzocht. In dat
geval worden de zoekacties uitgevoerd in de volgorde zoals
die vastgelegd is de database. Mislukt een zoekactie, dan
wordt de bijbehorende rule verworpen. Een alternatief is de
recursieve zoekmethode. Wanneer nu een bepaalde zoekactie
mislukt. wordt eerst gekeken of een voorafgaande zoekactie
ongedaan gemaakt kan worden. Kan dat, dan wordt gekeken of de
zoekactie nu wel succesvol is. Is er geen zoekactie meer die
ongedaan kan worden gemaakt. dan wordt de rule alsnog verwor
pen.
In het normale geval worden de rules uit de rulebase geevalu
eerd tot er een rule succesvol is. Dan wordt de bij die rule
behorende actie uitgevoerd. De evaluatie van de rules gaat
dan weer verder bij het begin van de rulebase.
De operaties op de database zijn beperkt tot het toevoegen
en/of weghalen van een of meer objecten. Hierbij geldt de
beperking dat alleen objecten die in een zoekactie gevonden
zijn uit de list weggehaald kunnen worden. Het toevoegen van
een object aan een list is het plaatsen van dat object aan
het begin van de list. Men heeft dit zo gelmplementeerd omdat
men in het algemeen de laatst ingevoerde data nodig heeft.

2.3.4 De optimalisatie

Het optimalisatieprogramma produceert geen code die werkelijk
optimaal is. Het programma voert slechts een enkele code
modificatie uit. hetgeen een positief effect kan hebben op de
executietijd van het programma. De tijdbesparing wordt
bereikt door het verminderen van de zoektijd.
Wanneer een bepaalde rule waar blijkt te zijn, geeft dat
impliciet flink wat informatie over de database. Het is
bekend dat een rule voorafgaand aan de huidige rule pas waar
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kan worden na de actie van de huidige rule. wanneer de
database daarbij zodanig is aangepast dat die voorafgaande
rule waar kan worden. Dit idee vormt de basis gedachte van
het optimalisatieprogramma.
Wanneer een rule waar blijkt te zijn en met een ADD-statement
een object A toevoegt aan de database. dan kan een vooraf
gaande rule. die als voorwaarde heeft het leeg zijn van de
lijst met objecten A. nooit waar worden. Wordt echter met een
MARK-statement een object A uit de betreffende lijst wegge
haald. dan kan zo'n voorafgaande rule waar worden. De strate
gie is dan dat men als volgende rule die rule kiest. die
mogelijk waar kan worden. 20 zijn er nog een aantal situaties
waarbij je een rule kan aanwijzen die niet bij voorbaat al te
kwalificeren is als niet-waar. Helaas is het huidige optima
lisatieprogramma nog vrij zwak en levert niet altijd een
tijdwinst op.

2.3.5 De input voor de TRC compiler.

De inputfile voor de compiler bestaat uit vijf delen. De
header. de definities. de database. de rules en de trailer.
De header. de database en de trailer zijn optioneel. Schema
tisch ziet de file er zo uit:

header
%%
definitie-sectie
%%
initialisatie
van de database
%%
rules
%%
trai ler

/* optioneel */

/* optioneel */

/* opt ionee I * /

De header en de trailer bevatten aIleen C-code. bijvoorbeeld
bepaalde functies die de gebruiker gedefinieerd heeft. De
TRC-compiler zal de C-code onveranderd doorgeven aan de
outputfiles.
Ieder object dat gebruikt wordt in een rule moet eerst gede
finieerd worden in de definitie-sectie. Een object kan
gedefinieerd worden als bestaande uit verschillende elemen
ten.
Van elk element moet het type aangegeven worden (INT, FLOAT,
STRING. POINTER) en de 'naam' van dat element. In de meest
eenvoudige vorm kan een object gedefinieerd worden zonder
elementen.
In de database-sectie van de inputfile wordt de begintoestand
van de database gespecificeerd. Elementen van objecten die
niet gelnitialiseerd worden krijgen de waarde nul of de nul
string als initiele waarde.
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Voorbeeld:
%%
1* definitie-sectie */
A (A1 STRING

A2 FLOAT)
B (Bl STRING

B2 INT)
lC
%%
1* initialisatie van
A (Ai =) "string")
2A (A2 =) 3.34

Ai =) "thing")
2C
3B
%%

de database *1
1* element A2 wordt dus 0 */
1* er worden twee objecten met *1
1* deze eigenschappen gedefinieerd*1
1* er worden twee C-elementen en *1
1* drie B-elementen gedefinieerd *1
1* waarvan de velden nul of leeg */
1* worden*1

In de volgende sectie worden de opties en de rules gedefi
nieerd. Eerst wordt aangeven welke opties de gebruiker nodig
heeft. In het kort zijn de volgende opties mogelijk:

ZERO - aIle data en geheugenruimte uit een vorige executie
wordt verwijderd cg. vrijgemaakt.

PROFILE - genereert een procedure die bijhoudt hoe vaak een
bepaalde rule geevalueerd wordt en welke rules waar
zij n.

BACKTRACK - genereert een inference engine die gebruik maakt
van back-tracking, De acties van de laatste rule die
waar was, worden ongedaan gemaakt.

DUMP - genereert een procedure waarmee de inhoud van de
database geprint kan worden op de standaard output.

RECURS - als default zoekactie wordt de recursieve zoekactie
gebruikt. Deze optie kan ook per rule worden opgegeven.

TRACE - in een lijst wordt bijgehouden welke en in welke
volgorde de rules waar blijken te zijn.

PREFIX - de compiler voorziet aIle data objecten en proce
dures van een gespecificeerde prefix. (Overigens bleek
deze optie niet helemaal correct te werken.)

Na de opties volgen de rules. Elke rule krijgt een label. Het
eerste deel van een rule bestaat uit de premissen. de voor
waarden waaraan moet worden voldaan wil de bijbehorende actie
uitgevoerd worden. Schematisch ziet een rule er alsvolgt uit:

labe 1:
optie(s)
premisse(n)
-)

actie(s)



(A.A1 -- 2)
(B.B1 != 3
B.B2 < "THIS")
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Met behulp van de al eerder genoemde pattern matcher worden
de premissen stuk voor stuk geevalueerd. In feite stelt elke
premisse een zoekactie voor naar een object met gespecifi
ceerde eigenschappen.
De eenvoudigste zoekactie is het testen op de aanwezigheid
van een of meer objecten van een bepaald type.
Net zoiets is het testen op het niet aanwezig zijn van een
bepaald object met de NOT operator, bijv. NOT A.
Meer algemeen wordt er gezocht naar een object waarvan de
elementen de een of andere inhoud moeten hebben. Bijvoor
beeld:

/*een object van type A met element Al-2*/
/*een object van type B met B1 ongelijk*/

/*aan 3 en B2 kleiner dan "THIS" */

Het is mogelijk in de database te zoeken naar een object dat
vergeleken moet worden met een object dat al eerder gevonden
is. Dit kan aIleen wanneer aan dat object een sYIDbolische
naam wordt gegeven. Die sYIDbolische naam kan dan gebruikt
worden in een test. Bijvoorbeeld:

(~A FIRST /*het eerste object A met A1 gelijk aan 2*/
A.A1 2) /*wordt FIRST genoemd */

(B.B1 == FIRST.A3)

De gebruiker kan wi I lekeurige C-code plaatsen tussen de
premissen. De TRC-compiler zal die code in principe
ongewijzigd reproduceren in de outputfiles. In die C-code
kunnen de variabelen gebruikt worden die in diezelfde rule
gedefinieerd zijn. De variabele naam moet dan voorzien worden
van een $-teken. de compiler zorgt voor de juiste adres
codering.
Aan het begin van een rule kan een EMPTY-object gedefinieerd
worden. Dit is een object van een bepaald type, dat aIleen
binnen die rule bestaat en gebruikt kan worden.

EMPTY PENNY SPARE /* PENNY is het type en SPARE is de */
/* naam van het object */

Een nadeel van het toevoegen van C-code is dat de acties die
de gebruiker laat uitvoeren in die code niet te controleren
zijn door de TRC compiler. De gebruiker kan bijvoorbeeld de
database veranderen zonder dat de volgende premissen waar
hoeven te zijn. Verder kan de BACKTRACK optie er niet meer
voor zorgen dat aIle acties van een bepaalde rule ongedaan
worden gemaakt.

Er zijn twee soorten acties mogelijk OP de database. Ten
eerste het weghalen van een object uit de database met het
MARK statement. Ten tweede het toevoegen van een object aan
de database met het ADD statement.
AIleen objecten die in een premisse gevonden zijn kunnen met
MARK verwijderd worden. Het object dat verwijderd moet worden
kan aangegeven worden met z'n sYIDbolische naam. Wordt bij een
MARK-statement aIleen een type naam meegegeven, dan wordt het
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eerste object van dat type, dat in de premissen gevonden
werd, verwijderd.
Met ADD kan een bepaald object toegevoegd worden aan de
database. waarbij de elementen een specifieke waarde kunnen
krijgen. De objecten worden aan het begin van de objectlijst
geplaatst.
Het actie gedeelte van een rule kan verder een OPTIMIZE
statement bevatten. Met OPTIMIZE <label> zorgt de gebruiker
ervoor dat de rule met het gespecificeerde label als volgende
rule geevalueerd wordt. Na de ADD, MARK en OPTIMIZE state
ments kan nog C-code geplaatst worden.

2.3.6 De output van de TRC compiler.

De TRC-compiler genereert standaard 11 tekstfiles met C-pro
cedures. Vaak bevat een deel van die files niet meer dan
enkele standaard declaraties van variabelen. Welke files
werkelijk procedures bevatten hangt af van de opties die
meegegeven zijn. Wanneer geen enkele optie meegegeven wordt.
zijn er maar vijf files die samen met de hulpprocedures
gecompileerd hoeven te worden.
Elk object type dat gedefinieerd wordt in de definitie-sectie
wordt intern voorgesteld door een structure. Deze structure
bevat de gedefinieerde elementen en twee pointers. De ene
pointer geeft het adres van de structure die voor en de
andere pointer geeft het adres van de structure die na de
betreffende structure in de lijst voorkomt.
De output bevat voor elk object type een aparte search-. add
en free-routine. Dit is noodzakelijk omdat ieder object niet
alleen een verschillend aantal elementen maar ook verschil
lende type elementen kan bevatten.
De rules bestaan in feite alleen uit een aantal search-rou
tines met de gewenste voorwaarden en eventueel een of meer
add- of free-routines. Met behulp van GOTO-statements wordt
aangegeven of de inference engine verder moet gaan met de
volgende rule of met de eerste rule uit de rulebase.
Wanneer de gebruiker een bepaalde optie meegeeft. zal de
compiler automatisch de benodigde acties ondernemen. In het
algemeen zullen enkele extra routines worden toegevoegd aan
de output. Voor een uitgebreide beschrijving van de output
wordt verwezen naar de "TRC Reference Manual" [Kary. 1985].

2.3.7 De bruikbaarheid van TRC als ontwikkel hulpmiddel.

In tegenstelling tot LISP wordt in TRC de nodige aandacht
besteed aan het beperken van het zoeken naar data. Intro
ductie van meer dan een list heeft al veel invloed op de
snelheid. Toch blijven er nog een aantal bezwaren over.
Ten eerste blijft voor deze toepassing de datarepresentatie
nog steeds inefficient. Verwante objecten worden opgeslagen
als een ketting van structures. Een bepaald object kan alleen
geselecteerd worden door middel van een zoekactie. ook
wanneer het eerste element van een list (het laatst inge
voerde element) gewenst is. Over het algemeen heeft het
servo-anesthesie expert system alleen de meest recente
gegevens nodig. Daarnaast zal de gebruiker zelf moeten zorgen
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dat de lijsten niet onnodig lang worden. Er moet niet meer
data bewaard worden dan nodig is voor de evaluaties. Daarom
moeten geregeld de laatste objecten uit de lijsten verwijderd
worden. Daarvoor is dan weI een zoekactie nodig door al die
lijsten. Het zou bijvoorbeeld veel efficienter zijn de data
op te slaan in arrays van structures.
Het tweede grote nadeel van THC is het beperkt aantal opera
ties dat de rule syntax toestaat. De mogelijkheid bestaat weI
om zelf C-procedures te schrijven die de gewenste operaties
uitvoeren. Dit is echter niet zo eenvoudig omdat de THC
compiler geen weet heeft van de procedures die dan worden
toegevoegd. Deze kunnen op een ongeoorloofde manier de
database veranderen zodat de code, die de compiler genereert.
niet altijd meer correct werkt.
Tot slot moet er nog op gewezen worden dat de THC compiler in
z'n huidige vorm niet foutloos werkt op een PC. THC is
ontwikkeld op een VAX 11/780. Het operating system voor deze
VAX was grotendeels in C geschreven. Op de TU bestaat een
werkende versie op de UNIX-VAX. Er is geprobeerd THC te
implementeren op een Philips PC (P 3102). Vrijwel zeker door
incorrecte initialisaties van variabelen en pointers is het
gedrag van de compiler op de PC onvoorspelbaar. Het wissen
van het geheugen v66r iedere aanroep van THC bleek nodig om
de problemen te verhelpen.



HOOFDSTUK 3.

SIMPLEXYS: EEN SIMPLE EXPERT SYSTEM IN TURBO PASCAL.

3.1 Uitgangspunten bij de ontwikkelinq van SIMPLEXYS.

De eerste versie van SIMPLEXYS is op de vakgroep Medische
Electrotechniek ontwikkeld door ir. J.A. Blom. Het systeem is
een aanpassing en uitbreiding van een expert system hulpmid
del genaamd QUIXPERT, ontwikkeld door ir. J. Hajek, medewer
ker van het Rekencentrum van de TUE.
In S 1.5 zijn een aantal eisen opgesomd die gesteld worden
aan het servo-anesthesie expert system. Het ligt voor de hand
dat bij de ontwikkeling van SIMPLEXYS geprobeerd is aan die
eisen te voldoen.
In SIMPLEXYS wordt in z'n algemeenheid veel nadruk gelegd op
efficientie. Dit komt tot uiting in enkele belangrijke
eigenschappen van het systeem. Een belangrijk gegeven is dat
een rule hooguit eenmaal per run geevalueerd wordt. Wanneer
de waarde van een rule bekend is, wordt deze in het verdere
verloop van de run gebruikt. Dit is mogelijk omdat de meetge
gevens en overige data tijdens een run dezelfde waarde
blijven behouden. SIMPLEXYS opereert in een run in een
statische omgeving. In SIMPLEXYS wordt op verschillende
manieren gecontroleerd of run-time voldaan wordt aan de eis
dat de omgeving statisch is. Wanneer een rule-set N rules
bevat zal het expert system hooguit N maal de waarde van een
rule hoeven te bepalen. Dit is in de gangbare expert systems
meestal niet het geval.
In SIMPLEXYS moeten de variabelen, de rules en aIle data van
te voren gedefinieerd worden, zodat de Pascal compiler aan
elke variabele een vaste geheugenplaats kan toekennen.
Hierdoor hoeft er niet meer gezocht te worden naar de varia
belen, maar zijn deze direkt voorhanden. Dit heeft weI tot
gevolg dat het niet mogelijk is om tijdens de executie van
het expert system data of rules toe te voegen aan het expert
system.
In grote lijnen wordt een expert system in twee stappen
gegenereerd. Bij de eerste stap wordt de tekstfile met rules
gecompileerd door de rule compiler. Dit levert enkele files
op die onder meer een aantal arrays bevatten. Deze files
worden in de tweede stap meegelinked met de source-code van
de inference engine. Deze wordt dan uiteindelijk gecompileerd
door de Turbo Pascal compiler. Pascal code die ingebouwd is
in de rules wordt niet door de rule compiler gecompileerd,
maar wordt ongewijzigd meegelinked met de inference engine.
Dit zijn in grote lijnen de belangrijkste eigenschappen van
SIMPLEXYS. In de volgende paragraaf zal dieper ingegaan
worden op de syntax en semantiek van SIMPLEXYS. Daar zullen
nog enkele eigenschappen aan de orde komen die de snelheid
van het expert system opvoeren.
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3.2 Beschrijving van de belangrijkste eigenschappen van
SIMPLEXYS.

3.2.1 Inleiding.

Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op de handleiding
voor SIMPLEXYS (versie 0.8) die door ir. J.A. Blom, mijn
afstudeer begeleider, geschreven is. De in hoofdstuk 4
beschreven rule-set analyser is namelijk ontworpen voor
versie 0.8. In hoofdstuk 5 zal ingaan worden op de laatste
versie (versie 1.0) van SIMPLEXYS [Blom, 1987]. In dat
hoofdstuk komt ook aan de orde hoe de rule-set analyser
aangepast kan worden aan de laatste versie.
Een rule-based expert system als SIMPLEXYS kan voorgesteld
worden als een semantisch netwerk. Een verzameling knooppun
ten, de rules, onderling verbonden door pijlen, die de
relaties tussen de rules aangeven. Er zijn twee typen rules.
Ten eerste de primitieve rules. Dit zijn rules die niet van
andere rules afhangen. Ten tweede evaluatie-rules. Deze rules
zijn weI afhankelijk van de waarden van andere rules.

Rl

R5 R6 R7 R8 R9

Fig. 3.1. Semantisch netwerk van rules. De rules Rl tim
R4 zijn evaluatie-rules. De rules R5 tim R9 zijn primi
tieven.

Doel van SIMPLEXYS is in het algemeen het evalueren van een
of meerdere rules; men noemt deze rules de goals. Men spreekt
van een run van het expert system wanneer het systeem de
opgegeven goals evalueert.
De waarde die aan een rule wordt toegekend is de uitkomst van
de evaluatie van die rule. De waarde van een evaluatie-rule
wordt recursief bepaald. Om de waarde van de evaluatie-rule
te kunnen bepalen, moeten de waarden van de rules waarvan de
evaluatie-rule afhankelijk is, bekend zijn. Die rules kunnen
op hun beurt ook weer afhankelijk zijn van andere rules. Dit
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recursie-proces eindigt bij de primitieve rules (hoe primi
tieve rules aan hun waarde komen komt later aan de orde). Na
enig rekenwerk kan dan de waarde van de oorspronkelijke
evaluatie-rule bepaald worden. Deze manier van evalueren
noemt men backward-chaining. Een tweede methode om rules een
waarde toe te kennen is forward-chaining. SIMPLEXYS maakt van
beide methoden gebruik. Bij forward-chaining wordt. op grond
van het resultaat van de evaluatie van een rule. aan een of
meer andere rules een waarde toegekend. In veel gevallen kan
men op grond van het resultaat van de evaluatie van een rule
ook het een en ander concluderen over andere rules. Stel dat
er zowel een rule bestaat die aangeeft of een patient een te
hoge bloeddruk heeft als ook een rule die aangeeft of een
patient een te lage bloeddruk heeft. Wanneer een van de twee
rules waar blijkt te zijn kan men automatisch de andere rule
de waarde false geven. zonder die rule te evalueren. De
knowledge engineer zal er natuurlijk weI voor moeten zorgen
dat de toekenning altijd in overeenstemming is met de uit
komst van een evaluatie. wanneer men die zou uitvoeren.
Elke rule. ook weI aangeduid als variabele. heeft een be
paalde waarde. In eerste instantie hebben aIle rules de
waarde Undefined (UD). Tijdens een run kan een rule door
middel van forward- of backward-chaining een van de drie
volgende waarden krijgen. True (TR) als de regel waar is.
False (FA) als de regel niet waar is en Possible (PO) wanneer
men niet zeker weet of de waarde waar dan weI niet waar is.
Zoals vermeld is. is de waarde van een evaluatie-rule een
functie van de waarden van andere rules. Die functie wordt
vastgelegd door een logische expressie die bij die rule
opgegeven wordt. De logische expressie is opgebouwd uit
operanden. rules en operatoren. SIMPLEXYS gebruikt op het
ogenblik drie binaire en drie unaire operatoren. Ret is vrij
eenvoudig om. mocht het nodig zijn. nieuwe operatoren te
definieren.
De eerste binaire operator is de AND-operator. Deze operator
komt vrijwel overeen met de and-operator uit de booleaanse
logica. De tweede binaire operator is de OR-operator. Ook
deze operator is vrijwel gelijk aan de or-operator uit de
booleaanse logica. De derde is de ALT operator. Deze operator
wordt gebruikt om een equivalentie aan te geven tussen de
twee operanden.
Bijvoorbeeld :

x ALT y

betekent dat hetzij x, hetzij y in de expressie gebruikt
kunnen worden. In principe hebben de twee operanden dezelfde
waarde en kan bijvoorbeeld. wanneer x niet bekend is. de
waarde van y gebruikt worden. In de figuren 3.2 tot en met
3.4 staan de drie waarheidstabellen van de drie binaire
operatoren.
AIle binaire operatoren hebben dezelfde prioriteit. zodat de
evaluatie expressie werkelijk van links naar rechts geeva
lueerd wordt. Men moet zich heel goed realiseren dat dit niet
geheel overeenkomt met de booleaanse logica. Daar heeft de
and-operator een hogere prioriteit dan de or-operator. Wil
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men in SIMPLEXYS de volgorde van evaluatie belnvloeden, dan
moet dat gebeuren met behulp van haken.

AND I TR FA PO UD

TR TR FA PO UD

FA FA FA FA FA

PO PO FA PO UD

UD UD FA UD UD

Fig 3.2. Waarheidstabel van de binaire operator AND.

OR TR FA PO UD

TR TR TR TR TR

FA TR FA PO UD

PO TR PO PO UD

UD TR UD UD UD

Fig 3.3. Waarheidstabel van de binaire operator OR.

ALT TR FA PO UD

TR TR ** TR TR

FA ** FA FA FA

PO TR FA PO UD

UD TR FA UD UD

Fig 3.4. De waarheidstabel van de binaire operator ALT.
** : conflict, de twee operanden zijn niet equivalent.
SIMPLEXYS genereert dan een run-time fout melding en
gebruikt de waarde van de eerste operand.
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Naast de drie binaire operatoren kent SIMPLEXYS ook nog drie
unaire operatoren: NOT, MUST en de history operator. De
eerste twee operatoren hebben een voor de hand liggende
betekenis. Met behulp van MUST kan in een evaluatie aangeven
worden dat de daaropvolgende operand waar moet zijn. In fig.
3.5 staat de waarheidstabel van de twee operatoren.

v

TR FA PO un

NOT v FA TR PO un

MUST v TR FA FA un

Fig 3.5. Waarheidstabel van de unaire operatoren.

De historY operator is een bijzondere operator. Van elke rule
wordt een teller bijgehouden. Deze teller geeft aan hoeveel
seconden die rule al TR is. De syntax is als voIgt:

RULE history-operator ( numeric expression

Een history-operator is een van de volgende symbolen:

ge I Uk
<> onge I ijk
> groter dan
>= groter of gelijk
< Kleiner
<- Kleiner of gelijk

Een expressie als HEARTRATEHIGH > (80 * seconds) betekent
dat gecontroleerd wordt of de rule HEARTRATEHIGH al meer dan
80 seconden de waarde TR heeft gehad.
Evaluatie van rules gebeurt in SIMPLEXYS zo efficient moge
lijk. Zo wordt, wanneer mogelijk, een operand overgeslagen.
Stel een expressie

opndl AND opnd2

Wanneer opndl FA is, zal de uitkomst van deze expressie
altijd FA worden, ongeacht de waarde van opnd2. In zo'n geval
wordt dan ook opnd2 overgeslagen. Daarmee wordt voorkomen dat
men de waarde van een rule gaat bepalen. die niet bekend
hoeft te zijn. Dit zal in het algemeen de nodige tijdwinst
opleveren. Bij de OR-operator treedt iets dergelijks op
wanneer de eerste operand TR is. Ook in dat geval ligt de
uitkomst van de OR-operatie al vast. Bij de ALT-operator gaat
het net zo in z'n werk; als de eerste operand TR of FA is,
wordt de tweede operand overgeslagen.
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Hoe evaluatie expressies opgeslagen worden komt later nog aan
de orde.

Naast de evaluatie rules ZlJn er de primitieve rules. Hoe een
primitieve rule aan z'n waarde komt hangt af van het type
primitieve rule. Er zijn drie typen: de ASK-rule, de TEST
rule en de MEMO-rule.
Wanneer de waarde van een ASK-rule bepaald moet worden, zal
de waarde van die rule aan de gebruiker gevraagd worden. De
gebruiker kan TR, FA of PO antwoorden.
Een TEST-rule krijgt een waarde op grond van een data test.
De definitie van de rule bevat een of meer regels Pascal
tekst. Die tekst bevat een of andere test in Pascal. De
uitkomst van die test bepaalt de waarde van de TEST-rule.
Wanneer een van de meetgegevens de bloeddruk van de patient
is, kan met een Pascal test zoals onderstaande de waarde van
die rule gerelateerd worden aan de bloeddruk.

PRESSUREHIGH: if pressure ) 125 then TEST:=TR
else TEST:-FA;

Aanroep van een MEMO-rule levert de waarde op die die rule in
de voorafgaande run had. De MEMO-rule is een soort geheugen
variabele. Een MEMO-rule krijgt een waarde met behulp van
forward-chaining. In verband met de eis dat de waarden van de
rules tijdens een run consistent moeten zijn, zal een MEMO
rule pas aan het eind van de run de nieuw toegewezen waarde
krijgen. Hoe met behulp van forward-chaining een waarde
toegekend wordt zal later besproken worden.
Op dit punt zal nog eens opgesomd worden hoe in SIMPLEXYS
gezorgd wordt voor een zo efficient mogelijke werking.

- Een rule wordt hooguit eenmaal per run geevalueerd, er
treedt dus geen combinatorische explosie van de zoekruimte
op. Een waarde die eenmaal afgeleid is, wordt voor de rest
van de run gebruikt.

Een rule kan meervoudige consequenties hebben. De rule
krijgt een waarde op grond van een evaluatie, test of
vraag. Daarnaast kunnen op grond van de uitkornst een of
meer andere rules ook een waarde krijgen.

Wanneer mogelijk worden tijdens de evaluatie van een
expressie operanden overgeslagen.

De data wordt opgeslagen op vaste geheugenlocaties en dus
niet in lists.

Rules worden recursief geevalueerd. Er hoeft dus nooit
gezocht te worden naar een volgende rule.

Pascal is een veel efficientere taal dan LISP of PROLOG.
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3.2.2 De rule syntax.

De gebruiker. de knowledge engineer. zal in eerste instantie
een tekstfile moeten aanmaken waarin de rule-set gedefinieerd
wordt. Hoe de rule-set gedefinieerd moet worden komt in dit
deel aan de orde.
De tekstfile die de gebruiker gemaakt heeft wordt door een
rule compiler omgezet naar een aantal ander tekstfiles. Deze
files bevatten onder meer de arrays met de evaluatie codes en
nog enkele applicatie-afhankelijke variabelen. Samen met de
inference engine source tekst worden die files gecompileerd
door de Turbo Pascal compiler.
De rule tekstfile kan een aantal secties bevatten. Minimaal
een sectie. maximaal vier secties.
In de eerste sectie worden de types. variabelen. functies en
procedures gedeclareerd. Deze declaratie moet op de standaard
Pascal wijze plaatsvinden. Functies en procedures die in de
rule teksten voorkomen moeten allemaal in deze sectie gede
clareerd worden. evenals aIle variabelen. De rule namen
hoeven hier niet gedeclareerd te worden. Deze sectie begint
met een regel met het codewoord DECLS en eindigt wanneer er
een regel is met een codewoord van een van de andere secties.
Alles wat in dit deel staat wordt ongewijzigd overgenomen in
een van de files die mee~elinked worden met de inference
engine. Deze sectie is niet nodig wanneer niets gedeclareerd
hoeft te worden.
In de tweede sectie komt de initialisatie aan bod. deze
sectie is optioneel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee
vormen van initialisatie. Ten eerste de initialisatie bij het
opstarten van het systeem. Deze initialisatie vindt slechts

.eenmaal plaats. Dit deel wordt gekenmerkt met het codewoord
INITG. Ten tweede is er de initialisatie die aan het begin
van elke run wordt uitgevoerd. Dit deel wordt gekenmerkt door
het codewoord INITS. In beide delen kan men aan de gedecla
reerde variabelen een waarde toekennen of een procedure laten
uitvoeren. Dit laatste maakt het bijvoorbeeld mogelijk om met
een Pascal procedure gegevens in te lezen. Het is niet
mogelijk om hier de rules een bepaalde waarde te geven. dat
moet in de rule-definitie komen.
In de derde sectie worden de rules gedefinieerd. Deze sectie
is veplicht en begint met het codewoord RULES. De definitie
van een rule bevat minimaal twee regels. in principe is er
geen maximum. De eerste regel begint met de symbolische naam
van die rule gevolgd door ': I en een tekst string (net als
een Pascal string tussen aanhalingstekens). De symbolische
naam van de rule kan in evaluaties gebruikt worden. De
volgende regel kan een INITIALLY statement zijn. Normaal
gesproken is de waarde van een rule aan het begin van de run
un. Met INITIALLY TR/FA/PO kan de rule aan het begin van de
eerste run een andere waarde krijgen dan UD. De notatie
TR/FA/PO betekent dat een van deze codewoorden daar komt te
staan.
In de regel daarna wordt vastgelegd welk type rule er gede
finieerd wordt. Er zijn vier types:

- ASK-rule. In het geval van een ASK-rule gebruikt men het
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codewoord ASK. Het expert system zal bij aanroep van deze
rule een vraag tonen op het scherm. De gebruiker kent dan
een waarde toe: TR, FA of PO.

- TEST-rule. Bij dit type gebruikt men het codewoord TEST of
BTEST. De rule bevat een of meer regels Pascal tekst die
een test uitvoeren op bepaalde variabelen in de database.
Ais de test-code niet zo lang is kan deze direct achter het
woord TEST komen te staan, anders moet deze op een nieuwe
regel beginnen en afgesloten worden met ENDTEST. De Pascal
code wordt door de rule compiler in ongewijzigde vorm
overgenomen in een van de tekstfiles. Er vindt in de rule
compiler geen syntax check plaats van die code. Wanneer de
Pascal-code gevormd wordt door een booleaanse expressie,
dan kan deze voorafgegaan worden door het codewoord BTEST
(Boolean Test). De uitkomst van de booleaanse expressie
wordt dan de waarde van de rule (TR of FA) .

- MEMO-rule. Met het code woord MEMO wordt aangegeven dat die
rule een 'geheugenvariabele' is. Deze rule krijgt een
waarde door middel van forward-chaining. De waarde is
gedurende de hele run gelijk, aan het einde van de run
wordt de waarde, indien nodig, veranderd.

- evaluatie-rule. In dit geval staat er een logische expres
sie, bestaande uit de SIMPLEXYS operatoren en namen van
rules. De logische expressie is maximaal een regel lang.

Het vierde deel van de rule-definitie is optioneel. In dit
deel kan vastgelegd worden dat wanneer de rule een bepaalde
waarde krijgt er een 'actie' uitgevoerd moet worden. Die
actie kan bestaan uit het toekennen van een waarde aan andere
rules, het laten uitvoeren van een stukje Pascal code of het
laten evalueren van een bepaalde rule. Deze sectie begint
altijd met THEN/ELSE. THEN houdt in dat het daaropvolgende
uitgevoerd wordt wanneer de rule waar is. In het geval van
ELSE wordt het daaropvolgende uitgevoerd wanneer de rule
niet-waar is. Een andere rule kan een waarde krijgen door
middel van de constructie THEN/ELSE TR/FA/PO gevolgd door een
of meer rule namen. De toekenning vindt direct plaats behalve
wanneer de toekenning een MEMO-rule betreft. Met de THEN/ELSE
DO constructie kan men een daaropvolgend stuk PASCAL-code
laten uitvoeren. Wanneer de code meer dan een regel beslaat
wordt de code afgesloten met ENDDO. Met de constructie
THEN/ELSE GOAL is het mogelijk een of meer rules te laten
evalueren op grond van de waarde van een rule. In figuur 3.6
staat schematisch een overzicht van de rule-definitie. De
precieze syntax van de rules kan gevonden worden in de be
schrijving van SIMPLEXYS door Blom.
De rule compiler controleert de rule syntax voor zover het
geen stukken Pascal tekst betreft. Wanneer de compiler een
fout detecteert, verschijnt er een foutmelding op het scherm
en wordt de compilatie gestopt. De compiler registreert ook
of aIle rule namen, die voorkomen in de evaluatie expressies,
gedefinieerd worden. Wanneer een of meer rule definities
ontbreken zal de compiler dit melden en de mogelijkheid
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bieden deze ontbrekende rules in de rule-set op te nemen als
ASK-rules.

sectie 1.

sectie 2.

sectie 3.

rulename: 'ruletext'

< INITIALLY TR/FA/PO >

ASK
of

TEST Pascal source code
of

BTEST booleaanse expressie
in Pascal

of
MEMO

of
evaluatie expressie

sectie 4. < THEN/ELSE
< of
< THEN/ELSE
< of
< THEN/ELSE

DO Pascal source code >
>

TR/FA/PO : rulename(s) >
>

GOAL: ru lename (s) >

Fig. 3.6. Schematisch overzicht van een rule definitie.
Tekst tussen < > is optioneel.

Hieronder volgen enkele gefingeerde rule definities:

CIRCLE: 'the object is a
ASK

THEN FA: SQUARE,TRIANGLE

circle'
{vraag de gebruiker of het object }
{een cirkel is}
{als het object een cirkel is, is}
{het geen vierkant en geen driehoek}

TEST:-FA;

SQUARE: 'the object is a square'
TEST {tekst tussen TEST en ENDTEST is }

{Pascel tekst en moet aan Pascal }
{syntax voldoen}
{overbodig; FA is de default-waarde}

CompSidesandAng; {Pascal procedure gedefinieerd in DECLS}
if SquareConditions

then TEST:=TR; {SQUARE krijgt de waarde van TEST}
ENDTEST

TRIANGLE: 'the object
BTEST NumberOfSides=3

is a triangle'
{tekst achter BTEST is een boo le- }
{aanse expressie; TRIANGLE wordt ge-}
{lijk aan de uitkomst van de test }
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'a circle is found'

{deze rule is een geheugenvariable
{en geeft aan of in de vorige run
{een cirkel gevonden is.}

OBJECTCLASSIFIED: 'Object is a circle. square or triangle'
CIRCLE OR SQUARE OR TRIANGLE {evaluatie expressie}

3.2.3 De SIMPLEXYS output

De SIMPLEXYS rule compiler zal een aantal tekstfiles genere
reno die door de inference engine gebruikt zullen worden. Het
gaat om de volgende vijf files:

- rdecl.qqq

rtest.qqq
- rcomp.qqq

rules.qqq
- rinfo.qqq

bevat de door de gebruiker opgegeven declaraties
uit het DECLS gedeelte en de initialisaties uit
INITG en INITS.
bevat de Pascal tekst van de TEST-rules.
bevat de gegevens voor de history checks.
bevat de Pascal tekst van de DO regels.
bevat aIle rule-set afhankelijke constante en
variabele declaraties en enkele arrays met
ondermeer de evaluatie expressies en THEN/ELSE
TR/FA/PO gegevens.

Deze files zullen op bepaalde plaatsen in de inference engine
source code meegelinked worden. De opslag van de gegevens in
verschillende files biedt de mogelijkheid om deze gegevens te
analyseren. In het volgende hoofdstuk zal een rule-set
analyser aan de orde komen die gebruik maakt van de gegevens
uit de rinfo.qqq file. De analyse betreft dan met name de
evaluatie expressies en de thelses. Onder thelses worden in
het vervolg de THEN/ELSE TR/FA/PO constructie verstaan. Op
dit moment worden die gegevens opgeslagen in arrays. evenals
de evaluatie expressies.
Hier zal iets dieper ingegaan worden op de opslag van de
evaluatie-expressies. Een efficiente opslag van de evaluatie
expressies is namelijk van belang voor een snelle evaluatie
van rules. De opslag moet het bijvoorbeeld mogelijk maken
snel en eenvoudig operanden over te slaan. In eerste instan
tie werden de evaluatie expressies met een infix-notatie
opgeslagen. In de infix-notatie wordt de binaire operator
tussen de twee operanden geplaatst.

Infix opndl binaire-operator opnd2

In het algemeen noteert men expressies in de infix vorm omdat
dat makkelijk leesbaar is. Het nadeel van de infix-notatie is
het feit dat men al vlug haken nodig heeft om aan te geven op
welke wijze de expressie geevalueerd moet worden. In SIM
PLEXYS hebben de twee volgende expressies verschillende
betekenissen (N.B. de OR en AND operator hebben in SIMPLEXYS
dezelfde prioriteit) .



30

A OR B AND C
A OR CB AND C)

Oorspronkelijk werd er in het evaluatie array veel meer
opgeslagen dan aIleen maar de operanden en de operatoren. Er
werd ogeslagen waar een expressie begon en eindigde en waar
een operand (een factor genaamd) begon en eindigde. Dit
leverde een behoorlijk omslachtige notatiewijze op. Bijvoor
beeld de expressie:

A OR B AND c OR D

werd opgeslagen als:

< [ A l OR [ BlAND [ < [ C l OR [ D l > I >

met <
>
[

I

= expression-begin
expression-end
factor-begin

... factor-end

De codewoorden factor-begin en -end en expression-begin en
end zijn nodig bij het overslaan van operanden in een infix
notatie.
Naast de infix-notatie kent men ook nog de prefix- en post
fix-notatie. Bij de prefix notatie komt eerst de operator en
daarna komen de twee operanden en bij de postfix-notatie is
het net omgekeerd.

Prefix
Postfix

binaire-operator
opndl opnd2

opndl opnd2
binaire-operator

Het voordeel van deze twee methoden is, dat de expressie
altijd eenduidig is, er zijn geen haken nodig om de volgorde
van evaluatie aan te geven. In principe zouden beide notatie
wijzen gebruikt kunnen worden om de evaluatie expressies op
te slaan. Er is echter gekozen voor de prefix-notatie omdat
dit een code oplevert die eenvoudiger door de inference
engine kan worden geevalueerd. In de inference engine wordt,
waar mogelijk, een operand overgeslagen. Of een operand
overgeslagen mag worden hangt af van de operator en de waarde
van de eerste operand. Bij de postfix-notatie komt men in het
array de tweede operand al tegen voordat de operator bekend
is, deze staat namelijk achteraan. Bij de prefix-notatie is,
op het moment dat besloten moet worden of de tweede operand
overgeslagen moet worden, zowel de operator als de waarde van
de eerste operand bekend. In het algemeen heeft men de helft
van het aantal array elementen nodig om een expressie met
prefix-notatie op te slaan in vergelijking met opslag met
infix-notatie. De expressie die hierboven stond wordt in
prefix-notatie als voIgt:

AND OR A B OR C D equivalent met A OR B AND (C OR D) )

Bij het omzetten van een infix-notatie naar een prefix
notatie wordt de infix-expressie eerst omgezet naar een boom-



31

structuur. Deze boom-structuur vertoont veel overeenkomsten
met de structuur die gebruikt wordt in de symbolische evalua
tor (zie S 4.2.2). Vervolgens wordt deze boom-structuur met
een depth-first-search methode doorlopen. De opslag van de
bovenstaande expressie staat in figuur 3.7.

* infix expressie: A OR BAND (C OR D)

* representatie van de expressie:

AND (4)

/~

l~ l\
A (1) B (3) C (5) D (7)

* prefix-expressie: AND OR A B OR C D

Fig. 3.7. Omzetting van een infix-expressie naar een
prefix-expressie. De getallen tussen haken achter elemen
ten van de boom-structuur geven de volgorde aan waarin de
elementen in de boom werden geplaatst.

Het overslaan van operanden gaat met de prefix code vrlJ
eenvoudig. ook wanneer de operand zelf weer een expressie is.
Het is bij enkele tests gebleken dat deze notatiewijze tot
gevolg heeft dat evaluatie-expressies sneller geevalueerd
worden. namelijk ongeveer 20% sneller. Dit is te verklaren
door het feit dat het evaluatie array een veel kleiner aantal
array elementen bevat. Hoewel voorheen de codewoorden. die
een begin of eind van een expressie of factor aangaven. geen
evaluatie tot gevolg hadden (zoals bijvoorbeeld een eva
luatie-rule in een expressie) moesten ze toch gelnterpreteerd
worden door de inference engine.

3.2.4 Conclusie.

SIMPLEXYS is ontwikkeld met een duidelijk doel voor ogen: het
implementeren van een hulpmiddel voor het ontwikkelen van
real-time expert systems. Daarnaast is er ook rekening
gehouden met het type applicatie. namelijk dat het expert
system een taak krijgt bij het observeren en controleren van
de toestand van een patient tijdens een operatie. Met SIM
PLEXYS moet een expert system ontworpen kunnen worden dat die
taken efficient kan uitvoeren. Hoe goed SIMPLEXYS aan die eis
tegemoet komt is nog niet met zekerheid te zeggen. daarvoor
zal men eerst meer ervaring moeten krijgen met het ontwikke-
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len van expert systems met SIMPLEXYS.
Het systeem zoals het in dit hoofdstuk is besproken is nog
geen afgerond geheel; er wordt nog steeds gewerkt aan ver
beteringen. Een belangrijke uitbreiding zal in hoofdstuk 5
aan de orde komen. Daar zal besproken worden op welke wijze
het mogelijk gemaakt zal worden om met behulp van de theorie
van Petri-nets de dynamica van een proces te beschrijven.
Men moet zich weI realiseren dat een expert system, ontwik
keld met SIMPLEXYS, afwijkt van de meeste andere expert
systems. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat
het servo-anesthesie expert system een bijzondere taak
krijgt, die om een andere aanpak vraagt dan men gewend is.
Het is zeker niet raadzaam om SIMPLEXYS te gebruiken voor de
ontwikkeling van een expert system dat op een heel andere
manier moet werken. bijvoorbeeld met grote databestanden of
op interactieve wijze.
Op dit moment is SIMPLEXYS nog geschreven in Turbo Pascal. De
voornaamste reden hiervoor is het feit dat Pascal een krach
tige en universele taal is die tegemoet komt aan de eisen die
aan de ontwikkeltaal gesteld zijn. Daarnaast is Turbo Pascal
een goed hulpmiddel om op een snelle en gebruikersvriende
lijke wijze programma's te ontwikkelen. Het ligt in de
bedoeling om in de toekomst SIMPLEXYS te implementeren in
'C'. Dit gebeurt in verband met afspraken die gemaakt zijn
met de Universiteit van Gainesville. Daar wordt namelijk
gewerkt aan de knowledge acquisition voor het servo-anesthe
sie expert system.



HOOFDSTUK 4.

DE SIMPLEXYS RULE-SET ANALYSER.

4.1 De noodzaak van een rule-set analyser.

De ontwikkeling van een rulebase voor een expert system zal
in het algemeen een langdurige zaak zijn. Om een waardevol
expert system te krijgen moet namelijk zeer veel kennis uit
het probleemgebied ingebouwd worden. Die kennis zal dan eerst
verzameld moeten worden. Dit gebeurt door een knowledge
engineer. die daarvoor veel gesprekken zal moeten voeren met
een expert op dat probleemgebied. Johnson [1983J heeft een
expert als voIgt omschreven:

An expert is a person who. because of training and expe
rience is able to do things the rest of us cannot;
experts are not only proficient but also smooth and
efficient in the actions they take. Experts know a great
many things and have tricks and caveats for applying what
they know to problems and tasks; they are also good at
plowing through irrelevant information in order to get at
basic issues. and they are good at recognizing problems
they face as instances of types with which they are
familiar. Underlying the behavior of experts is the body
of operative knowledge we have termed expertise. It is
reasonable to suppose. therefore. that experts are the
ones to ask when we wish to represent the expertise that
makes their behavior possible.

In het algemeen is het vergaren van die kennis niet eenvou
dig. Daar zijn een aantal redenen voor.
Ten eerste is een expert zich niet altijd echt bewust hoe hij
tot een bepaald oordeel komt. Vaak verloopt dat redenatiepro
ces onbewust en automatisch. Het is zelfs goed mogelijk dat
de redenatieproces dat de expert zegt te volgen afwijkt van
het werkelijke proces.
Ten tweede is een knowledge engineer niet altijd in staat te
doorzien wat er nog aan kennis ontbreekt in de rulebase.
Ten derde kan de knowledge engineer bepaalde uitspraken van
de expert verkeerd interpreteren. In het algemeen zal de
knowledge engineer de rulebase geregeld laten controleren
door de expert om te checken of die overeenkomt met hetgeen
de expert bedoeld heeft. Op deze manier kunnen in een vroeg
stadium interpretatiefouten ontdekt worden.
Ten 'vierde kan het soms moeilijk zijn om de kennis te ver
woorden met behulp van de gebruikte rule syntax. Het is
daarom zeer belangrijk dat men een geschikte vorm kiest voor
de opslag van de kennis.
Bij dit alles moet men blijven bedenken dat een bepaalde
rule-set niet meer is dan de neerslag van de kennis van ~~n

expert. Het is zeer goed mogelijk dat verschillende experts
op eenzelfde gebied bepaalde zaken anders zouden oplossen.
Ondanks al deze problemen moet de knowledge engineer een
systeem maken dat in aIle gevallen een juiste oplossing
genereert. Hij zal moeten zorgen dat het systeem betrouwbaar
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en accuraat is. Uit het voorafgaande moge duidelijk zijn dat
het zeer waarschijnlijk is dat ergens in het proces van de
knowledge aqcuisitie en representatie fouten gemaakt worden.
In dit hoofdstuk zal voornamelijk bekeken worden hoe de
correctheid van een rulebase aangetoond kan worden.
Er is grote behoefte aan een methode om te controleren of de
knowledge base correct en compleet is. Ten aanzien van
correctheid moet men onderscheid maken tussen syntactische en
semantische correctheid. Het aantonen van syntactische
correctheid levert niet zulke problemen op. Een goede rule
compiler is in staat te controleren of de rule-set geen
syntax fouten bevat. Wanneer de rule set gecompileerd kan
worden. is deze normaal gesproken syntactisch correct.
Semantische correctheid is veel moeilijker te controleren.
Wanneer een programma de semantische correctheid van de rules
moet controleren. moet het de inhoud van de rules kunnen
begrijpen. Dit is niet te realiseren. Het is bijvoorbeeld weI
mogelijk om een aantal controles uit te voeren op de relatie
tussen rules. In S 4.3 zal besproken worden aan welke voor
waarden de rules moeten voldoen om semantische correctheid op
een aantal punten te garanderen.
Compleetheid van de rule-set is. evenals semantische correct
heid. niet aan te tonen. AIleen een systeem met absolute
kennis op een bepaald gebied is in staat te oordelen of een
rulebase compleet is. Zo'n systeem bestaat niet en zal er ook
niet komen. Ook hier zal het controleren beperkt blijven tot
een aantal aspecten.
Duidelijk is dat het analyseren van een rulebase geen eenvou
dige zaak zal zijn. Men kan bijvoorbeeld een rule-set uit
testen door een groot aantal situaties uit te proberen. maar
dit zal nooit de garantie geven dat de rule-set in aIle
gevallen goed zal functioneren.
Bij de ontwikkeling van MYCIN heeft men zich ook bezig
gehouden met het debuggen van de knowledge base [Motoi Suwa
et al .. 19841. Er is daarvoor een programma ontwikkeld.
TElRESIAS [Davis. 1982; Davis et al .. 19771 een hulpmiddel
dat ondermeer gebruikt kon worden bij het debuggen van de
rulebase. Wanneer een foute conclusie gevonden wordt. pro
beert men de oorzaak van de fout te achterhalen door de
afgeleide conclusies te systematisch te controleren. Ze maken
in het geval van productieregels onderscheid tussen de
volgende inconsistenties:

-conflicten: twee rules leveren op grond van dezelfde voor
waarden tegengestelde resultaten.

-redundantie: twee rules concluderen onder dezelfde voor
waarden hetzelfde.

-subsumptie: twee rules concluderen hetzelfde. bij een van de
rules zijn de voorwaarden sterker dan die bij de
andere rule.

Bij SYMPLEXYS zullen er ook ander soort fouten optreden. Dit
houdt verband met de manier waarop de rules gedefinieerd
worden. De onderlinge afhankelijkheid van rules. vastgelegd
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door evaluatie expressies en thelses spelen bij de controle
van een SIMPLEXYS rule-set een grote rol. Men kan bij de
analyse van een SIMPLEXYS expert system onderscheid maken
tussen de analyse van het logische netwerk van de rule-set en
de analyse van de thelses. In beide gevallen is in eerste
instantie het doel van de analyse: het voorkomen van run
time fouten tijdens de executie van het expert system.
Daarnaast wordt ook een onderzoek gedaan naar redundantie.
De analysemogelijkheden zijn in een aantal groepen op te
delen. Deze analysemogelijkheden zullen hier kort aangegeven
worden. In een later stadium wordt dieper ingegaan op de
uiteindelijk gerealiseerde analyses.
Ten eerste is het nodig te bepalen of het expert system in
staat is met de betreffende rule-set een evaluatie run af te
ronden. Ten aanzien van de TEST en ASK rules valt niet veel
te controleren. De evaluatie-rules kunnen weI gecontroleerd
worden. Een evaluatie is namelijk niet eindig wanneer de rule
een functie is van zichzelf. Daarom is het nodig te controle
ren of de evaluatie expressie van een rule volledig onafhan
kelijk is van die betreffende evaluatie-rule.
Ten tweede zal gecontroleerd moeten worden of toewijzing van
een waarde aan een rule met behulp van een thelse in overeen
stemming is met de waarden van de overige rules. Voor de
correcte werking van een SIMPLEXYS expert system is het
namelijk noodzakelijk dat waarden van de rules gedurende een
run consistent zijn. In S 4.3.1 wordt duidelijk dat deze
controle opgesplitst wordt in een aantal tests.
Ten derde is het de bedoeling te ontdekken of de rule-set
evaluatie expressies bevat die vervangen kunnen worden door
een constante waarde. Deze controle wijkt af van het vooraf
gaande omdat deze gevallen geen run-time fouten opleveren.
Ten aanzien van de efficientie van de rule-set is het natuur
lijk weI van belang dat deze evaluatie-expressies ontdekt
worden. Wanneer deze rules een constante waarde krijgen. kan
de totale rule-set vereenvoudigd worden.
Ten vierde wordt een controle van de ALT-expressies uitge
voerd. De twee operanden van een ALT-expressie mogen namelijk
nooit een tegengestelde waarde kunnen krijgen; dit zou een
run-time fout veroorzaken. Analyse van de rule-set zal in een
aantal gevallen verkeerde ALT-expressies detecteren. In een
later stadium zal ingegaan worden op de beperkingen van deze
analyse.
Dit zijn in het kort de belangrijkste analyses die uitgevoerd
zouden moeten worden. In S 4.3 wordt ingegaan op de wijze
waarop de hierboven besproken analyse taken gerealiseerd
zijn.
Een belangrijk hulpmiddel bij het analyseren van de rule-set
is de symbolische evaluator. Met de s¥mbolische evaluator
kunnen evaluatie-expressies geevalueerd worden zonder dat de
waarden van de primitieven bekend hoeven te zijn. In de
volgende paragraaf zal die s¥mbolische evaluator besproken
worden.
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4.2 Symbolische evaluatie van evaluatie rules.

Bij volledig symbolische evaluatie wordt een booleaanse
expressie, opgebouwd uit symbolische waarden (dus niet TR of
FA) vereenvoudigd tot een equivalente en simpelere expressie.
Een simpelere expressie bevat in dit geval minder elementen
dan oude expressie en in sommige gevallen is het zelfs
mogelijk de expressie te vervangen door de waarde TR of FA.
De hierna beschreven sYffibolische evaluatie is in feite niet
volledig sYffibolisch omdat altijd minstens een van de operan
den in de expressie vervangen is door de waarde TR of FA. Het
vereenvoudigen van de expressie kan daarom gebeuren met
behulp van een achttal vrij eenvoudige substitutie-regels.
De gebruikte substitutie-regels zijn de volgende (ANYVAR
staat voor een willekeurige variabele of expressie):

type 1 TR AND ANYVAR -) ANYVAR
ANYVAR AND TR -) ANYVAR

type 2 FA AND ANYVAR -) FA
ANYVAR AND FA -) FA

type 3 TR OR ANYVAR -) TR
ANYVAR OR TR -) TR

type 4 FA OR ANYVAR -) ANYVAR
ANYVAR OR FA -) ANYVAR

In principe is het mogelijk om ook andere simplificatieregels
in te voeren, bijvoorbeeld:

- Q AND NOT Q = FA
- Q OR NOT Q - TR

Q AND (P OR TR) = Q

Hiervoor is bewust niet gekozen omdat nu het aantal mogelijke
substituties beperkt is en simplificatie daarom relatief snel
kan gebeuren. Verder zal invoering van die regels een iets
aangepaste opslag van expressies vragen en ook daarom een
langzamere simplificatie tot gevolg hebben. Met de acht
simplificatie-regels die worden gebruikt is het mogelijk om
dezelfde vereenvoudigingen uit te voeren als met een veel
uitgebreidere set met simplificatie-regels.
Volledig symbolische evaluatie is nodig bij het zoeken naar
tautologieen. Ir. J. Hajek heeft mij gewezen op een methode
van de logicus Quine [19581 die het mogelijk zou moeten maken
met een beperkte set van regels tautologieen op te sporen.

4.2.1 De methode van Quine.

Quine spreekt van een consistente expressie wanneer er een
combinatie van variabelen te vinden is, zodanig dat de
expressie true wordt. Is zo'n combinatie niet te vinden, dan
is de expressie inconsistent. Een expressie wordt valide
genoemd wanneer de expressie voor aIle combinaties van
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variabelen true wordt. Zoeken naar tautologieen komt neer op
het zoeken naar inconsistente of valide expressies.
Een methode om expressies te controleren is het invullen van
aIle mogelijke combinaties van variabelen; een simpele, maar
in de praktijk onhandige en tijdrovende methode. Het aantal
te controleren combinaties neemt namelijk exponentieel toe
met het aantal variabelen.
De methode van Quine gaat van de volgende gedachte uit.

Wanneer een expressie, waarbij in het ene geval een
bepaalde variabele is vervangen door de waarde TR en in
het andere geval door de waarde FA, in beide gevallen
eenzelfde resultaat, TR of FA, oplevert, dan is de begin
expressie onafhankelijk van die variabele.

In het algemeen zijn er niet zoveel expressies die na invul
ling van een variabele een resulta~t TR of FA opleveren. Maar
door niet een keer maar in elke nieuwe expressie die ont
staat een nieuwe variabele te kiezen en in te vullen, is het
mogelijk aIle expressies uiteindelijk TR of FA te krijgen.
Wanneer aIle resultaten gelijk zijn is de oorspronkelijke
expressie een tautologie omdat het resultaat onafhankelijk is
van een specifieke combinatie van variabelen. Elke expressie
levert namelijk twee nieuwe expressies op: de een met de
waarde TR in plaats van die variabele en de ander met de
waarde FA in plaats van diezelfde variabele. De procedure is
eindig omdat elke expressie na simplificatie in ieder geval
minder elementen heeft dan de oude expressie.
In het volgende voorbeeld is te zien dat een expressie die er
heel normaal uit ziet een tautologie blijkt te zijn.

* = AND; + = OR; - - NOT;
#@@# expressie geevalueerd tot @@

Controleer expressie:

P*Q+P*(-R)+(-P)*R+(-P)*S+(-Q)*R+(-R)*(-S)
variabele P gekozen.

P=TR: Tr*Q+TR*(-R)+FA*R+FA*S+(-Q)*R+(-R)*(-S)
Q+-R+(-Q)*R+(-R}*(-S)
variabele R gekozen
R=TR: Q+FA+(-Q)*TR+FA*(-S)

Q+(-Q)
variabele Q gekozen
Q=TR: TR+FA

#TR#
Q=FA: FA+TR

#TR#
R=FA: Q+TR+(-Q)*FA+TR*(-S)

#TR#

P=FA: FA*Q+FA*(-R)+TR*R+TR*S+(-Q)*R+(-R)*(-S)
R+S+(-Q)*R+(-R)*(-S)
variabele R gekozen
R-TR: TR+S+(-Q)*TR+FA*(-S)
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#TR#
R=FA: FA+S+(-Q)*FA+TR*(-S)

S+(-S)
variabele S gekozen
S=TR: TR+FA

#TR#
S=FA: FA+TR

#TR#

Conclusie: Tautologie; expressie altijd true.

Het voordeel van de methode van Quine is dat in de praktijk
het aantal stappen om tot een resultaat te komen beperkt
blijft omdat bij het invullen van een variabele de nodige
variabelen wegvallen. Een slimme keuze van de variabele kan
dat effect nog versterken. In dit geval wordt die variabele
gekozen, die ten eerste het meest voorkomt in de expressie en
ten tweede zowel in de normale als ontkennende vorm voorkomt.
AIleen een expressie die een variabele in beide vormen bevat
blijkt een tautologie te kunnen zijn. Daarom wordt bij het
inlezen van de expressie het NOT-niveau van de aanwezige
variabelen bijgehouden. Een variabele met direkt daarvoor een
NOT is een variabele in de ontkennende vorm, maar ook varia
belen in een subexpressie met een NOT worden ala variabelen
in de ontkennende vorm genoteerd. Bijvoorbeeld: NOT( A OR B )
betekent dat zowel A en B in een ontkennende vorm voorkomen.
Door van te voren eerst te controleren of aan de twee ge
noemde voorwaarden wordt voldaan. wordt voorkomen dat een
expressie wordt geevalueerd waarvan van te voren te voorzien
is dat het geen tautologie kan zijn.

4.2.2 Implementatie van de symbolische evaluator.

De sYIDbolische evaluator wordt in twee verschillende gevallen
gebruikt. In het ene geval wordt een volledig sYIDbolische
expressie aangeboden en wordt deze met behulp van de methode
van Quine geevalueerd. In het andere geval wordt een expres
sie aangeboden waarbij een of meer variabelen vervangen zijn
door de waarden TR of FA. Met de sYIDbolische evaluator wordt
daar met behulp van de simplificatie-regels weer een volledig
sYIDbolische expressie van gemaakt. In een enkel geval evalu
eert de expressie tot TR of FA.
De volledig sYffibolische expressie uit geval een levert, nadat
een variabele is uitgekozen, twee semi-sYIDbolische expressiea
op. In de ene expressie is de variabele vervangen door de
waarde TR en in de andere door de waarde FA. Er blijven dan
dus twee expressies over die tot geval twee behoren. In feite
kan men ook beter spreken van semi-sYffibolische evaluatie,
omdat aIle expressies die vereenvoudigd worden naast de
sYmDolische variabelen minstens eenmaal de waarde TR of FA
bevatten.
In de evaluatieprocedure zijn de volgende stappen te onder
scheiden.
Aan het begin wordt de expressie die in de prefix-vorm in de
file rinfo.qqq staat ingelezen. Indien nodig wordt de expres
sie uitgewerkt tot de primitieven. Dit gaat heel eenvoudig
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omdat de prefix-expressievorm van een evaluatie-rule direct
ingevuld kan worden in de expressie waarin die evaluatie-rule
voorkomt. Bijvoorbeeld het geval:

rule E: OR AND ABC

en

rule A: AND K OR L M

{ infix: A AND B OR C }

infix: K AND (L OR M) }

dan wordt rule E: OR AND AND K OR L M B C

{ infix: (K AND (L OR M)) AND B OR C }

Het principe van een evaluator is te vinden in Wulf [1981].
hoofdstukken 22 en 23.
De expressie wordt door middel van een boomstructuur gerepre
senteerd. Elk element van de boom is van het type Expression.
Het type Expression bevat een pointer naar een record. waar
de eigenschappen van dat knooppunt beschreven zijn. Er zijn
vier verschillende knooppunten mogelijk. Het record kan de
volgende elementen beschrijven:

variabele (Kind-Vbl; de variabele wordt voorgesteld door
een integer).
constante (Kind=Cnst; True=-l. False=-2).
not-expressie (Kind=NotCmpst; de operand.opnd. is van het
type Expression) .
een operator met twee operanden (Kind=Cmpst; de operator is
AND of OR. de twee operanden. opndl en opnd2. zijn van het
type Expression) .

De prefix expressie wordt van links naar rechts doorlopen.
Wanneer het element van de expressie dat bekeken wordt een
operator is. wordt er een record gedefinieerd van het type
Cmpst. Vervolgens worden de pointers naar de twee operanden
ingevuld. Wanneer de twee operanden twee eenvoudige variabe
len of constanten zijn. is dit niet moeilijk. De eerste
operand wijst dan naar het record van de eerste operand en de
tweede naar het record van de tweede operand. Bijvoorbeeld:

expressie: AND A B

representatie: oplopndllopnd2
* I I

A B

Wanneer een van de operanden een subexpressie met een of meer
operatoren blijkt te zijn ( wanneer op de plaats waar een
operand verwacht wordt een operator staat). dan wijst de
pointer naar een record van het type Cmpst. De operanden. die
ook voorgesteld worden door een record. worden weer met
behulp van twee pointers aangewezen.
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Bijvoorbeeld:

expressie: AND OR ABC

representatie: ~p IopnLdllOPid2

> :PIOpndllopnd2
+ I I

A B

Op deze manier wordt de expressie omgezet naar een datarepre
sentatie. die in een later stadium vereenvoudigd kan worden.
Een wat grot ere express~e ziet er bijvoorbeeld als voIgt uit:

infix-notatie:
prefix-notatie:

A AND NOT (B OR (C AND D»
AND A NOT OR B AND C D

oplopndllopnd2

* I L>
A

oplopnd

- L> oplopndllopnd2

~ L> oplopndllopnd2

I I
C D

De simplificatie wordt uitgevoerd in de recursieve procedure
ApplyProductions. De simplificatie verloopt als voIgt.
Om te beginnen wordt de express ie-boom gevolgd tot een van de
"u iteinden" van de boom. daar waar een constante of variabele
staat. Daarna wordt in de boom 'de-weg-terug' gevolgd en
worden de subexpressies, die men tegenkomt vergeleken met de
patronen van de substitutie-regels. Om te voorkomen dat
onnodig vaak een subexpressie bekeken wordt, zijn er een
aantal voorwaarden waaraan de subexpressie moet voldoen wil
deze in aanmerking komen voor simplificatie met een van de
simplificatie-regels. 20 wordt bijvoorbeeld geeist dat een
van de twee operanden van de subexpressie een constante moet
zijn omdat aIleen simplificatie-regels gebruikt worden
waarvan een van de variabelen een constante is. Wanneer beide
operanden constanten zijn wordt de subexpressie vervangen
door het resultaat van die subexpressie. 20 zijn er nog een
aantal situaties die onderscheiden worden. Het resultaat van
de voorselectie is dat aIleen subexpressies die vereenvoudigd
kunnen worden vergeleken worden met de simplificatie-regels.
Wanneer een gevonden subexpressie overeenkomt met een van de
patronen van de substitutie-regels wordt die subexpressie
vervangen door de kortere, equivalente subexpressie. Op deze
manier wordt systematisch de totale expressie van 'onder af'
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vereenvoudigd.
De substitutieregels ZlJn opgeslagen in een linked-list. Elk
element van de linked-list bevat een veld dat element-speci
fieke data bevat en een veld dat een pointer naar het vol
gende element van de list bevat. De element-specifieke data
wordt gevormd door twee expressies. Een expressie die vereen
voudigd moet worden en een simplificatie van de eerste
expressie. Het is door de opslag in een list op eenvoudige
wijze mogelijk de substitutie-regels uit te breiden. De in de
analyser gebruikte regels zijn al eerder in deze paragraaf
opgesomd.
Schematisch ziet de list er uit als in figuur 4.1.
Met de procedure Quine wordt volgens de methode van Quine een
volledig symbolische expressie geevalueerd. De evaluatie
wordt afgebroken wanneer minstens een van de gegenereerde
expressies tot een waarde evalueert. die afwijkt van een van
de waarden die eerder gevonden zijn.

[
---------'<-------------'<-----------

>

patn

repl

patn

repl

patn

repl

patn

repl

Fig. 4.1. Schematische voorstelling van de linked-list
met simplificatie regels. First en tail zijn pointers die
respectievelijk naar het simplificatie paar en naar het
volgende element van de lijst wijzen. Het simplificatie
paar bestaat uit een record met twee pointers naar
expressies. Het gezochte patroon en de bijbehorende
replacement.

In de procedure wordt eerst bepaald welke variabele het meest
geschikt is om ingevuld te worden. Daarvoor wordt. zoals al
gezegd. bepaald hoe vaak een variabele in de expressie
voorkomt en of die variabele in normale en ontkennende vorm
voorkomt. Wanneer de expressie geen variabele bevat die in
beide vormen voorkomt. wordt de evaluatie beeindigd.
Een eenvoudig voorbeeld van een simplificatie van een expres
sie waarbij een van de variabelen uit de expressie vervangen
is door de constante TR.

expressie A AND B OR (C OR D)
met D-TR
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OR AND A B OR C TR

oplopnd11opnd2

+ L> oplopnd11opnd2
+ I I

C TR

~--> oplopnd11opnd2
* I I

A B

expressie C OR TR kan vereenvoudigd worden met
ANYVAR OR TR -> TR dus C OR TR -> TR

~PI OPLnd11 OP1d2

TR

> oplopnd11opnd2
* I I

A B

- expressie (A AND B) OR TR kan vereenvoudigd worden met
ANYVAR OR TR -> TR dus (A AND B) OR TR -) TR

conclusie: expressie is TR

4.3 Een inventarisatie van fouten in een SIMPLEXYS rule-set.

Nog eens moet nog eens duidelijk benadrukt worden dat de
controlemogelijkheden van de analyser niet volledig kunnen
zijn. Behalve de redenen die in § 4.1 staan zijn er nog meer
redenen die een gevolg zijn van de huidige implementatie van
SIMPLEXYS. Een deel van de inhoud van de rules kan namelijk
niet gecontroleerd worden omdat die als het ware verborgen
blijft voor de rule compiler. Bedoeld wordt met name de
Pascal source tekst die in de TEST's en THEN/ELSE DO gedeel
ten staan. Die tekst wordt ongewijzigd en ongelnterpreteerd
doorgegeven aan de inference engine. De Turbo Pascal compiler
zal die teksten compileren. Hierdoor heeft het systeem geen
weet van hetgeen in die Pascal tekst gebeurt en wat dat voor
consequenties heeft voor andere rules. Een belangrijke
voorwaarde voor een correcte werking van een SIMPLEXYS expert
system is het feit dat de variabelen tijdens een run niet van
waarde veranderen. behalve natuurlijk bij het bepalen van de
waarde van rule die un is. De enige variabelen die de rule
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compiler kent ZlJn de rules. Het is echter mogelijk om in de
stukken Pascal tekst van een THEN/ELSE DO of een TEST een
Pascal variabele van waarde te laten veranderen. Dit levert
problemen op wanneer diezelfde waarde in een andere rule
gebruikt wordt in een test. Stel bijvoorbeeld dat de defini
tie van rule A de regel, 'BTEST hr>110' bevat. Hr is in dit
geval een variabele die tot de meetgegevens behoort. Daar
naast is er nog een rule B met een THEN/ELSE DO gedeelte met
de statement 'hr:=hr-40; I. Wanneer hr de waarde 120 heeft dan
hangt de waarde van rule A af van de volgorde van evaluatie.
Wordt eerst rule B geevalueerd en daarna rule A dan wordt de
waarde van rule A FA wanneer de DO sectie van rule B is
uitgevoerd. De gebruiker zal er zelf voor moeten zorgen dat
zo'n constructie niet voorkomt in de rule-set. Wil men in de
toekomst ook die Pascal tekst kunnen interpreteren en de
acties in die Pascal tekst kunnen controleren, dan zal
SIMPLEXYS uitgebreid moeten worden met een soort Pascal
compiler. Op dit moment is dat nog niet aan de orde.
Zoals in S4.1 al is vermeld kan men in de analyser twee
soorten controle-procedures onderscheiden. Het eerste type
controleert de correctheid van het logische netwerk terwijl
het tweede type de effecten van thelses controleert.

4.3.1 Controle van het logische netwerk

Het logische netwerk van de rule-set kan voorgesteld worden
als een gerichte graaf. De knooppunten stellen de rules voor
en de pijlen stellen de onderlinge relaties voor. Een pijl
van rule A naar rule B geeft aan dat A afhankelijk is van B.
Ten eerste moet geeist worden dat de graaf, die het expert
system voorstelt, acyclisch is. Een cyclus duidt er namelijk
op dat een evaluatie-rule afhankelijk is van zichzelf. Dit
zijn onbruikbare definities. De inference engine zal bij het
evalueren van zo'n rule in een oneindige Ius terecht komen.
Het detecteren van cycli is dus een van de taken van de
analyser.
Men probeert met de analyser niet aIleen fouten te detecteren
die run-time foutmeldingen veroorzaken. maar ook rules die
overbodig of zinloos zijn.
Rules zijn overbodig wanneer ze weI gedefinieerd worden maar
verder nooit in een evaluatie expressie gebruikt worden.
Wanneer men zo'n rule uit de rulebase verwijdert levert dat
geen wezenlijk anders werkend expert system op. De analyser
kan deze rules detecteren en melden aan de gebruiker. Het is
namelijk goed mogelijk dat de knowledge engineer die rule is
vergeten op te nemen in de een of andere evaluatie expressie.
De knowledge engineer kan dan zelf beslissen of de rule
verwijderd moet worden uit de rulebase of alsnog moet worden
opgenomen in het logische netwerk.
Zinloze rules zijn rules die ongeacht de gegevens in de
database en de waarden van andere rules altijd dezelfde
waarde krijgen. In de logica noemt men een booleaanse expres
sie die. ongeacht de waarden van de variabelen. altijd true
of false is een tautologie. Doordat geprobeerd wordt de rules
leesbaar en overzichtelijk te houden wordt het aantal operan
den (lees rules) per evaluatie beperkt gehouden. Dat is
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mogelijk door de introduktie van rules die de functie van een
tussenresultaat vervullen. Deze tussenresultaten kunnen vaak
in meerdere rules gebruikt worden en worden daarom als rule
opgenomen in de rulebase. Dit verhoogt de efficientie van het
expert system. Een nadeel is weI dat het niet altijd even
eenvoudig is te overzien hoe een rule uiteindelijk afhangt
van zln primitieven. Zo kan het ongewild gebeuren dat zoln
expressie. uitgeschreven naar zln primitieven. altijd true of
false blijkt te zijn. Met sYffibolische evaluatie kan dit
gedetecteerd worden.
Een bijzondere rol bij de analyse van de rulebase speelt de
ALT-operator. Met deze operator kan in een expressie aange
duid worden dat de beide operanden equivalent zijn. Ongeacht
welk van de twee operanden men in de evaluatie gebruikt,
blijft het resultaat van de evaluatie gelijk. Zoals in
hoofdstuk 3 al duidelijk is gemaakt wordt in eerst instantie
de waarde van de eerste operand gebruikt. Wanneer deze PO is,
wordt de tweede operand bekeken. Er treedt een conflict op
wanneer bijvoorbeeld de eerst operand TR is en de tweede
operand FA. Bijvoorbeeld:

gegeven: (Rl AND R2) ALT (NOT Rl OR R2) en
Rl - FA

invullen van Rl levert op:

(FA AND R2) ALT (TR OR R2) -) FA ALT TR
*·*·Conflict·*·*

De analyser zal aIle ALT-operatoren controleren. Bij de
controle wordt bekeken of er een bepaalde combinatie van
variabele(n) is zodat de beide operanden een tegengestelde
waarde krijgen. Daarvoor worden beide operanden uitgeschreven
naar de primitieven. Wanneer beide expressies gemeenschappe
lijke elementen bevatten wordt systematisch geprobeerd of een
conflictsituatie kan optreden. Een conflictsituatie treedt op
wanneer de volgende expressie waar kan worden.

(opndl AND NOT opnd2) OR (NOT opndl AND opnd2)

De waarheidstabel van deze expressie is:

opnd2

TR FA

o
p
n
d
1

TR

FA

FA

TR

TR

FA

Wanneer deze expressie dus voor een bepaalde combinatie van
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variabelen. die zowel in operandl als operand2 voorkomen. de
waarde TR oplevert. is de ALT-operator ten onrechte gebruikt.
In het geval dat de rule-set evaluatie-expressies bevat met
ALT-operatoren. heeft dit ingrijpende consequenties voor de
controle van het logische netwerk.
Neem bijvoorbeeld de volgende rule:

rule E: A AND B OR (C ALT D)

deze expressie kan op de volgende twee manieren geevalueerd
worden:

rule E: A AND B OR C

rule E: A AND B OR D

In het eerste geval is rule E afhankelijk van de rules A. B
en C en in het tweede geval is rule E afhankelijk van de
rules A. B en D. Wanneer rule E voor komt in de expressie van
een andere rule. dan kan die rule al op twee manieren uitge
schreven worden naar de primitieven. In het algemeen heeft
een ALT-operator tot gevolg dat men twee onderling verschil
lende logische netwerken kan opstellen die beide kunnen
voorkomen en dus ook beide gecontroleerd moeten worden. Het
spreekt voor zich dat dit bij een groot aantal ALT-operatoren
grote gevolgen heeft. In S 4.4 zal besproken worden hoe deze
verschillende logische netwerken behandeld worden.

4.3.2 Controle van de thelses

Eerst enkele definities van begrippen die van belang zijn in
verband met thelses.
Een evaluatie-set is de verzameling van aIle rules die
voorkomen in de evaluatie expressie van een evaluatie-rule,
wanneer die uitgeschreven wordt naar primitieven. Of we I

evaluatierule functie(evaluatie-set)

Een source-rule is de rule die een thelse naar een andere
rule, de zogenaamde target-rule. veroorzaakt.

source-rule
thelse

-----------------> target-rule

Rules kunnen niet aIleen een waarde krijgen nadat de betref
fende rule geevalueerd is. maar ook als gevolg van het resul
taat van de evaluatie van een andere rule. Dit gebeurt met de
in hoofdstuk 3 beschreven THEN/ELSE TR/FA/PO constructie.
kortweg thelses genaamd.
Thelses worden om een aantal redenen gebruikt. Ten eerste is
het de enige manier om een memory-rule een nieuwe waarde te
geven. Ten tweede is het mogelijk om een rule een waarde te
geven die een logisch gevolg is van de uitkomst van een
zojuist geevalueerde rule. Dit is een vorm van forward-chai
ning. Een groot voordeel van het gebruik van thelses is dat
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op die manier evaluatie van rules voorkomen wordt waarvan het
resultaat van de evaluatie al vast staat.
Het is mogelijk om een goed werkende, correcte rule-set te
definieren zonder gebruik te maken van thelses (uitgezonderd
de thelses naar memory-rules). Het verdient aanbeveling om
bij het opstellen van een rule-set in eerste instantie geen
gebruik te maken van thelses. Wanneer de rule-set dan goed
bevonden wordt klopt het logische netwerk in ieder geval.
Daarna kan met behulp van het invoeren van thelses de rule
set efficienter gemaakt worden.
Thelses vormen niet aIleen een krachtig hulpmiddel bij het
ontwikkelen van een expert system. maar kunnen ook makkelijk
een bron van fouten vormen. Een thelse kent een rule een
waarde toe zonder dat die rule expliciet geevalueerd wordt.
Dit geeft problemen wanneer de toewijzing strijdig is met de
waarden van de rules uit de evaluatie-set. Het is namelijk
zeer waarschijnlijk dat dit vroeg of laat tot een run-time
error zal leiden omdat andere rules bijvoorbeeld weI van de
juiste waarden in de database uitgaan en er ergens een
conflict kan optreden in de database.
Met betrekking tot de thelses heeft de analyser de volgende
taken.

- Controle op de aanwezigheid van loops met thelses.

Ten eerste moet er net als bij het logische netwerk een
controle zijn op loops. Een loop is een serie thelses die
begint bij een bepaalde rule en weer bij die zelfde rule
uitkomt. Een verschil met een loop in het logische netwerk
is, dat deze loops niet altijd problemen opleveren. Fouten
treden op wanneer een rule door een thelse een andere waarde
krijgt dan hij al had.
Bijvoorbeeld:

R2 THEN FA: R3

Rl THEN TR: R2
**Conflict**

( XX ( R3 ELSE FA: Rl

De inference engine van SIMPLEXYS controleert run-time of er
geen toewijzing van een waarde (TR, FA of PO) naar een rule
wordt uitgevoerd, die afwijkt van de waarde die die rule (TR,
FA of PO) op dat moment al heeft.
Bij memory-rules is het heel gebruikelijk om met een thelse
naar zichzelf de waarde voor de volgende run vast te leggen.
Dit levert geen problemen op omdat de feitelijke toekenning
van de nieuwe waarde bij memory rules pas aan het eind van de
run wordt uitgevoerd. Maar er mag dan geen andere rule zijn,
die een andere waarde toekent aan diezelfde memory rule.
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- Thelses naar successors of predecessors van een rule.

Een successor van een evaluatie-rule i is een rule die
behoort tot de evaluatie-set van rule i. Een predecessor van
een rule i is een evaluatie-rule met een evaluatie-set
waarvan rule i deel uit maakt. Ofwe I schematisch

rule X

t------the lse

rule A rule B rule Y (successor)

rule X - functie( ... successor Y... )
rule X thelse successor

........~-<-----....,," thelse
"-

\.
:\

rule X

rule Y (predecessor)
~-..

rule Brule A

predecessor Y = functie( ... rule X... )
rule X thelse predecessor

Met een thelse naar een successor of predecessor moet men
extra voorzichtig zijn omdat de twee rules die betrokken zijn
bij de thelse onderling afhankelijk zijn. In eerste instantie
worden de memory-rules even buiten beschouwing gelaten en
worden thelses naar een successor bekeken.
Tijdens het draaien van een expert system zijn er twee
situaties te onderscheiden wanneer een thelse op een succes
sor uitgevoerd wordt.

De target-rule. de successor. heeft op moment van de uit
voering van de thelse nog geen waarde. Deze situatie treedt
op wanneer de evaluatie beeindigd is omdat de uitkomst van
de evaluatie van de source-rule al bekend is. voordat de
waarde van de target-rule bepaald is.

- De target-rule heeft al een waarde. hetzij door de evalu
atie van de source-rule. hetzij door een eerdere toe-

wij zing.

In de eerste situatie levert de toekenning geen problemen op.
Een target-rule die bijvoorbeeld achteraan in de evaluatie
expressie van de source-rule staat en weinig kans heeft om
geevalueerd te worden. krijgt zo in ieder geval toch een
waarde. De tweede situatie is weinig zinvol en levert eigen
lijk aIleen maar risico's op.
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Voor thelses naar memory-rules geldt een ander verhaal. Een
thelse naar een memory-rule wordt pas aan het einde van de
run uitgevoerd. Hierdoor is het gevaar van inconsistentie van
de database in de betreffende run niet aanwezig.
De inference engine controleert weI of de toekenningen niet
strijdig zijn. Een thelse naar een memory-rule wordt veel
gebruikt om de waarde van die rule en daarmee de context voor
de volgende run vast te leggen.
De controle in de analyser verloopt alsvolgt. De evaluatie
expressie van de source-rule wordt uitgeschreven totdat er
behalve de target-rule zelf aIleen maar rules voorkomen. die
onafhankelijk zijn van de target-rule. Vervolgens worden de
waarden van de source- en de target-rule. zoals die volgen
uit de betreffende thelse, ingevuld in de expressie. Met
behulp van de symbolische evaluator wordt de expressie
vereenvoudigd. Wanneer de expressie de waarde TR of FA
oplevert wordt die waarde vergeleken met de waarde die de
source-rule moest hebben om de thelse te laten uitvoeren.
Wanneer de twee waarden verschillen kan geconcludeerd worden
dat de thelse strijdig is met de evaluatie expressie. Voor
beeld:

gegeven Hl THEN TH: H2 en Rl - NOT H3 AND H4 AND NOT H2
invullen: H2 - TR

Hl - NOT H3 AND H4 AND NOT TH - FA
TR <> FA

conclusie: als H2=TH dan moet Hl-FA dus STHIJDIGE THELSE

De controle van een thelse naar een predecessor gaat op een
zelfde manier. De evaluatie-expressie wordt uitgeschreven en
de waarde van de source-rule wordt ingevuld in die expressie.
Wanneer die expressie de waarde TH of FA oplevert kan bekeken
worden of die uitkomst strijdig is met de thelse. Er is een
duidelijk verschil tussen een thelse naar een predecessor en
een thelse naar een successor. Er ontstaat namelijk een
vreemde situatie wanneer de evaluatie-expressie van de
target-rule geevalueerd wordt en de source-rule daardoor een
waarde krijgt die de thelse veroorzaakt. Op dat moment krijgt
de target-rule al een waarde terwijl de evaluatie van die
zelfde rule nog aan de gang is. Het gebruik van thelses naar
een predecessor is daarom ook af te raden.

- Verschillende thelses op ~~n rule.

De derde controletaak heeft betrekking op het optreden van
verschillende thelses die een en dezelfde rule afwijkende
waarden kunnen geven. Bijvoorbeeld:

Hl THEN TH: H3

H2 THEN FA: H3

Wanneer de twee source-rules onafhankelijk ZlJn van elkaar.
valt er op voorhand niets te zeggen over het al dan niet
optreden van conflicten bij de toekenning van waarden.
Wanneer de twee rules weI gemeenschappelijke elementen
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hebben, kan er gecontroleerd worden of er een combinatie van
waarden te vinden is zodat beide thelses tegelijkertijd
kunnen optreden. In zoln geval zijn de thelses niet toege
staan.
Deze controle lijkt qua uitvoering op de controle van ALT
operatoren. Ook in dit geval wordt er een expressie gecreeerd
waarvoor een combinatie van gemeenschappelijke variabelen
gezocht wordt waarbij de gecreeerde expressie TR wordt. Eerst
wordt een lijst van gemeenschappelijke elementen van de twee
expressies bepaald. Wanneer er gemeenschappelijke elementen
zijn wordt een expressie gecreeerd. Welke expressie gemaakt
wordt hangt af van de thelses.

RA TIlEN TR: RC
RA ELSE TR: RC
RA TIlEN TR: RC
RA ELSE TR: RC

en RB TIlEN FA: RC
en RB TIlEN FA: RC
en RB ELSE FA: RC
en RB ELSE FA: RC

geeft
geeft
geeft
geeft

RA AND RB
NOT RA AND RB

RA AND NOT RB
NOT RA AND NOT RB

De expressie die onstaat is uitgeschreven naar de primitie
Yen. Vervolgens wordt een gemeenschappelijke variabele
geselecteerd en ingevuld. Wanneer er expressies ontstaan die
FA zijn of expressies die geen gemeenschappelijke elementen
meer bevatten worden die expressies niet verder bekeken.
Wanneer een van de expressies tot TR evalueert betekent dit
dat er twee strijdige thelses (conflicting thelses) ontdekt
zUn.

4.4 Beschrijving van de rule-set analyser.

In deze paragraaf zal niet diep worden ingegaan op de pre
cieze implementatie van de analyser. De bedoeling van dit
verslag is duidelijk te maken wat gecontroleerd moet en kan
worden en wat de methoden zijn die gebruikt worden bij de
controles. De uiteindelijke implementatie is in het algemeen
afhankelijk van zaken als de gebruikte programmeertaal en
persoonlijke voorkeur van de programmeur. Vanuit dit oogpunt
wordt daarom in deze paragraaf aIleen ingegaan op een aantal
zaken die minder triviaal zijn.
Het feit dat het expert system real-time moet werken, is van
grote invloed op de opzet van SIMPLEXYS. Deze voorwaarde
geldt niet voor de analyser omdat de analyse compile-time
plaatsvindt. Daarom bestaat de mogelijkheid om vrij uitge
breid te controleren. De gebruiker kan zelf bepalen of hij de
analyser wil gebruiken. Zoals in deze paragraaf zal blijken
kan het gebeuren dat de analyser veel geheugenruimte nodig
heeft. veel meer dan er nodig is voor het draaien van het
expert system. Dit is geen probleem wanneer er van uitgegaan
wordt dat het expert system op een uitgebreider en krachtiger
computer systeem ontwikkeld wordt dan het systeem waarop het
uiteindelijk gebruikt zal worden. Het ontwikkelsysteem kan
bijvoorbeeld een veel grotere rulebase bevatten. Afhankelijk
van de operatie, de gebruikte apparatuur en de gezondheids
toestand van de patient wordt een deel van de rulebase
geselecteerd. Deze deelverzameling vormt dan een nieuwe,
equivalente, maar veel kleinere, complete rule-set die
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tijdens de operatie gebruikt wordt.

4.4.1 Datarepresentatie en geheugenruimte aspecten.

Bij de controle van de rule-set maakt de analyser gebruik van
gegevens over het logische netwerk en de thelses. In Sim
plexys werden al een aantal analysetaken uitgevoerd. Per rule
werden aIle successors bepaald en tijdelijk opgeslagen in een
eendimensionaal array. Voor iedere rule werd dezelfde array
ruimte gebruikt. Wanneer rule k bekeken werd was er geen
informatie meer aanwezig over de andere rules. Voor de in S
4.3 beschreven analyses zou dit problemen opleveren. Vooral
bij de controle van thelses is het nodig om tegelijkertijd
van aIle rules de successors te kennen. Daarom is er voor
gekozen om een N x N matrix te gebruiken waarin zowel de
informatie over het logische netwerk als de informatie over
de thelses wordt opgeslagen. Wanneer die matrix (Connection
Matrix) eenmaal gevuld is. dan is tijdens de analyse aIle
benodigde informatie snel toegankelijk en overzichtelijk
opgeslagen.
Een groot nadeel van deze representatie is de hoeveelheid
geheugenruimte die nodig is om een omvangrijke rule-set op te
slaan. Met N rules en 1 byte geheugenruimte per matrix
element. is NF byte nodig. Een byte per element is voldoende
omdat de waarde ligt in het interval 0-9. De waarde van het
arrayelement a[i.j] bevat informatie over de relatie tussen
de de rules i en j. De betekenis is de volgende:

a[i,j] is
0 betekent geen relatie.
1 betekent connectie van i naar j d.w.z. rule j behoort

tot de evaluatie-set van rule i.
2 betekent rule j ELSE FA rule i
3 betekent rule j ELSE FA rule i en conn. van i naar j
4 betekent rule j ELSE TR rule i
5 betekent rule j ELSE TR rule i en conn. van i naar j
6 betekent rule j THEN FA rule i
7 betekent rule j THEN FA rule i en conn. van i naar j
8 betekent rule j THEN TR rule i
9 betekent rule j THEN TR rule i en conn. van i naar j

In feite zou met minimaal 4 bit per arrayelement dezelfde
informatie opgeslagen kunnen worden. Wanneer in de toekomst
SIMPLEXYS en de analyser gelmplementeerd zullen worden in C.
kan de opslag in de ConMatrix anders plaatsvinden omdat het
in C zeer eenvoudig is om bit-georienteerde operaties uit te
voeren. In dat geval kan men bijvoorbeeld een bit gebruiken
om aan te geven of er een connectie is en vier bits om aan te
geven welke van de thelses aanwezig is. Zo'n soort construc
tie is in Pascal ook mogelijk. maar levert een veel te traag
werkende opslag op en is daarom niet gebruikt.
Daarnaast blijkt het het array grotendeels leeg te zijn.
Waarschijnlijk is niet meer dan 1/10 van het array gevuld. De
matrix is dus eigenlijk een 'sparse matrix'. Er is daarom
gekeken naar methoden om deze 'sparse matrix' efficienter op
te slaan [Wulf [1981] p.296 en Horowitz [1984] p.123]. In
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het algemeen gebruikt men daarvoor linked lists. Elke rlJ en
kolom wordt voorgesteld door een linked list van niet-Iege
elementen. Elk element bevat ondermeer een pointer naar het
volgende rij-element en een pointer naar het volgende kolom
element. Verder zijn er twee eendimensionale arrays met
pointers naar de rij- en kolomlijsten. Doordat naast de
feitelijke waarde van een element nog meer gegevens moeten
worden opgeslagen is deze representatie aIleen zinvol wanneer
er weinig gevulde plaatsen zijn en de geheugenruimte om de
waarde van het arrayelement op te slaan niet te klein is in
verhouding tot de extra gegevens per element. In het geval
van de analyser wordt aan die laatste voorwaarde niet vol
daan. Een arrayelement hoeft niet groter te zijn dan een
byte. Voor NP elementen is NF byte nodig (wanneer de array
elementen real waarden zouden moeten bevatten zou in Turbo
Pascal 6NP byte nodig zijn). Een berekening toont dan ook aan
dat de winst aan geheugenruimte minimaal is.

Rekenvoorbeeld:

benodigde geheugenruimte per element:
waarde: 1 byte: kolom- en rijindex: 4 byte: rij- en kolom
pointer: 8 byte.

kolom en rij arrays: array[l .. N] of pointer: 8N byte.
Stel N rules en M elementen ( M-aNF ) dan totaal

( 8N+13M ) byte - ( 8N + 13aN2
) byte

verhouding tussen sparse en de normale matrix representa
tie:

Conclusie: wanneer N voldoende groot is dan is er pas
geheugenruimte winst wanneer a kleiner is dan ~/~3 .

Uit dit rekenvoorbeeld blijkt duidelijk dat in dit geval een
sparse-matrix representatie weinig winst oplevert. vooral
wanneer men bedenkt dat de informatie in zo'n structuur veel
minder snel toegankelijk is. Wanneer de matrix real waarden
zou bevatten dan zou de verhouding veel gunstiger zijn,
namelijk a/6N + 3a.
Wil men in de toekomst toch af van representatie met een
matrix dan hoeft dat niet al te veel problemen op te leveren.
Het maakt voor de analyse niet uit of de gegevens in een
array of in een lijst staan. Daar waar in de programma's een
statement staat. waarbij een array element wordt uitgelezen.
moet deze vervangen worden door een procedure aanroep waarmee
de gebruikte lijststructuur doorzocht wordt. Hoe die proce
dure er uit komt te zien is natuurlijk afhankelijk van de
gekozen representatie. Het is waarschijnlijk het beste om de
gegevens op te slaan in een vorm waarbij de kolom- of rij
elementen in lijsten worden opgeslagen en niet zoals in het
rekenvoorbeeld hierboven waar de de kolom- en rij-lijsten
onderling verbonden zijn. In figuur 4.2 staat een schematisch
overzicht van die opslag. Wanneer deze representatie gekozen
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wordt, kost dit minder geheugenruimte dan wanneer men de vorm
kiest die in het rekenvoorbeeld gebruikt is.

rl

r2

Fig 4.2. Schematische voorstelling van de opslag van de
rulebase gegevens met lijsten. Het array rl .. rn bevat
pointers naar de eerste elementen van de lijsten die
betrekking hebben op een bepaalde rule. stel rio Per
element wordt de waarde opgeslagen (ongelijk aan 0); een
pointer naar een volgend element en de index van de rule
waar de informatie betrekking op heeft. index j houdt in
dat het element betrekking heeft op de relatie tussen
rule i en rule j .

Om de werking van de analyser te vergemakkelijken wordt ook
nog in een array bijgehouden welke rules in de rule set
source- of targetrules zijn.

4.4.2 Toelichting OP de implementatie.

De analyser voert een serie van controles uit die ieder een
bepaalde eigenschap van de rule-set controleren. Een probleem
dat hierbij optreedt is de aanwezigheid van ALT-operatoren in
de rule-set. Het logische netwerk is namelijk afhankelijk van
de operand die gekozen wordt bij iedere ALT-operator. In
principe moeten aIle netwerken die gecreeerd kunnen worden
apart bekeken worden. In het geval' van N ALT-operatoren zijn
dat ~ netwerken. Gelukkig zijn er een aantal taken die maar
een keer uitgevoerd hoeven te worden omdat een verandering
van het netwerk geen invloed heeft op het resultaat. Verder
is het niet nodig om iedere controle elke keer in z'n geheel
opnieuw uit te voeren. In het algemeen kan de controle na de
eerste keer beperkt blijven tot die onderdelen van het
netwerk die veranderd zijn.
De eerste stap van de analyser is altijd het inlezen van de
gegevens uit de rule definities in de ConMatrix (=Connecti
vity Matrix). Per evaluatie rule wordt ingevoerd welke rules
in de evaluatie expressie genoemd worden. Later zal in
dezelfde matrix ingevoerd worden welke thelses gedefinieerd
zijn. De matrix kan men zich als voIgt voorstellen
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Gevolg
1 2 3 N

Oor
zaak

1
2
3

N

x

Horizontaal het gevolg en vertikaal de oorzaak van hetgeen in
de matrix is aangegeven. De X in de matrix geeft aan dat rule
2 de oorzaak en rule 3 het gevolg is. Staat op die plaats de
waarde 1 (betekenis van de waarden staat in de vorige para
graaf) dan betekent het dat rule 3 een evaluatie rule is die
de waarde van rule 2 in de evaluatie gebruikt. De waarde 2
betekent dat er een thelse is van rule 2 naar rule 3 : rule 3
ELSE FA rule 2.
Tijdens het inlezen van de rules wordt ook een lijst gemaakt
van ALT-expressies en van aIle ALT-expressies wordt de eerste
operand ingevuld in de matrix. Die lijst van ALT-expressies
bevat het ALT-nummer en gegevens over de positie van de ALT
expressie in het evaluatie array. Vervolgens worden aIle ALT
expressies gecontroleerd op aanwezigheid van tegenstrijdige
operanden.
De matrix die men heeft gekregen wordt de connectivity matrix
genoemd. De direkte relaties, verbindingen tussen rules, zijn
daarin aangegeven. De analyser heeft meer informatie nodig
dan in een connectivity matrix staat. Van elke rule k moet
bekend zijn welke rules vanuit rule k bereikt kunnen worden,
ofwe I aIle successors van rule k. Deze representatievorm
staat bekend als de transitive closure. Bepaling van de
transitive closure kan met een recursieve procedure. De rules
uit de evaluatie expressie worden dan aIle uitgeschreven tot
primitieve rules. S.Warshall heeft in 1962 echter een heel
simpel, niet recursief programma ontwikkeld dat de transitive
closure bepaalt uitgaande van de connectivity matrix.

{ a[x,yJ is true als y een }
MaxRules do { successor is van x }
then a[x,jJ :=true;

Warshall-algorithme ( Sedgewick [1983J):
for y:=l to MaxRules do {MaxRules is

for x:=l to MaxRules do
if a[x,yJ then

for j :=1 to
if a[y,jJ

het aantal rules

Uit de transitive closure zijn direkt loops in het logische
netwerk waar te nemen. Een array element a[i,ij- 1 geeft aan
dat er een pad loopt van rule i naar rule i, een loop.
Nadat de transitive closure bepaald is wordt eerst gecontro
leerd of er loops optreden. Wanneer die er zijn wordt uitge
zocht welke rules een loop vormen.
Na de detectie van loops wordt gecontroleerd of een van de
evaluatie rules een tautologie is. Dit gebeurt met behulp van
de in de vorige paragraaf besproken methode van Quine.
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Op dit punt is het logische netwerk gecontroleerd en wordt er
aandacht besteed aan de thelses. In eerste instantie worden
daarom de thelses ingevuld in de ConMatrix.
Daarna wordt het algoritme van Warshall in iets gewijzigde
vorm gebruikt om loops te detecteren bij thelses. Wanneer er
een thelse is van rule y naar rule x (a[x,yj-thelse) en een
thelse van rule j naar rule y (a[y,jj-thelse) dan is het in
sommige gevallen mogelijk een thelse van rule j naar rule x
toe te voegen aan de matrix namelijk a[x,jj-thelse. Daarvoor
moeten de thelse van die vorm zijn dat de eerst thelse de
tweede thelse veroorzaakt, bijvoorbeeld:

J THEN FA: Y en Y ELSE FA: X levert J THEN FA: X.

Wanneer de matrix op deze manier is aangevuld met thelses, is
het mogelijk om te controleren of er een ongeoorloofde serie
van thelses te vinden is van rule i naar rule i.
De volgende stap is de controle van thelses naar predecessors
en successors. Dat verloopt precies zoals de methode bespro
ken in S 4.3.
Tenslotte worden de thelses gecontroleerd die een tegenge
stelde waarde toekennen aan eenzelfde rule (conflicting
thelses). Ook voor deze test wordt verwezen naar S 4.3.
Wanneer de rule-set geen ALT-operatoren bevat is hiermee de
analyse afgelopen omdat het gecontroleerde netwerk het enige
netwerk is dat bij die rule-set hoort. Zoals al eerder
opgemerkt kan men. wanneer er ALT-expressies voorkomen in de
rule-set, verschillende netwerken uittekenen die kunnen
worden gebruikt. Welke in werkelijkheid in een bepaalde
situatie gebruikt wordt hangt van vele factoren af. Bijvoor
beeld welke van de ALT-operanden bekend zijn en in welke
volgorde de rules geevalueerd worden. Daarom is het nodig om
aIle mogelijke netwerken te onderzoeken; pas dan weet men
zeker dat alles wat gecontroleerd kon worden ook gecontro
leerd is. Gelukkig is het niet zo dat elk netwerk volledig
gecontroleerd moet worden. De controle kan beperkt worden tot
die delen van het netwerk, in feite de ConMatrix, die veran
derd zijn. Daarom wordt bijgehouden welke rules door een
nieuwe combinatie van ALT-operanden veranderd zijn.
De procedure verloopt als voIgt. De combinaties ALT-operanden
worden als het ware afgeteld. Een methode zou kunnen zijn een
binaire teller te definieren met evenveel bits als er ALT
operatoren zijn. De waarde van bit i geeft dan aan welk van
de twee operanden van ALT-operator i er gebruikt wordt.
Tellen volgens de BCD-code is niet handig omdat dan bij de
overgang naar een nieuwe toestand meer dan een bit van de
teller kan veranderen. Een bit dat van waarde verandert
betekent dat bij een bepaalde ALT-expressie de andere operand
gebruikt moet worden. Elke verandering van operand van een
ALT-operator heeft tot gevolg dat de rule die die operator
bevat een aantal controles moet ondergaan. Het spreekt voor
zich dat het een tijdwinst oplevert wanneer het aantal rules
dat gecontroleerd moet worden zo klein mogelijk blijft.
Daarom is er gekozen voor een Gray-code teller. Deze wordt
gekenmerkt door het feit dat bij ieder overgang slechts een
van de bits van waarde verandert terwijl toch aIle combina-
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ties doorlopen worden (zie fig 4.3) .
De totale controle is klaar wanneer alle 2N combinaties
getest zijn. Zoals al gezegd worden alleen die controles
opnieuw uitgevoerd die noodzakelijk zijn. In eerste instantie
wordt de ConMatrix aangepast, met name de kolom die de
betreffende ALT-operator bevat en de kolommen waarin de rule
voorkomt die veranderd is. Vervolgens wordt gecontroleerd of
er nu soms loops optreden. De thelses hoeven niet aangepast
te worden omdat die niet belnvloed worden door de verandering
van operand. Wel moeten de kolommen die veranderd zijn
gecontroleerd worden op aanwezigheid van een tautologie.
Daarna worden ook de thelses naar predecessors en successors
opnieuw bekeken wanneer de bijbehorende evaluatie expressie
veranderd is. Tenslotte worden eventueel nog thelses naar
eenzelfde rule gecontroleerd.
Bij alle controles die herhaald worden is de controle minder
omvangrijk dan de eerste keer omdat het aantal rules dat
veranderd is beperkt is.
Tot slot geeft figuur 4.4 een schematisch overzicht van het
hoofdprogramma van de rule-set analyser zoals hiervoor
besproken. Voor verdere informatie over de rule-set analyser
wordt verwezen naar de programma-documentie die bij het
programma geschreven is.

BCD-counter Gray-code counter

0000 0000
0001 0001
001Q 0011
0011 001Q.
0100 0110
0101 0111
0110 01Q.l
0111 010Q.
1000 1100

.

Fig 4.3. Vergelijking tussen een BCD en Gray-code coun
ter, beide van 4 bit. De veranderde bits zijn in beide
gevallen onderstreept. Bij de Gray-code counter verandert
iedere keer maar een bit.

4.5 Conclusies ten aanzien van de rule-set analyser.

Een analyser is een nuttig hulpmiddel voor de knowledge
engineer om al in een vroeg stadium fouten in de rule-set te
detecteren. Het blijft een probleem dat de controle van de
analyser nooit compleet kan zijn.
De in dit hoofdstuk beschreven analyser voert op systema
tische wijze een aantal controles uit. In principe hoeft het
geen groot probleem te zijn om nog meer controle-taken toe te
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voegen. mochten die nodig blijken te ZlJn. De analyser heeft
namelijk in de vorm van de Connection Matrix de beschikking
over makkelijk. snel toegankelijke informatie over de rule
set.
In dit stadium is het moeilijk te beoordelen hoe bruikbaar de
analyser is. Er is namelijk weinig of geen ervaring met het
opstellen van een omvangrijke rule-set. Daarom kan nu nog
niet bepaald worden of de verschillende controle-taken
effectief en nodig zijn. Het is dan ook zinvol om in een
later stadium wanneer er meer ervaring is met het ontwikkelen
van grotere rule-sets. de analyser nog eens kritisch te
bekijken.
Wanneer in de toekomst de opzet van SIMPLEXYS zodanig wordt
aangepast dat de compiler meer inzicht krijgt in de inhoud
van de rules. kan de analyse uitgebreider en completer
worden.
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INITIALISATIE EN INVULLEN
CONNECTIVITY MATRIX

CONTROLE ALT-EXPRESSIES

BEPALEN TRANSITIVE CLOSURE

CONTROLE OP LOOPS

CONTROLE OP TAUTOLOGIEEN

INLEZEN VAN DE THELSES

CONTROLE OP VERKEERDE THELSE-LOOPS

CONTROLE VAN PREDECESSOR THELSES

CONTROLE VAN SUCCESSOR THELSES

CONTROLE OP CONFLICTING THELSES
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ALT-EXPRESSIES AANWEZIG ?

JA

ALLE ALT-COMBINATIES BEKEKEN?

NEE

BEPAAL NIEUWE ALT-COMBINATIE

PAS CONMATRIX AAN

CONTROLE OP TAUTOLOGIEEN

>-NEE---,

>-.JA----1

CONTROLE VAN PREDECESSOR THELSES

CONTROLE VAN SUCCESSOR THELSES

< CONTROLE OP CONFLICTING THELSES

~ANALYSE KLAARIIr-----,<-----......

Fig. 4.4 Schematisch overzicht van het hoofdprogramma van
de rule-set analyser.



HOOFDSTUK 5.

MEEST RECENTE EN TOEKOMSTIGE UITBREIDINGEN VAN SIMPLEXYS.

5.1 Het beschrijven van een proces met behulp van de theorie
van Petri Nets.

5.1.1 Inleiding.

Een evaluatie-run in SIMPLEXYS vindt plaats in een statische
omgeving. Het systeem heeft de beschikking over een momentop
name van het te controleren proces. Met behulp van de in
rules ingebouwde kennis en de eventuele voorgeschiedenis van
het proces wordt de situatie beoordeeld. Deze manier van
werken is ideaal voor een systeem dat zich altijd in dezelfde
toestand bevindt en dat iedere run op dezelfde manier beoor
deeld moet worden. In zo'n geval kan zonder veel problemen
bepaald worden welke rules geevalueerd moeten worden.
Dit is echter niet het geval bij de processen die met een
servo-anesthesie expert system gecontroleerd gaan worden.
Daar heeft men te maken met een patient die gecontroleerd
wordt op een wijze die afhangt van het stadium van de opera
tie waarin de patient zich bevindt. Wanneer de patient onder
narcose gaat en een aantal vitale functies mechanisch onder
steund moeten worden vraagt dit een speciale begeleiding.
Verder zullen er tijdens de operatie situaties optreden die
kritiek kunnen zijn voor de patient en speciale aandacht van
de specialisten en het expert system vragen. Al met al is in
het algemeen geen vast evaluatieschema voor een operatie op
te stellen. Het blijkt dat de omstandigheden bepalen wat er
op een bepaald moment gecontroleerd moet worden. Daar komt
nog bij dat door de beperkte evaluatietijd in ieder geval de
belangrijkste evaluaties aan bod moeten komen.
In de huidige versie van SIMPLEXYS worden de rules die in een
bepaalde run moeten worden geevalueerd GOALs genoemd. Per run
kan meer dan een GOAL worden opgegeven. Tijdens een serie van
evaluatie-runs kan met behulp van een THEN/ELSE GOAL con
structie een nieuwe GOAL voor de volgende run bepaald worden.
Op deze manier is het mogelijk op grond van het resultaat van
een evaluatie een nieuw aandachtspunt op te geven voor de
volgende run. Zolang er een GOAL voor de volgende run gedefi
nieerd is. zal het expert system doorgaan met de evaluatie.
Het gebruik van GOALS maakt het mogelijk om dynamisch het
evaluatie doel van het expert system aan te passen aan de
wisselende omstandigheden. Helaas levert het gebruik van
GOALS in de rule set geen overzichtelijk resultaat op. Uit de
rule-set definitie met daarin aangegeven de initiele GOALS
(INITIALLY GOAL) en de THEN/ELSE GOALS is het niet eenvoudig
op te maken hoe het expert system zal reageren op de wi sse
lende omstandigheden. Hierdoor is het dynamisch gedrag van
het expert system moeilijk te analyseren. Wat men graag zou
willen is een methode om aan te geven wat het expert system
in een bepaalde toestand moet evalueren en onder welke
voorwaarden het expert system vanuit die toestand overgaat
naar een nieuwe toestand. In S 1.4 is VM besproken. In dat
expert system wordt constant gecontroleerd of de toestand van
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de patient veranderd is en wat dat voor consequenties heeft
voor het therapie advies van het expert system. VM maakt
gebruik van een therapie model dat opgebouwd is uit een
aantal toestanden. Elke toestand wordt gekenmerkd door een
bepaalde vorm van beademing van de patient. Die toestanden
zijn NMN (Not Monitored), VOL (Volume), CMV (Controlled
Mandatory Volume), ASS (Assist), TPC (T-piece) en Extubation.
(Voor de verklaring van de toestanden wordt naar S 1.4.
verwezen). In figuur 5.1 staat het in VM gebruikte toestands
model.
Wanneer men bij het opstellen van de rule-set van een toe
standsmodel uit gaat, biedt dit een aantal voordelen. Aange
zien de situatie ten aanzien van de patient per toestand
nogal kan verschillen is het nodig om per toestand een
speciale set van rules te gebruiken. Die speciale set van
rules vormt een onderdeel van de totale rule-set zoals die
zich in de rulebase bevindt. Per toestand bepaalt de know
ledge engineer welke rules geevalueerd moeten worden. In een
riskante situatie zal het expert system bijvoorbeeld een
aantal zaken diepgaand controleren terwijl in een minder
riskante situatie de controle globaler kan zijn. Wanneer men
toestanden gaat definieren ontstaat de noodzaak duidelijk te
omschrijven welke toestandsovergangen er mogelijk zijn en
onder welke voorwaarden die overgangen plaats vinden. 20 is
het bijvoorbeeld mogelijk dat het expert system van een
globale controle overgaat naar een specifieke, diepgaande
controle wanneer blijkt dat voldaan wordt aan voorwaarden die
wijzen op gevaar voor de patient.
Het gebruik van toestanden, waarbij er van uit gegaan wordt
dat tijdens een run de geldende toestand(en) niet veranderen,
biedt een aantal interessante analyse mogelijkheden. Door die
analyses moet het mogelijk worden te achterhalen hoe het
dynamische gedrag van het expert system is. Daarover meer in
paragraaf 5.1.3. Eerst zal uiteengezet worden volgens welk
model de dynamica van een expert system beschreven zou kunnen
worden.

5.1.2 Korte inleiding in de theorie van Petri Nets.

Wanneer men een proces wil beschrijven waarbij vanuit een
bepaalde begintoestand via een aantal tussentoestanden een
eindtoestand wordt bereikt, kan men dat bijvoorbeeld eenvou
dig doen met een stroom-diagram. In figuur 5.1 staat zo'n
stroomdiagram, in dit geval het VM stroomdiagram.
Een stroomdiagram is in het algemeen een mooi hulpmiddel om
te laten zien hoe de toestanden elkaar opvolgen. Vooral bij
wat ingewikkeldere processen is er niet meer sprake van ~~n

bepaalde weg die van begin- naar eindtoestand loopt maar zijn
er verschillende wegen mogelijk. Een stroomdiagram laat dit
duidelijk zien.
In SIMPLEXYS heeft men niet zozeer behoefte aan een methode
om duidelijk zichtbaar te maken hoe de toestanden onderling
verbonden zijn en elkaar opvolgen, m~ar meer behoefte aan een
methode om een toestandsmodel te beschrijven. De theorie van
de Petri Nets biedt zo'n methode.
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Fig 5.1. Stroomdiagram van het VM-expert system volgens
de transistion rules van VM. Niet aangegeven zijn de
pijlen van elk van de toestanden naar NMN (Not Moni
tored) .

Volgens Peterson [1977] is een Petri Net een abstract.
formeel model voor een informatie stroom. Petri Nets zijn
ontwikkeld als een simpel en krachtig hulpmiddel voor het
beschrijven en analyseren van systemen. in het bijzonder
systemen waarin asynchroniteit en concurrent gebeurtenissen
optreden. Het grote voordeel van Petri Nets is dat er al veel
onderzoek gedaan is naar verschiI lende Klassen van Petri Nets
en dan met name naar methoden om uit een Petri Net de karak
teristieke eigenschappen van het beschreven systeem af te
leiden. Er is gebleken dat men bepaalde subklassen kan
onderscheiden in de verzameling van Petri Nets. Daarbij heeft
men ontdekt dat de beschrijvingskracht van een bepaalde
subklasse omgekeerd evenredig is met de mogelijkheid om zo'n
Petri Net te analyseren. Hoe complexer de systemen zijn die
men kan beschrijven hoe meer moeite het kost om bepaalde
eigenschappen te bepalen. Voor verder ingegaan wordt op de
analyse van Petri Nets. zal eerst zeer kort beschrijven
worden hoe een Petri Net er uit ziet.
In het algemeen wordt een Petri Net voorgesteld met behulp
van twee typen knooppunten: cirkels. places genaamd. en
staafjes. transitions genaamd. Deze knooppunten zijn verbon
den door pijlen. Een pijl loopt altijd van een place naar een
transition of van een transition naar een place. Een pijl van
een place naar een transition betekent dat de place een input
is voor de transition. Een place is een output wanneer een
pijl aanwezig is van een transition naar een place. Zo'n
grafische voorstelling toont de statische eigenschappen van
het systeem. De dynamische eigenschappen kunnen zichtbaar
gemaakt worden door het gebruik van tokens. Een token wordt
voorgesteld door een zwarte stip in een van de places en
toont hoe tijdens de executie van het beschreven systeem de
verschillende places aan bod komen. Een Petri Net met tokens
wordt een Marked Petri Net genoemd. Een token in het netwerk
geeft aan dat de betreffende place geactiveerd is. De plaat
sing van de tokens in het netwerk kan veranderen wanneer een
transition geldig wordt. Een transition is geldig wanneer ten
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eerste aIle input places van de transition een token bezitten
en wanneer ten tweede aan de bij de transition horende
voorwaarden wordt voldaan. Is een transition geldig, dan
worden uit aIle input places van die transition een token
verwijderd en wordt in aIle output places een token ge
plaatst.
Fig 5.2 toont een Marked Petri Net en fig. 5.3 toont het
zelfde Petri Net nadat transition tl geldig is geworden.
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Fig 5.2 Een eenvoudig Marked Petri Net.
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Fig 5.3 Hetzelfde Petri Net als in fig. 5.2 nadat transi
ion tl geldig is geworden.
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In de Petri Net theorie wordt onderscheid gemaakt tussen ver
schillende subklassen van Petri Nets. Het verschil zit 'm
over het algemeen in de constructies die toegestaan worden
bij het opstellen van een Petri Net. Zo wordt over een marked
graph gesproken wanneer elke place precies een input en een
output heeft. Met deze subklasse kan men maar een beperkt
aantal systemen beschrijven. Daar staat weer tegenover dat
het model zich makkelijk laat analyseren. Een andere belang
rijke subklasse is die van de free-choice Petri Nets ( Hack
[1972]). En Petri Net valt in die subklasse wanneer elke pijl
hetzij de enige output van een place is of de enige input
voor een transition. Hack heeft aangetoond dat met deze
subklasse van Petri Nets bijvoorbeeld goed assemblage- en
produktielijnen gemodelleerd kunnen worden.
Ik heb al eerder vermeld dat de analyse mogelijkheden van het
model afhangen van de gebruikte Petri Net voorstelling. Het
is daarom zaak dat een Fetri Net voorstelling gekozen wordt
voor SIMPLEXYS die net krachtig genoeg is om de klinische
systemen te modelleren zodat er voldoende analyse mogelijk
heden over blijven.
Er zijn een groot aantal analyse mogelijkheden. Zo kan men
willen weten of het aantal tokens in het net constant blijft
(een netwerk met een constant aantal tokens noemt men een
'conservative net'). Een 'safe net' is een net waarbij nooit
meer dan een token in een van de places aanwezig is. Een van
de belangrijKste. misschien weI de belangrijkste analyse die
men kan uitvoeren. is een analyse van de reachability van een
net. De vraag is dan: gegeven een bepaalde verdeling van
tokens genaamd a; is dan een andere verdeling genaamd 6
bereikbaar vanuit de verde ling a. Deze analyse kan bijvoor
beeld uitsluitsel geven over de vraag of een bepaalde eind
toestand bereikbaar is vanuit een gegeven begintoestand, of
over de vraag of er geen toestanden zijn waaruit men niet
meer weg kan komen. Aangetoond is dat het reachability
probleem equivalent is met een aantal andere belangrijke
vragen die men kan stellen ten aanzien van de eigenschappen
van het model en dus ook over het beschreven systeem.
De meest eenvoudige en meest omslachtige methode om het
reachability probleem aan te pakken is het genereren van de
totale reachability boom. In deze boom staan aIle toestanden
die vanuit een bepaalde toestand bereikbaar zijn. Vooral voor
ingewikkelde netwerken levert dat een onoverzichtelijk zeer
omvangrijk resultaat. Deze methode werkt verder ook aIleen
maar wanneer het netwerk eindig is. Er bestaat echter een
algoritme waarmee men het reachability probleem op een
elegantere manier kan oplossen. maar volgens Peterson [1977]
is het een nogal ingewikkeld algoritme. Ondanks de com
plexiteit van het algoritme is in ieder geval duidelijk dat
het probleem oplosbaar is. De complexiteit blijkt uit het
feit dat de oplossing. wat betreft de benodigde rekentijd en
geheugenruimte. een exponentiele functie is van de grootte
van het netwerk.
Er bestaat een zeer uitgebreid aanbod van mogelijke analyses.
Feldbrugge [1986] geeft een opsomming van mogelijke analyse
taken en een lijst van bestaande Petri Net hulpmiddelen voor
constructie. analyse en simulatie van Petri Nets.
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Op dit moment is een versie van SIMPLEXYS gerealiseerd
(versie 1.0) die gebruik maakt van een toestandsbeschrijving
in de vorm van STATE-rules.
In hoofdstuk 3 is beschreven uit welke onderdelen de tekst
file met de rule definities bestaat. Een nieuw verplicht
onderdeel daarvan is de PROCESS sectie. Hierin wordt de
dynamica van het proces beschreven. AIle toestandsovergangen
zijn hier vastgelegd. Het formaat is:

ON tr FROM sl TO s2

tr is een rule (geen STATE-rule). Deze rule beschrijft de
voorwaarde voor de toestandsovergang. Sl is een lijst van
STATE-rules. Deze lijst mag niet leeg zijn. S2 is ook een
lijst met states. Deze lijst mag ook de empty-list zijn. Een
empty-list geeft aan dat wanneer rule tr waar is de toestan
den uit lijst sl inactief gemaakt worden terwijl er geen
nieuwe toestanden actief gemaakt worden.
Zoals uit het voorgaande duidelijk werd is ook een nieuw
rule-type gelntroduceerd. de STATE-rule. Een STATE rule is
een speciale MEMO-rule. Een STATE-rule kan aIleen de waarde
TR of FA hebben. de toestand is actief of inactief. Gedurende
de run behouden aIle STATE-rules hun waarde. Wanneer een run
beeindigd is wordt aan de hand van de PROCESS sectie bepaald
welke STATE-rules van waarde moeten veranderen. Zolang er nog
STATE-rules actief zijn wordt een nieuwe run opgestart.
De rule-set analyser bevat nog geen procedures om deze
nieuwste uitbreiding van SIMPLEXYS te analyseren. Met de
huidige implementatie van STATE-rules en de transition-rules
is het mogelijk een zeer algemeen Petri Net model op te
stellen. Het verdient in ieder geval aanbeveling uit te
zoeken in hoeverre de vrijheid in modelvorming nodig is.
Zoals al is opgemerkt. betekent een grote vrijheid in model
vorming dat de analyse van het model relatief veel moeite zal
Kosten. Daarover in de volgende sub-paragraaf meer.
Dit was in het kort iets over Petri Nets. Er valt hierover
nog veel meer te vertellen maar daarvoor wordt verwezen naar
de vele artikelen die er de laatste jaren zijn verschenen
over dit onderwerp. Een goed inleidend artikel is het al
eerder aangehaalde artikel van Peterson [1977].

5.1.3 Gevolgen voor de rule-set analyser.

Tot zover is heel algemeen gesproken over Petri Nets. Bij het
bepalen welke analyse taken uitgevoerd kunnen worden speelt
de keuze van het Petri Net model een grote rol. Er zal een
afweging gemaakt moeten worden tussen de moeite die het kost
om bijvoorbeeld een servo-anesthesie expert system te model
leren met een bepaald vorm van Petri Nets en de voordelen die
het biedt ten aanzien van overzichtelijkheid en de analyse
van de eigenschappen van het expert system.
Een eerste voordeel van het gebruik van een Petri Net model
is dat de rule-set in veel gevallen niet in z'n geheel
beschouwd hoeft te worden. Wanneer het systeem zich in een
bepaalde toestand bevindt. zal in het algemeen een beperkt
aantal GOALS geevalueerd hoeven te worden. Hierdoor is het
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mogelijk om voor elke toestand te bepalen welke rules weI en
welke rules niet in die toestand geevalueerd kunnen worden.
En als ook bekend is welke toestanden er op een bepaald
moment geldig kunnen zijn, kan er een lijst opgesteld worden
van deelverzamelingen van rules die op een bepaald moment in
een run geevalueerd kunnen worden. Te verwachten valt dat die
deelverzamelingen in veel gevallen aanzienlijk minder omvang
rijk zijn dan de totale set van rules. Hierdoor wordt het
eenvoudiger de analyse taken, die in hoofdstuk 4 besproken
zijn, uit te voeren.
Een tweede voordeel van het gebruik van een Petri Net model
is het feit dat de dynamica van het proces beter gecontro
leerd kan worden. De gebruiker definieert een aantal toestan
den en toestandsovergangen. De analyser kan deze definitie op
een aantal punten controleren. Ten eerste moet het mogelijk
zijn om vanuit een bepaalde toestand met behulp van de
toestandsovergangen in een andere toestand te komen. Dit
betekent dat aan de voorwaarden voor toestandsovergangen
voldaan moet kunnen worden. Het heeft namelijk geen zin een
toestandsovergang te definieren die nooit waar kan worden.
Stel bijvoorbeeld dat een van de voorwaarden voor een toe
standsovergang een waarde van een rule nodig heeft. die in
die toestand nooit toegekend kan worden. In dat geval is die
toestandsovergang niet zinvol. Het zou zelfs mogelijk kunnen
zijn dat het systeem in een toestand kan komen waaruit geen
weg terug meer is. omdat geen van de toestandsovergangen
geldig kan worden. Dit soort problemen vallen onder het
reachability probleem. Het is zaak te bepalen welke mogelijk
heden de SIMPLEXYS syntax en semantiek bieden om dit probleem
te analyseren. Het is te verwachten dat ook deze analyse niet
volledig kan zijn.
Ten tweede moet gecontroleerd worden of de toestandsdefinitie
overeenkomt met het gebruikte Petri Net model. In de vorige
paragraaf is al gesproken over de verschillende Petri Net
model len die gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld in het
geval van een free-choice Petri Net worden bepaalde eisen
gesteld aan de opbouw van het netwerk. Het spreekt voor zich
dat gecontroleerd moet worden of aan die eisen wordt voldaan.
In het geval van een free-choice Petri Net gaat het om eisen
ten aanzien van de topologie van het netwerk. Het is echter
ook mogelijk dat bepaalde dynamische voorwaarden gecontro
leerd moeten worden. In het geval van een 'conservative net'
is het aantal tokens in het netwerk constant. Wanneer bij de
initialisatie twee tokens geplaatst worden, moeten op ieder
moment twee tokens in het netwerk aanwezig zijn. De analyser
zal in dat gevallen moeten controleren of er situaties zijn
waarbij het aantal tokens groter of Kleiner kan worden.
Er zijn misschien nog weI meer zaken die geanalyseerd kunnen
worden. Feldbrugge [1986] bespreekt in zijn artikel een
aantal eigenschappen van een Petri Net ontwikkelhulpmiddel.
Daar geeft hij ook een opsornming van mogelijke analyse taken.
Het is zinvol in een later stadium te bekijken welke van die
taken in de rule-set analyser nog meer gelmplementeerd kunnen
worden naast de analyse taken die hierboven genoemd zijn.
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5.2 FACT-rules.

Zoals in hoofdstuk 4 al is opgemerkt zal de totale rule-set
van het expert system veel omvangrijker zijn dan de rule-set
die bij een bepaalde specifieke operatie gebruikt zal worden.
De totale rule-set moet men eigenlijk zien als een biblio
theek waar aIle mogelijke metingen en evaluaties van metingen
in zoveel mogelijk situaties beschreven zijn. Bij een opera
tie hoeft niet al die kennis in het systeem aanwezig te zijn.
Er zijn een aant~l factoren die bepalen welke rules weI en
welke niet van belang zijn. Die factoren zijn ten eerste de
soort operatie. ten tweede de apparatuur die gebruikt gaat
worden en ten derde gegevens over de patient. De soort
operatie bepaalt welke vitale functies van de patient gecon
troleerd moeten worden. Het kan ook zo zijn dat een operatie
tot gevolg heeft dat een bepaald signaal op andere eigen
schappen gecontroleerd moet worden. Het spreekt voor zich dat
in het geval van een open hart operatie de meetsignalen met
betrekking tot het hart veel nauwkeuriger en uitvoeriger
gecontroleerd moeten worden dan in het geval van een blinde
darm operatie. Ook de apparatuur. die gebruikt wordt heeft
consequenties omdat niet aIle apparatuur dezelfde gegevens
kan leveren. Bij de gegevens over de patient moet gedacht
worden aan bijvoorbeeld de leeftijd en de gezondheidstoe
stand. Men kan zich voorstellen dat in het geval van jonge
kinderen andere normen gehanteerd moeten worden dan in het
geval van volwassenen. Ook wanneer de patient medische gezien
een bepaalde afwijking heeft. kan het nodig zijn dat daarmee
in de rules rekening wordt gehouden. Denk maar eens aan het
geval dat een hartpatient een bepaalde operatie ondergaat.
Deze factoren worden als FACTS in de rule base opgenomen.
De laatste versie van SIMPLEXYS (versie 1.0) bevat een nieuw
type rule: de FACT-rule. De waarden van de FACT-rules moeten
bekend zijn voor het expert system opgestart wordt en kunnen
niet meer van waarde veranderen.
Bij de selectie van de benodigde rules uit de totale rule
set. zijn die FACT-rules dus bekend . Daartoe heeft de
anesthesist bijvoorbeeld de dag voor de operatie de benodigde
gegevens verzameld en OP een interactieve wijze ingevoerd.
Het systeem zal net zoveel gegevens vragen als er nodig zijn
om de waarden van aIle FACT-rules te weten.
Een voorbeeld FACT rule:

ADULT: lithe patient is an adult"
FACT
THEN FA: BABY. CHILD. TEENAGER. SENIOR

De rulebase bestaat ten eerste uit rules die altijd ongeacht
de hierbovende genoemde factoren in de uiteindelijke rule-set
worden opgenomen. Deze rules zijn onafhankelijk van de FACT
rules. De rules die. afhankelijk van de omstandigheden. in de
rule-set worden opgenomen bevatten een of meer FACT-rules in
de evaluatie-expressie. Wanneer dan aIle FACT-rules bekend
zijn bevatten die evaluatie-expressies een of meer constan
ten. Het is natuurlijk een voordeel dat een aantal gegevens
al als constanten ingevuld zijn in de evaluatie expressies.
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maar het zou nog beter zlJn wanneer deze expressies vereen
voudigd zouden kunnen worden. Dit kan uitstekend gebeuren met
de sYmbolische evaluator.
De rules die aIleen in een bepaalde situatie gebruikt mogen
worden zullen wanneer die situatie niet aan de orde is een
tautologie blijken te zijn. Deze rules kunnen dan uit de
rulebase verwijderd worden. Op deze manier verdwijnen een
groot aantal rules uit de rulebase en zal een aantal rules
vereenvoudigd worden. Het kan zijn dat de vereenvoudiging in
een aantal slagen wordt uitgevoerd. Wanneer namelijk een rule
een tautologie blijkt te zijn krijgen de expressies die
afhankelijk zijn van die rule een constante in de evaluatie
expressie. Die rules moeten vervolgens ook weer vereenvoudigd
worden. Uiteindelijk zal met behulp van de sYIDbolische
evaluator een compacte en efficiente rulebase overblijven.
Het spreekt natuurlijk voor zich dat de rule-set die uitein
delijk overblijft een logisch consistent geheel meet vormen.
Die controle zal uitgevoerd moeten worden door de analyser.
Daarvoor zal de analyser heel betrouwbaar moeten zijn. In het
algemeen is het namelijk niet mogelijk door uitvoerige tests
de verkregen rule-set te controleren omdat daarvoor de tijd
ontbreekt. Naar mijn idee is het zinvol uit te zoeken op
welke wijze men het gebruik van FACT-rules aan regels moet
binden, zodat de kans op fouten in de rule-set gering is. Het
invoeren van voerschriften heeft in het algemeen tot gevolg
dat men minder vrij is in het gebruik van dat rule-type. Daar
staat tegenover dat men zo weI kan voorkomen dat bepaalde
fouten, die moeilijk zijn op te sporen, gemaakt kunnen
worden. Hierdoor kan de analyse effectiever en betrouwbaarder
worden.

5.3 Uitbreiding van de rule compiler.

In het voorafgaande is vrij vaak ingegaan op bet feit dat de
analyser niet volledig is in z'n analyses. In hoofdstuk 4 is
al geschreven dat dit mede veroorzaakt wordt door het feit
dat de rule compiler de stukken Pascal tekst niet interpre
teert en daardoor niet weet wat in die tekst wordt uitge
voerd. De situatie verbetert wanneer de rule compiler wordt
uitgebreid met een Pascal compiler. Dan is bekend welke
variabelen in welke rules gebruikt worden en wat er in die
Pascal tekst wordt uitgevoerd. De ontwikkeling van een Pascal
compiler is op dit moment niet aan de orde. Toch is het
mogelijk op een redelijk eenvoudige wijze informatie te
krijgen over hetgeen in de Pascal tekst gebeurt.
Het zou voor de analyser al een hele verbetering zijn wanneer
bekend zou zijn welke Pascal variabelen (gedefinieerd in het
DECLS gedeelte van rule definitie) in welke rules gebruikt
worden. Wanneer namelijk een variabele in het TEST gedeelte
van de ene rule en in het DO gedeelte van een andere rule
gebruikt wordt kan dit problemen opleveren. Een voorbeeld
hiervan staat in S 4.3. Het is overigens ook mogelijk dit
soort fouten in een TEST gedeelte te introduceren. Er is
namelijk stilzwijgend vanuit gegaan dat in de TEST gedeelten
van rules aIleen tests worden uitgevoerd. Maar het is ook
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heel goed mogelijk om in een TEST gedeelte bepaalde Pascal
variabelen van waarde te laten veranderen. Om ook dit te
kunnen detecteren is het niet alleen nodig te weten welke
variabelen in welke rules gebruikt worden, maar is het ook
nodig bij te houden of die variabelen alleen gelezen worden
of een andere waarde krijgen. Het is een knowledge engineer
ten strengste af te raden om een TEST gedeelte van een rule
te gebruiken voor iets anders dan het testen van Pascal
variabelen.
Wanneer de analyser informatie heeft over het gebruik van
Pascal variabelen, is het mogelijk de gebruiker te waarschu
wen dat een situatie is ontdekt waar risico's aan verbonden
zijn. Het blijft nog steeds de taak van de gebruiker om de
feitelijke situatie te controleren op fouten.
Er zijn vele manieren om te achterhalen welke variabelen in
welke rules gebruikt worden. Een methode zou kunnen zijn dat
de gebruiker de variabelen die hij gebruikt in de Pascal
tekst voorziet van een merkteken. De rule compiler kan
vervolgens de gemerkte variabelen registreren. Nadat het
merkteken door de rule compiler verwijderd is kan de tekst
gecopieerd worden naar een van de output files. Bijvoorbeeld:

BTEST $heartrate > 110

betekent dat de variabele heartrate geregistreerd moet
worden. De test 'heartrate > 110'. zonder het merkteken,
wordt gecopieerd naar de file rtest.qqq. Nadeel van deze
methode is het feit dat de gebruiker de merktekens zelf moet
plaatsen. Wanneer de gebruiker zo'n merkteken bewust of
onbewust weglaat mist de analyser gegevens.
Een andere methode zou kunnen zijn dat de rule compiler alle
variabelen die de gebruiker gedefinieerd heeft in het DECLS
gedeelte automatisch opzoekt in de Pascal-tekst en regis
treert. In dat geval zal zonder tussenkomst van de gebruiker
de informatie verkregen worden. Men zal dan wel voorzieningen
moeten treffen om te detecteren of de variabele gelezen wordt
of ook een andere waarde krijgt. Daarnaast kan het nodig zijn
te detecteren of de Pascal variabele in een string gebruikt
wordt of in een functie-aanroep omdat in dat geval het
gebruik van die Pascal variabele andere consequenties heeft.
Gerealiseerd moet worden dat naarmate men meer situaties gaat
onderscheiden bij het zoeken naar variabelen. het steeds meer
op een echte Pascal compiler gaat lijken.
Ten slotte zou nog gebruik kunnen worden gemaakt van de
gegevens die sommige Pascal compilers verschaffen. De Pascal
compiler kan een cross-reference list genereren die de
analyser kan gebruiken bij de analyse. Dit heeft als nadelen
dat altijd eerst de rule set gecompileerd moet worden om de
benodigde gegevens te verkrijgen. Verder zal de analyser
aangepast moeten worden aan de syntax van de cross-reference
list van de compiler. Hierdoor wordt de analyser afhankelijk
van de Pascal compiler die gebruikt wordt.
Het is naar mijn idee het best om de tweede methode te
gebruiken. Het is in dat geval ook mogelijk om de analyser
zelf de benodigde gegevens te laten verzamelen. zodat de
rule-compiler geen extra taak krijgt. De declaratie van
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Pascal variabelen kan gevonden worden in de file rdecl.qqq.
De tekst van de TESTS en de DO gedeelten staan respectieve
lijk in de files rtest.qqq en rules.qqq.



HOOFDSTUK 6.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

Ondanks de relatief korte tijd dat er gewerkt is aan een
hulpmiddel voor het ontwikkelen van een real-time expert
system, is het resultaat veelbelovend. Het ziet er naar uit
dat het ontwikkelde systeem, SIMPLEXYS, voldoende mogelijkhe
den biedt om gebruikt te kunnen worden in het servo-anesthe
sie project.
Er is besloten het systeem te implementeren in Pascal. Gezien
de bijzondere eisen die gesteld worden aan een real-time
expert system is dit een goede keus gebleken. De meeste
expert systems zijn en worden ontwikkeld in LISP of een
soortgelijke taal. In de meeste toepassingen is dat ook een
goede keus, vooral daar waar men veel gebruik denkt te maken
van complexe datastructuren om de gegevens op te slaan en
waar snelheid niet zo'n grote rol speelt. Er bestaan com
putersystemen die speciaal ontwikkeld zijn voor het execu
teren van LISP programma's, de zogenaamde LISP-machines. Deze
machines maken een relatief snel werkend LISP-systeem moge
lijk maar zijn veel te duur om op een operatiekamer gebruikt
te worden.
Ondanks de geringe ervaring die er is met het ontwikkelen van
rule-sets voor SIMPLEXYS, kan men toch concluderen dat een
gecompileerd expert system al op een eenvoudige PC goed
presteert. Het is moeilijk een maat te bepalen voor de
executiesnelheid van een expert system. Een veel gebruikte
maat is het aantal logische inferenties per seconde (LIPS).
Een nadeel van LIPS is de onduidelijkheid die bestaat over de
betekenis van de term: . logische inferenties'. Er zijn mensen
die elke waarde toekenning aan een rule een inferentie
noemen. Dit zou betekenen dat een thelse in SIMPLEXYS in veel
gevallen een logische inferentie zou zijn. Het bezwaar tegen
deze definitie is het feit dat de uitkomst van de test heel
erg belnvloed wordt door de manier waarop de rule-set is
opgebouwd. Een rule-set met korte eenvoudige evaluaties en
een groot aantal rules die door middel van een thelse een
waarde krijgen levert een groot aantal LIPS op. Men spreek
van een logische inferentie wanneer een rule een waarde
krijgt op grond van een evaluatie van een expressie of een
test. Met deze definitie is al eens een test uitgevoerd met
een rule-set bestaande uit 100 rules. Bij deze test bleek het
aantal LIPS te varieren tussen de 215 (Philips P3102) en de
750 (IBM-AT).
Al vrij snel bleek er de behoefte te bestaan aan hulpmiddelen
(tools) die het de knowledge engineer eenvoudiger moeten
maken een goed werkende rule-set af te leveren. Daarvoor is
onderzocht welke eisen op grond van de semantiek van SIM
PLEXYS gesteld moeten worden aan structuur van de rulebase.
De rule-set analyser is een programma dat zo volledig moge
lijk de rule-set analyseert, zoekend naar foute en tegen
strijdige constructies en redundante rule definities.
De tests die hiervoor uitgevoerd worden controleren vrijwel
alles wat gecontroleerd kan worden. Door de invoering van
STATES zijn er nog meer controlemogelijkheden ontstaan.
Aangezien die uitbreiding vrij nieuw is, is de analyser nog
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niet zodanig aangepast dat die STATES worden meegenomen in de
analyse. In hoofdstuk 5 is aangegeven op welke manier de
controle van de STATES opgenomen kunnen worden in de analyse.
Implementatie van die controletaken hoeft niet zo moeilijk te
zijn omdat in de bestaande analyser al veel procedures
bestaan die direct gebruikt kunnen worden. In hoofdstuk 5 is
ook geconcludeerd dat de analysemogelijkheden nauw samen
hangen met het Petri Net model dat gebruikt wordt voor de
toestandsbeschrijving.
Een belangrijk en effectief onderdeel van de analyser is de
symbolische evaluator. Hiermee is het in eerste instantie
mogelijk de rule-set symbolisch te controleren. Daarnaast is
het mogelijk met de symbolische evaluator de rule-set te
vereenvoudigen wanneer men de waarden van de FACT-rules heeft
ingevoerd. Dit biedt de mogelijkheid een effectieve rule-set
te ontwikkelen die door de invulling van de FACT-rules
volledig aangepast is aan de situatie waarin het expert
system moet werken. De evaluator is zo opgezet dat zowel
volledig symbolische expressies, met behulp van de methode
van Quine, als semi-symbolische expressies geevalueerd kunnen
worden. Daarbij is de nadruk komen te liggen op het gebruik
van eenvoudige zeer effectieve simplificatie-regels. Hoewel
de gebruikte simplificatie-regels een volledige vereenvoudi
ging mogelijk maken kan, indien men dat wil, de set simplifi
catie-regels uitgebreid worden.
In het algemeen kan ik concluderen dat de analyser een
belangrijke rol kan spelen bij het controleren van de cor
rectheid van de rule-set. De analyser biedt echter geen
zekerheid dat de rule-set absoluut zonder fouten is. Men weet
weI dat de rule-set dan op een aantal belangrijke punten
gecontroleerd is. Doordat SIMPLEXYS nog steeds uitgebreid
wordt, moet de analyser geregeld aangepast worden. In het
algemeen kunnen de al bestaande controletaken ongewijzigd
blijven maar moet aIleen het een en ander aan de analyser
worden toegevoegd. Het zal er op neer komen dat wanneer
SIMPLEXYS eerumaal een vaste vorm heeft gekregen, de analyser
helemaal afgemaakt kan worden. Dan zal men samen met een
debugger, die ontwikkeld gaat worden, en met de tracer een
aantal goede hulpmiddelen hebben om een omvangrijke rule-set
te ontwerpen. De debugger biedt de mogelijkheid de werkwijze
van de inference engine na afloop van een run aan een nader
onderzoek te onderwerpen. De tracer toont gedurende de run de
acties die door de inference engine worden uitgevoerd.
De verdienste van het onderzoek naar de methoden om de
correctheid van een rule-set te bepalen heeft niet aIleen
zijn nut gehad omdat een programma ontwikkeld is dat een
aantal controles uitvoert, maar ook omdat er hierdoor meer
inzicht ontstaan is in de structuur van de rulebase. Er is
een beter inzicht verkregen in de voorwaarden voor een
correcte rulebase die voortkomen uit de semantiek van SIM
PLEXYS.
Het is zeer zeker aan te bevelen een case study op te zetten
waarbij een niet al te groot expert system ontwikkeld wordt.
Daarbij is het van belang dat dit expert system voldoende
overeenkomsten heeft met het te ontwikkelen servo-anesthesie
expert system. Op deze manier kan men ervaring opdoen met het
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werken met SIMPLEXYS en kunnen nog tekortkomingen in het
systeem ontdekt worden die het opzetten van een servo-anes
thesie expert system kunnen bemoeilijken. Het is dan mis
schien ook mogelijk een betere kijk te krijgen op de wijze
waarop men bij dat soort problemen gebruik moet maken van
STATE-rules. Wanneer dat bekend is kan een keuze gemaakt
worden welk Petri Net model de beste mogelijkheden biedt.
Gelijktijdig met mijn afstuderen heeft Ed Bierens gewerkt aan
de realisatie van een systeem voor automatische bloeddrukre
geling tijdens en eventueel na een operatie. In dat systeem
wordt gebruik gemaakt van een SIMPLEXYS expert system. Dat
expert system bepaalt aan de hand van de gemiddelde bloeddruk
en de gewenste bloeddruk hoeveel bloeddrukverlagend farmacon
toegediend moet worden aan de patient. De rules voor dat
expert system waren echter al opgesteld toen SIMPLEXYS nog
niet ontwikkeld was. Daardoor wordt in deze toepassing niet
volledig gebruik gemaakt van aIle mogelijkheden die SIMPLEXYS
biedt.
Tenslotte is het heel belangrijk SIMPLEXYS in de toekomst te
voorzien van een zeer effectieve toolbox. Het meest ideaal is
een systeem waarbij de knowledge engineer op een effectieve
manier van aIle hulpmiddelen gebruik kan maken. 20 moet de
mogelijkheid bestaan vanuit de editor snel over te schake len
naar de rule compiler. Wanneer daarbij een fout ontdekt wordt
moet de gebruiker automatisch in de edit-mode terugkomen.
Verder moet het eenvoudig zijn de ontwikkelde rulebase te
analyseren of te debuggen. Een gelntegreerd pakket van
hulpmiddelen zal in ieder geval tot gevolg hebben dat de
knowledge engineer zonder al te veel problemen de rules kan
invoeren en controleren. Niet aIleen het feit of SIMPLEXYS
een effectief werkend expert system oplevert bepaalt of men
gebruik zal maken van het ontwikkelsysteem. maar ook het
gemak waarmee de rules gelmplementeerd kunnen worden. Men
moet niet vergeten dat de uiteindelijke rulebase voor het
servo-anesthesie expert systeem een zeer grote hoeveelheid
rules zal bevatten. Daardoor wordt het zeer onwaarschijnlijk
dat een iemand de totale rulebase kan overzien. Naar aIle
waarschijnlijkheid zullen verschillende mensen aan het
opzetten van de rulebase meewerken. om dit in goede banen te
kunnen leiden zijn hulpmiddelen nodig zoals een analyser.
debugger en tracer die bijvoorbeeld controleren of nieuwe
rules niet in tegenspraak zijn met de al ingevoerde rules. Op
deze manier zal het ontwikkelen en het bijhouden van een om
vangrijke rulebase mogelijk worden.
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