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Samenvatting

Door de stormachtige ontwikkelingen in de computertechniek zijn rulebased
expertsystemen binnen het applicatiebereik van PC-systemen gekomen. In het
kader van het onderzoek betreffende Simplexys, een tooibox waarmee real-time
expertsystemen gerealiseerd kunnen worden, is gewerkt aan een
uitlegfaciliteit. Een uitlegfaciliteit moet antwoord kunnen geven op vragen
die door een gebruiker van het systeem over het inferentieproces gesteld
zouden kunnen worden, en speelt een belangrijke rol bij debuggen en
acceptering van expertsystemen. Om tot een uitlegfaciliteit te komen werd
een zo compleet mogelijke vragenverzameling ontworpen. Voor het antwoord op
een aantal van deze vragen is een grafische implementatie gerealiseerd, die
de gewenste uitleg geeft tijdens de reconstructie van real-time processen.
De implementatie werkt, maar kan nog worden uitgebreid. Een aantal vragen
kunnen nog niet worden beantwoord. Ook moet nog onderzoek gedaan worden aan
de ergonomie van de uitlegfaciliteit.
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Summary

Realisation of an explain facility for Simplexys expert systems

As a result of the increasing success in large scale integration techniques
rulebased expert systems have entered the application area of PC-systems. In
connection with the research concerning Simplexys, being a tooIbox enabling
the realisation of real-time expert systems, an explain facility has been
worked on. An explain facility should be able to answer questions about the
inferencing process followed by the system. It plays an important role in
the process of debugging the expert system's rulebase, and it helps the
expert system to be accepted by its users. In orde to realise an explain
facility, a set of questions was designed, with the aim of making it as
complete as possible. For a number of these questions the answers are
provided by a graphical implementation, which operates during the
reconstruction of a real-time process. Thc implementation is working, but it
can be expanded. Several useful questions have not been answered yet. Also,
research concerning the ergonomics of the explain facility still has to be
done.
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1 Real-time expertsystemen

Door de stormachtige ontwikkelingen in de computertechniek is Artificial
Intelligence (AI) binnen het applicatiebereik van PC-systemen gekomen. Een
belangrijk gebied binnen de AI is het onderzoek dal betrekking heeft op
rulebased expertsystemen. Betrekkelijk nieuw is het onderzoek naar real-time
expertsystemen, omdat ten aanzien van de tot dusver gerealiseerde
expertsystemen door de veelvuldige toepassing van LISP-achtige
programmastructuren het zoekwerk in tabellen dermate veel tijd in beslag nam
dat van real-time systemen geen sprake kon zijn. Bij de vakgroep Medische
Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven wordt in
samenwerking met de afdeling Anesthesiologie van de Universiteit van Florida
te Gainesville onderzocht wat de mogelijkheden zijn van het gebruik van een
expertsysteem in een patiëntbewakingssysteem in de operatiekamer, met als
uiteindelijk doel te komen tot applicaties voor intelligente alarmering en
bloeddrukregeling. Het spreekt voor zich dat hier sprake moet zijn van een
real-time systeem. Om zo'n real-time expertsysteem te realiseren werd
afgestapt van LISP, en werd gezocht naar een nieuwe programmastructuur ,
waarin alle mogelijke manieren van tijdsbesparing worden toegepast. Hieruit
is de nog in ontwikkeling zijnde tooibox Simplexys voortgekomen, tot op
heden geïmplementeerd in Turbo-Pascal. Gezien de semantische complexiteit
van de kennisbank van Simplexys expertsystemen is een uitlegfaciliteit nodig
die de inferentiestructuur kan uitleggen. In dit verslag zal de realisatie
van een eerste opzet van een uitlegfaciliteit voor Simplexys expertsystemen
beschreven worden.
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2. Simplexys

2.1 Simplexys en expertsystemen

Een expertsysteem leidt, op basis van vragen en meetgegevens, bepaalde
eindconclusies af volgens een evaluatieproces dat zodanig ontworpen is dat
het de gedachtengang van een expert nabootst. Simplexys is een tooibox die
het mogelijk maakt expertsystemen te creëren. Het bereiken van voornoemde
conclusies kan een doel op zich zijn; ook kunnen de conclusies worden
gebruikt om processen te besturen. In fig.2-1 is een algemene
systeemconfiguratie weergegeven. De daadwerkelijke configuratie is
applicatie-afhankelijk. Beschouw ter illustratie de opstelling van een
expertsysteem in een operatiekamer, zoals in fig.2-2. De meetgegevens worden
dan gevormd door de (eventueel gevalideerde en voorbewerkte) meetdata
afkomstig van de diverse patiëntmonitoren. De vragen worden gesteld aan en
beantwoord door de gebruikende arts. De uit de input-gegevens volgende
eindconclusies kunnen direct gebruikt worden als alarmindicatie indien de
toestand van de patiënt hier aanleiding toe geeft, of indirect om processen
als bloeddrukregeling te sturen.

2.2 De kennisbank

Om een systeem te realiseren dat de gedachtengang van een expert volgt is
het noodzakelijk de expertise te formaliseren. Deze stap wordt in de
literatuur 'knowledge engineering' genoemd. De formalisatie welke wordt
toegepast in Simplexys expertsystemen is het vervatten van de expertise in
een aantal regels. Expertsystemen die gebruik maken van regels worden
rulebased expertsystemen genoemd. Semantisch gezien vormen de regels tesamen
de kennisbank van het expertsysteem. De formele lijst regels wordt de
regelbank van het expertsysteem genoemd.

Om de kennis van een expert te kunnen vertegenwoordigen moeten de regels
beschikken over een aantal eigenschappen die het volgen van een redenatie
mogelijk maken. Enkele van die eigenschappen zijn

1. Regels moeten in staat zijn input te beoordelen. Er zijn
verschillende soorten input, en dus zullen er ook verschillende
soorten inputregels nodig zijn.

2. De regels moeten een onderlinge samenhang (kunnen) vertonen, zodat
een beslissing genomen kan worden afhankelijk van andere
beslissingen.

3. Regels moeten in staat zijn een uitspraak te doen over bepaalde
eindconclusies, om uitvoer mogelijk te maken.

2.3 Evaluatie van regels

2.3.1 Regelwaarden

De eindconclusies zijn in het systeem opgenomen in de vorm van regels. De
evaluatie van de eindconclusies bestaat uit het toekennen van een logische
waarde aan dat deel van de regels dat samenhangt met of behoort tot de
regels die de eindconclusies vertegenwoordigen. De waarde van een regel kan
waar, niet waar, mogelijk, of niet gedefinieerd zijn. In Simplexys- jargon
worden deze vier mogelijkheden aangeduid met respectievelijk TRUE, FALSE,
POSSIBLE en UNDEFINED, afgekort tot respectievelijk TR, FA, PO, en UD.
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2.3.2 Soorten regels

De waarde van een regel wordt toegekend aan de hand van een evaluatie
gedeelte. De evaluatie kan op twee manieren geschieden. Enerzijds met
informatie van buiten de kennisbank als input voor de evaluatie, anderzijds
met andere regelwaarden als input voor de evaluatie. Op basis hiervan kunnen
we de regels indelen in primitieve regels en evaluatieregels. Los van het
evaluatieproces zijn er nog stateregels.

1. Primitieve regels
De primitieve regels kunnen worden onderverdeeld in factregels,
memoregels, askregels, en testregels.

1.1 Factregels
Een factregel heeft een bepaalde waarde, die niet
veranderd wordt of kan worden.

1.2. Memoregels
Een memoregel krijgt de waarde die hij had in de vorige
run. Met behulp van memoregels is het dus mogelijk de
waarde van een regel een aantal runs te onthouden, zodat
een gebeUrlenis die slechts één keer optreedt een aantal
runs zijn invloed kan hebben.

1.3. Askregcls
Voor het evalueren van een askregel wordt een vraag aan
de gebruiker gesteld. Het antwoord op de vraag
correspondeert met de toe te kennen waarde.

IA. Testregels
Een testregel krijgt zijn waarde doordat numeriek
beschikbare input-data logisch worden vergeleken met in
de regel aangegeven testwaarden. De uitkomst van de
vergelijking correspondeert met de toe te kennen waarde.

2. Evaluatieregels
De waarde van een evaluatieregel wordt bepaald door een logische
expressie van andere regelwaarden te evalueren. De gebruikte
logische operatoren zijn de binaire operatoren AND, OR, en ALT,
alsmede de unaire operatoren NOT and MUST. Waarheidstabellen voor
deze operatoren zijn weergeven in fig.2-3.

u
V 'IR FA PO UD

'IR 'IR FA PO UD
FA FA FA FA FA
PO PO FA PO UD
UD UD FA UD UD

(a)

u 'IR FA PO UD
FA 'IR PO UD

(d)

u
v 'IR FA PO UD

'IR 'IR 'IR 'IR 'IR
FA 'IR FA PO UD
PO 'IR PO PO UD
UD 'IR UD UD UD

(b)

u 'IR FA POUD
'IR FA FA UD

(e)

u
v 'IR FA PO UD

'IR 'IR xx FA 'IR
FA xx FA FA FA
PO FA FA PO UD
UD 'IR FA UD UD

(c)

xx = niet toegestaan

fig.2-3. Waarheidstabellen voor de logische operatoren
(a) u AND v (b) u OR v (c) u ALT v
(d) NOT u (e) MUST u
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3. Stateregels
Stateregels spelen een rol in de dynamica van het expertsysteem,
en hebben geen evaluatiegedeelte. Hoe ze hun waarde krijgen wordt
beschreven in 2.4.2. Stateregels kunnen wel gebruikt worden als
argument in een expressie.

2.3.3 Thelses

De in 2.3.2 beschreven evaluatie van een regel levert weliswaar altijd de
juiste waarde op, maar kan omslachtiger zijn dan nodig is. Een bepaald
gegeven kan namelijk een ander gegeven impliceren. Het vermogen van de
expert efficiënt om te springen met zijn expertise bestaat zelfs voor een
aanzienlijk gedeelte uit het benutten van zulke afkortingen. Het
implementeren van een soortgelijk mechanisme in een expertsysteem kan een
belangrijke vereenvoudiging van het evaluatieproces, en dus tijdwinst
opleveren. In een expertsysteem is het analogon van de hierboven beschreven
situatie dat een bepaalde regelwaarde een andere regelwaarde kan impliceren.
Het is dan onnodig de laatste regel te evalueren; hij krijgt zijn waarde
rechtstreeks van de implicerende regel door middel van een then of een else
opdracht. gecontamineerd tot 'thelse'. Het concept van deze thelses is
uitgebreid met enerzijds de mogelijkheid bepaalde regels als goal te
definiëren. wat tot gevolg heeft dat ze als de thelse optreedt onmiddellijk
geëvalueerd worden. en anderzijds de mogelijkheid een stukje Pascal-code uit
te laten voeren. Thelses worden onmiddellijk uitgevoerd zodra de regel die
een thelse bevat een waarde krijgt die voldoet aan de in de thelse opgenomen
conditie. Een efficiënter thelse-proces dan hier beschreven is in
ontwikkeling. Er zijn tien mogelijke thelses.

1. THEN TR
[regel 1] THEN TR [regel 2] :
Als (regel 1 = TR) dan (regel 2 := TR)

2. THEN FA
[regel 1] THEN FA [regel 2] :
Als (regel 1 = TR) dan (regel 2 := FA)

3. THEN PO
[regel 1] THEN PO [regel 2] :
Als (regel 1 = TR) dan (regel 2 := PO)

4. ELSE TR
[regel 1] ELSE TR [regel 2] :
Als (regel 1 = FA) dan (regel 2 := TR)

5. ELSE FA
[regel 1] ELSE FA [regel 2] :
Als (regel 1 = FA) dan (regel 2 := FA)

6. ELSE PO
[regel 1] ELSE PO [regel 2] :
Als (regel 1 = FA) dan (regel 2 := PO)

7. THEN GO
[regel 1] THEN GO [regel 2] :
Als (regel 1 = TR) dan (regel 2 := goal)

8. ELSE GO
[regel 1] ELSE GO [regel 2] :
A Is (regel 1 = FA) dan (regel 2 := goal)

9. THEN DO
[regel 1] THEN DO [regel Pascal-code] :
Als (regel 1 = TR) dan (regel Pascal-code wordt uitgevoerd)

10. ELSE DO
[regel 1] ELSE DO [regel Pascal-code] :
Als (regel 1 = FA) dan (regel Pascal-code wordt uitgevoerd)
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Er wordt nog onderzoek verricht naar de zinnigheid en wenselijkheid van
eventuele andere mogelijke thelses, waarbij wordt gereageerd op basis van
het PO zijn van de implicerende regel.

2.3.4 De regelsyntax

De syntax voor het opstellen van regels is gedefinieerd. Het voert buiten
het bestek van dit verslag om de gehele syntax in detail weer te geven.
Volstaan wordt met het noemen van enkele aspecten die een roJ zullen spelen
bij het geven van uitleg over een regel.

1. De regels hebben een symbolische naam. Deze naam is een
willekeurige opeenvolging van letters en cijfers.

2. De regels kunnen een tekststring hebben, welke tot doel heeft
nadere informatie over de betekenis van de regel te verschaffen.
Ook wordt de tekststring bij askregels gebruikt in de tekst van de
vraag zoals die op het scherm komt als de vraag gesteld wordt. De
tekststring is een zin die tussen' , staat.

3. Behalve bij evaluatieregels wordt ook het type van de regel
vermeld. Dit is dus FACT, MEMO, ASK, TEST of STATE.

4. Bij evaluatieregels wordt een expressie weergeven. Als argumenten
dienen de symbolische namen van andere regels.

5. Een regel kan een aantal thelses bevatten. Als argument dienen de
symbolische namen van andere regels.

Verder zal hier een aantal voorbeeldregels gegeven worden waaruit duidelijk
wordt hoe de regels in de regelbank eruit zien.

1. Primitieve regels
1.1 Factregels

ZON: 'Na regen komt zonneschijn'
FACT

1.2 Memoregels

SETP : 'Een setpoint trad op'
MEMO

1.3 Askregels

STREPEN: 'Het beschouwde dier heeft strepen'
ASK

De tekststring van een askregel is geen vraag, maar een
bewering omtrent de inhou van de regel. De vraag die
voor deze askregel op het scherm verschijnt is de
volgende:
'Is true: Het beschouwde dier heeft strepen?'

1.4 Testregels

TEMP: 'De temperatuur is hoog genoeg'
TEST temp>=80
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2 Evaluatieregels

ZOOGDIER : 'Het IS een zoogdier'
HAAR ALT MELK
THEN FA : VOGEL

3 Stateregels

ANALYSEREN : 'Analyseer en interpreteer input'
STATE
THEN GOAL: ANALYSE INTERPRETE

2.3.5 De evaluatiestructuur.

De evaluatiestructuur binnen Simplexys kent globale en lokale evaluaties.
Aan het begin van een globale evaluatie staat een regel die een
eindconclusie oplevert, 'goal' genoemd. Als dit een primitieve regel is, of
een regel die reeds een waarde heeft, is de evaluatie ten einde. Als het een
evaluatieregel met de waarde UNDEFINED is worden de regels die de expressie
samenstellen één voor één lokaal geëvalueerd op dezelfde manier als het
goal. Als de waarde van de expressie reeds bekend is voordat de evaluatie
ervan ten einde is, wordt het evaluatieproces afgebroken. Zodoende ontstaat
een recursieve evaluatieboom met als wortel het goal, als takken de
evaluatieregels, en als bladeren de primitieve regels. Ook via thelses
kunnen takken ontstaan. De betekenis van deze takken is dezelfde als die van
de takken die ontstaan zijn door het evalueren van een expressie: een regel
heeft zijn waarde gekregen op basis van de waarden van een aantal andere
regels. De globale evaluatieboom is dus een aaneenschakeling van lokale
evaluaties.

2.4 De dynamica

2.4.1 Het proces

Simplexys maakt het mogelijk een gegeven proces uit te voeren. Een proces is
een aaneenschakeling van toestanden. In een bepaalde toestand is
gedefinieerd welke goals geëvalueerd moeten worden. De evaluatie van al deze
goals wordt een run genoemd. Na afloop van een run kan de volgende toestand
worden berekend. Na de toestandsovergang begint een nieuwe run. In fig.2-4
is een algemeen proces weergegeven. Het aflopen van het proces en de regels
die daarbij gevolgd worden vormen de dynamica van het expertsysteem.

2.4.2 Stateregels

Zoals in 2.3.2 reeds werd opgemerkt kent Simplexys verschillende soorten
regels, waaronder stateregels. Een stateregel is in het algemeen een regel
die een state definieert, en een aantal THEN GO-statements bevat. Een
stateregel kan, in tegenstelling tot andere soorten regels, slechts de
waarden TRUE en FALSE aannemen. In het eerste geval is de gedefinieerde
state op dat moment actief, in het tweede geval niet. Een toestand is het
actief zijn van een aantal states. Als een state actief is worden de goals
in de THEN GO-statements door het proces geëvalueerd. Ieder van die states
zorgt dus voor de evaluatie van een deel van de bij de optredende toestand
behorende goals (fig.2-5). Het proces kan nu worden gezien als een
mechanisme dat een gewenste opeenvolging realiseert van steeds een nieuwe
verzameling goals, door middel van een opeenvolging van steeds een nieuwe
verzameling actieve states. Initieel wordt een aantal stateregels TR gemaakt
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proces

goal 1
goal 2
goal 3

goal 4

goal 5

fig.2-4 Algemeen proces

proces

goal 1
atate 1 goal 2

goal 3

atate 2 goal 4

atate 3 goal 5

fig.2-5 Toepassing van stateregels
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met behulp van INITIALLY-commando's. Het INITIALLY-commando heeft de
volgende syntax:

INITIALLY
[stateregel 1] INITIALLY [waarde]
Initieel : (waarde van stateregel 1 := [waarde])
[waarde] t {TR,FA}

Het proces eindigt als geen enkele state meer actief is.

2.4.3 Procesbeschrijving

De syntax voor de procesbeschrijving is van de vorm

PROCESS

ON Trigger 1 FROM FromList 1 TO ToList 1
ON Trigger 2 FROM FromList 2 TO ToList 2

ON Trigger K FROM FromList K TO ToList K

Trigger =[Rule]
FromList=[StateRulel,StateRule2, ,StateRuleM]
ToList =[StateRulel,StateRule2, ,StateRuieN]

Het is de bedoeling dat het proces verloopt volgens de theorie van de Petri
netten. Er zijn een aantal verschillende soorten Petri-netlen. Welke soort
in Simplexys gebruikt gaat worden is echter nog niet bekend, maar dit wordt
onderzocht door Johan Lammers. Het voorbeeldproces in fig.2-6 laat zien hoe
de stateovergangen verlopen in een net van het soort dat voorlopig is
toegepast in Simplexys. Opgemerkt moet worden dat het geen Petri-net is, en
derhalve een graph set genoemd moet worden. In fig.2-6(a) is één enkele
overgang weergegeven. De stippen in de states zijn zogenaamde 'tokens'. Ze
worden gebruikt om aan te geven dat de desbetreffende state actief is. De
overgang kan plaatsvinden als voldaan is aan twee criteria:

1. De triggerconditie moet waar zijn
2. Alle states in de FromList moeten actief zijn

(3. Bij Petrinetten geldt als extra conditie dat alle states in de
ToList niet-actief moeten zijn)
Als de overgang plaatsvindt heeft dit tot gevolg dat

1. Alle states in de FromList non-actief worden
2. Alle states in de ToList actief worden

Een overgang waarbij geen ToList bestaat leidt tot het verdwijnen van het
token, als in fig.2-6(b). Als een aantal van deze overgangen volgens het
voorbeeldproces in fig.2-6(c) achter elkaar worden gezet ontstaat een graph
set zoals weergegeven in fig.2-6(d). Initieel worden met behulp van
INITIALLY-commando's een aantal tokens in het net geplaatst. De tokens
schuiven dan volgens het proces door het net tot alle tokens verdwenen zijn,
wat het eindigen van het proces betekent.

2.4.4 History

De History van een regel is het aantal runs, c.q. de tijd, dat een regel de
waarde TR heeft gehad.
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(b)

PROCESS
ON tr 1 FROM st 1 TO st2 st3
ON tr2 FROM st2 st3 TO st 1

trS

tr1

(c)

-~~- tri

fig.2-6 Processtructuur
(a) Overgang (h) Overgang met verdwijnen van tokelI

(c) Voorbeeld proces (d) Graph set van voorbecldproces

(d)
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2.5 Het inferentieproces

Het inferentie proces is het volgens het proces afleiden van de gewenste
eindconclusies. Het proces start met het actief maken van de states die een
INITIALLY TR bevatten, en het toekennen van de juiste waarde aan de FACT
regels. Dan wordt overgegaan tot de eerste run. Een run bestaat uit het
uitvoeren van alle thelses van alle regels, inclusief stateregels, die de
waarde TR of FA hebben. Aangezien aan het begin van een run alleen de
actieve stateregels de waarde TR hebben, wordt begonnen met het uitvoeren
van de eerste THEN GO van de eerste actieve state, met andere woorden: het
evalueren van het eerste goal. Tijdens dit proces worden de benodigde
inputdata binnengehaald om de primitieve regels te evalueren. Ook kunnen
binnen deze evaluatie THELSE GO's optreden. Als het eerste goal geëvalueerd
is, wordt het tweede geëvalueerd, enzovoort, totdat alle goals in de THEN
GO's van de actieve stateregels geëvalueerd zijn. Nu is de run ten einde, en
zijn de eindconclusies bekend. Vervolgens wordt berekend welke
stateovergangen moeten plaatsvinden, aan de hand van de evaluatie van de
triggerregels. De benodigde overgangen worden bewerkstelligd. Als het aantal
actieve states groter is dan nul, wordt overgegaan naar de tweede run,
anders stopt het proces. De daaropvolgende runs verlopen precies eender. Bij
iedere overgang naar een volgende run wordt de History van iedere regel
bijgesteld, worden de MEMO-regels bijgesteld, en worden de juiste regels DD
gemaakt.

2.6 Het gebruik van Simplexys

Als een expert in het gebied waarop het expertsysteem moet worden toegepast
zijn kennis beschikbaar stelt kan de nodige kennis worden geformaliseerd, en
herschreven in de vorm van regels, volgens de voor Simplexys gedefinieerde
syntax. Ook moet een proces worden gedefinieerd. Vervolgens worden deze
regels in de computer ingevoerd. Men heeft dan de beschikking over twee
programma's om het gewenste proces te realiseren.

1. De Rule Compiler
2. De Inference Engine

De Rule Compiler vertaalt de regels in een aantal declaraties en tabellen,
die worden opgenomen door de Inference Engine. De Inference Engine volgt dan
het inferentieproces, totdat het proces ten einde is.
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3. Theoretische achtergrond van de uitlegfaciliteit

3.1 De functie van een uitlegfaciliteit

Een uitlegfaciliteit is een tooi dat het de gebruiker mogelijk maakt uitleg
te verkrijgen omtrent de beslissingen en acties die tijdens het
inferentieproces optreden.

3.2 Noodzaak van een uitlegfaciliteit

Expertsystemen behoeven uitleg omtrent hun besluitvorming in verband met:
1. Acceptering en doorzichtigheid van het systeem voor gebruikers.

De potentiële gebruikers van een expertsysteem zijn niet bekend
met de voorgeschiedenis en de ontwikkeling van het systeem. Ze
hebben geen kijk op de kennis waarop het systeem is gebaseerd, hoe
die kennis is geformaliseerd, en hoe die kennis leidt tot de
resultaten die ze waarnemen. Deze onbekendheid zal leiden tot het
wantrouwen van het expertsysteem. Iemand die een
verantwoordelijkheid draagt voor bepaalde resultaten zal niet
aanvaarden dat die resultaten bereikt werden met behulp van een
machine waarvan hij niet weet hoe deze tot de resultaten is
gekomen. Dit vormt een grote drempel bij de acceptering van
expertsystemen. Een eis voor een expertsysteem is dus dat het
doorzichtig moet zijn, of doorzichtig gemaakt kan worden, zodat de
gebruiker ten allen tijde inzicht kan krijgen in de
evaluatiestructuur van het systeem.

2. Evaluatie van real-time processen.
Simplexys is in eerste instantie bedoeld om real-time processen te
realiseren. Tijdens zo'n proces heeft de gebruiker geen tijd om de
acties van het systeem te volgen. In deze situatie moet de
gebruiker in staat gesteld worden om achteraf het gehele proces te
reconstrueren. Tijdens de reconstructie speelt het real-time
aspect van het proces geen rol meer en kan de gebruiker stil
blijven staan bij bepaalde conclusies van interesse.

3. Debuggen
Knowledge engineering is een erg moeilijke stap in de ontwikkeling
van expertsystemen. Ten gevolge van de hoeveelheid en de
complexiteit van de verbanden die tussen regels kunnen ontstaan
wordt het al snel onmogelijk te overzien wat de consequenties van
een nieuwe regel zijn. Het debuggen van de regelbank in wording
kan daardoor ernstig bemoeilijkt worden. Met behulp van een
uitlegfaciliteit kunnen deze consequenties systematisch worden
nagegaan.

Het semantisch net dat samenhangt met de regelbank is een net dat de
samenhang tussen de regels weergeeft. Een eenvoudige kennisbank kan al
leiden tot een zeer ingewikkeld semantisch net. Als voorbeeld is in de graph
in fig.3-1 het semantisch net van een kennisbank met slechts achttien regels
weergegeven, waarbij alle informatie omtrent de aard van de takken is
weggelaten. Een expertsysteem kan enkele honderden regels bevatten. Het zal
dus vrijwel altijd ondoenlijk zijn een overzicht te krijgen van het door het
expertsysteem gevolgde evaluatiepad, tenzij een uitlegfaciliteit wordt
gecreëerd welke in staat is antwoord te geven op een aantal vragen, die door
een gebruiker gesteld kunnen worden als hij de acties van het systeem wil
begrijpen.
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fig.3-1 Semanti~ch net

3.3 Het uitgangspunt bij het ontwerpen \'an een uitlegfaciliteit

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van een uitlegfaciliteit is het streven
naar beantwoording van alle zinnige vragen die gesteld zouden kunnen worden.
In feite wil men alle implicaties die de kennisbank met zich meebrengt
kunnen overzien. Echter, door menselijke beperkingen is het onmogelijk het
universum te overzien, en zal men zich moeten beperken tot een gedeelte
ervan, dat men wel kan overzien. Het is van wezenlijk belang zich zo goed
mogelijk te realiseren wat het universum inhoudt, en de noodzakelijke
beperkingen goed af te wegen tegen wat men aan totaaloverzicht inboet.

De volgende werkwijze kan tot "'~t gewenste resultaat leiden. Het domein voor
de uitleg is het bereik van Simplexys. Om te komen tot een werkbare
omschrijving van het bereik van Simplexys wordt een expansiestap gedaan, die
bestaat uit het bedenken van zoveel mogelijk vragen die door een gebruiker
aan het systeem gesteld zouden kunnen worden, in een poging het genoemde
bereik te bedekken. In theorie is deze stap eend uidig, en levert hij alle
mogelijke vragen op. In praktijk echter zal men nooit alle vragen kunnen
ontdekken. Erg belangrijk in deze stap is ook het interpreteren van de
vragen; het semantisch analyseren van de vragen om te komen tot een
feitelijke omschrijving van de informatie waaruit het antwoord dient te
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bestaan. Ten eerste levert dit de antwoorden op de vragen op, en ten tweede
zal het in vele gevallen leiden tot een aantal nieuwe vragen. Daarna wordt
een eerste compressiestap gedaan, die bestaat uit het verwerpen van alle
niet zinnige, dubbele, triviale, en niet te beantwoorden vragen. Deze stap
levert alle vragen op waarop antwoord mogelijk is. In een tweede
compressiestap worden de beperkingen doorgevoerd die betrekking hebben op
het realiseren van een situatie die overzien kan worden, en worden alle
vragen gevonden die kunnen worden beantwoord door een uitlegfaciliteit. In
een derde en laatste compressiestap wordt afgewogen wat de beperkingen zijn
die men wil toestaan om tot een (eventueel voorlopige) implementatie te
komen, en blijven de vragen over waarop de te implementeren uitlegfaciliteit
een antwoord kan geven. Het is goed zich te realiseren dat de laatste
compressiestap, in tegenstelling tot de eerste twee, een ontwerp-stap is, en
dus een persoonlijke keuze van de ontwerper inhoudt. Iedere mogelijke keuze
leidt tot een andere uitlegfaciliteit. De kwaliteit van de uitlegfaciliteit
wordt dan bepaald door de mate waarin de ontwerper de optimale
uitlegfaciliteit kan benaderen.

Als de vragen en antwoorden bekend zijn, kan de werkelijke implementatie
plaatsvinden. De geschetste werkwijze is nog eens weergegeven in fig.3-2. Om
te komen tot een uitlegfaciliteit voor Simplexys Expertsystemen werd in
overeenstemming met deze werkwijze eerst gezocht naar een zo compleet
mogelijke verzameling vragen, vanwaaruit via de aangegeven stappen een
werkelijke realisatie is voortgekomen. De resultaten van de eerste stappen
kunnen gebruikt worden indien de mogelijkheden van de uitlegfaciliteit in
een bepaalde situatie tekort schieten.

3.4 Het ontwerpen van de vragenverzameling

3.4.1 De expansiestap : De mogelijke vragen

In Buchanan(1984) werd een aantal vragen gevonden. Bij nadere analyse van de
vragen bleken ze op twee manieren onder te verdelen in twee hoofdgroepen.

1.1 Hoe- vragen
Hoe-vragen stellen de vraag hoe een bepaalde regel aan zijn waarde
komt. In de evaluatieboom correspondeert dit met het bewegen in de
richting van de primitieve regels.

1.2 Waarom-vragen
Stellen de vraag waarom een bepaalde regel een waarde heeft
gekregen. In de evaluatieboom correspondeert dit met het bewegen
in de richting van het goal.

2.1 Vragen die betrekking hebben op beslissingen
Met een beslissing wordt bedoeld het toekennen van een waarde aan
een regel op basis van andere regelwaarden. Deze vragen hebben dus
betrekking op evaluatieregels.

2.2 Vragen die betrekken hebben op informatie
Met informatie wordt de inputdata bedoeld. Deze vragen hebben dus
betrekking op primitieve regels.

In fig.3-3 is weergegeven in hoeverre de vier groepen vragen betrekking
hebben op een evaluatieboom. Ook uit Lewis(1983) en Khoroshevsky(1985) is
gebleken dat hoe- en waarom-vragen standaardvragen zijn bij het komen tot
een uitlegfaciliteit voor expertsystemen met een boomvormige
evaluatiestructuur.
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Omdat de gevonden verzameling regels niet volledig leek, werden alle
mogelijke elementen, alsmede de elementen in de nieuwe vragen 5-16
gepermuteerd volgens onderstaand schema.

1. (Hoe)(Waarom) werd een beslissing (niet) genomen?
2. (Hoe)(Waarom) werd informatie (niet) gebruikt?
3. (Hoe)(Waarom) was informatie (niet) nodig?
4. (Hoe)(Waarom) werd informatie (niet) verkregen?
5. Welke beslissingen zouden (niet)(anders) genomen zijn als een

bepaalde beslissing (wel)(niet)(anders) genomen was?
6. Welke beslissingen zouden (niet)(anders) genomen zijn als bepaalde

informatie (we!)(niet)(anders) gebruikt was?
7. Welke informatie zou (wel)(niet) gebruikt zijn als een bepaalde

beslissing (wel)(niet)(anders) genomen was?
8. Welke informatie zou (wel)(niet) gebruikt zijn als bepaalde

informatie (wel)(niet)(anders) gebruikt was?
9. Hoe ziet het proces er (niet) uit?

10. Welke states zijn (niet- )actief?
11. (Hoe)(Waarom) is een bepaalde staL (niet)(niet-)

actief geworden?
12. Zal een bepaalde (niet- )actieve state (wel)(niet) (niet- )actief

(worden)(blijven)?
13. Welke overgangen (naar)(van) een bepaalde state zijn (niet)

mogelijk?
14. Welke states zouden (niet- )actief zijn als een bepaalde

state (niet- )actief was geweest?
15. Wat (deed)(doet)(zal) het systeem (niet) (doen)?
16. Wat weet het systeem (niet)?
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Dit leverde de vragen op die hieronder ZIJn weergegeven. Bij iedere vraag
zijn de interpretatiemogelijkheden en een uitspraak over het feit of de
vraag al dan niet zinnig, triviaal, dubbel, en te beantwoorden is gegeven.
In feite hoort dit laatste thuis bij de tweede stap, maar ten behoeve van de
overzichtelijkheid werden vraag en commentaar niet gescheiden. In 3.4.2 kan
dan worden volstaan met het noemen van de overgebleven vragen.

1. Werd een beslissing genomen?
1.1 Interpretatie

Is een evaluatieregel geëvalueerd?
1.2 Zinnig :Ja
1.3 Dubbel :Nee
1.4 Triviaal :Nee
1.5 Te beantwoorden :Ja

In feite komt deze vraag neer op het laten zien van de
waarde van de beschouwde evaluatieregel. Als de waarde
TR, FA, of PO is werd de regel geëvalueerd en is het
antwoord op deze vraag ja. Is de waarde UD dan is het
antwoord nee. De vraag kan dus ook als volgt gesteld
worden: Is de waarde van een evaluatieregel ongelijk aan
UD?

2. Werd een beslissing niet genomen?
2.1 Interpretatie

Is een evaluatieregel niet geëvalueerd?
2.2 Zinnig :Ja
2.3 Dubbel :Nee
2.4 Triviaal :Nee
2.5 Te beantwoorden :Ja

Analoog aan 1.5 is deze vraag de vraag of de beschouwde
evaluatieregel de waarde UD wel heeft.

3. Hoe werd een beslissing genomen?
3.1 Interpretatie

Welke regels speelden een rol bij de evaluatie van de
huidige waarde van een bepaalde evaluatieregel, en welke
rol was dat?

3.2 Zinnig :Ja
3.3 Dubbel :Nee
3.4 Triviaal :Nee
3.5 Te beantwoorden :Ja

Het antwoord op deze vraag wordt gegeven door het
weergeven van de evaluatieboom die bij de beschouwde
evaluatieregel behoort.

4. Hoe werd een beslissing niet genomen?
4.1 Interpretatie

Welke regels speelden een rol in het UD blijven van een
bepaalde evaluatieregel, en welke rol was dat?

4.2 Zinnig :Ja
4.3 Dubbel :Nee
4.4 Triviaal :Ja

Aangezien de regels die deze rol speelden alle in een
vaste evaluatieboom zitten, maar door het UD zijn van de
regel allen UD moeten zijn gebleven, is deze vraag
triviaal.

4.5 Te beantwoorden :Ja
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5. Waarom werd een beslissing genomen?
5.1 Interpretatie

Tengevolge van de evaluatie van welke regel of welk goal
heeft een evaluatieregel een waarde gekregen?

5.2 Zinnig :Ja
5.3 Dubbel :Nee
5.4 Triviaal :Nee
5.5 Te beantwoorden :Ja

Het antwoord op deze vraag wordt gegeven door het
weergeven van de evaluatieboom waarin de beschouwde
evaluatieregel is opgenomen, en een waarde heeft
gekregen. Aangezien een regel binnen een run slechts één
keer een waarde krijgt, dient deze boom de boom te zijn
waarin de beschouwde regel de eerste keer nodig was voor
de evaluatie van een goal. Bij de goals die later werden
geëvalueerd, en eveneens de beschouwde regel gebruikten,
heeft de regel geen waarde gekregen. Deze goals zijn dus
ook niet de reden waarom de regel zijn waarde heeft
gekregen.

6. Waarom werd een beslissing niet genomen?
6.1 Interpretatie

Hoe komt het dat een evaluatieregel DD is gebleven?
6.2 Zinnig :Ja
6.3 Dubbel :Nee
6.4 Triviaal :Nee
6.5 Te beantwoorden :Ja

Het antwoord op deze vraag kan worden verkregen door te
onderzoeken welke regels veroorzaakten dat een state met
een goal dat de beschouwde evaluatieregel in zijn
evaluatieboom kan hebben niet actief is geworden, welke
regels veroorzaakten dat expressies of gedeelten van
expressies die geëvalueerd kunnen worden met behulp van
de beschouwde evaluatieregel niet zijn geëvalueerd, en
welke regels veroorzaakten dat thelses op de beschouwde
evaluatieregel niet zijn opgetreden.

7. Werd informatie gebruikt?
7.1 Interpretatie

Werd een bepaalde primitieve regel gebruikt In een
evaluatieproces?

7.2 Zinnig :Ja
7.3 Dubbel :Nee
7.4 Triviaal :Nee
7.5 Te beantwoorden :Ja

Aangezien de waarde van een pnmll1eve regel bepaald
wordt aan de hand van informatie van buitenaf, maar
alleen als de informatie nodig is in de evaluatie van
een goal, is het antwoord op deze vraag het feit of de
beschouwde primitieve regel niet de waarde DD heeft.
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8. Werd informatie niet gebruikt?
8.1 Interpretatie

Werd een bepaalde primitieve regel niet gebruikt in een
evaluatieproces?

8.2 Zinnig :Ja
8.3 Dubbel :Nee
8.4 Triviaal :Nee
8.5 Te beantwoorden :Ja

Analoog aan 7.5 is deze vraag de vraag of de beschouwde
primitieve regel wel de waarde UD heeft.

9. Hoe werd informatie gebruikt?
9.1 Interpretatie

Hoe werd een primitieve regel gebruikt ter evaluatie van
andere regels?

9.2 Zinnig :Ja
9.3 Dubbel :Nee
9.4 Triviaal :Nee
9.5 Te beantwoorden :Ja

Het antwoord bestaat uit het weergeven van de manier
waarop evaluatieregels de beschouwde primitieve regel
hebben gebruikt, oftewel de expressies waarin de regel
voorkomt. Dit is dus eigenlijk een waarom-vraag,
aangezien de vraagrichting in de richting van het goal
is. Dit ligt aan het woord 'gebruikt'. Het zal blijken
dat deze vraag dezelfde is als een waarom-vraag met het
woord 'nodig'.

10. Hoe werd informatie niet gebruikt?
10.1 Interpretatie : ?
10.2 Zinnig :Nee
10.3 Dubbel : -
10.4 Triviaal : -
10.5 Te beantwoorden

11. Waarom werd informatie gebruikt?
11.1 Interpretatie

Welke goals hebben een bepaalde primitieve regel in hun
evaluatieboom?

11.2 Zinnig :Ja
11.3 Dubbel :Ja, 9
11.4 Triviaal :Nee
11.5 Te beantwoorden :Ja
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12. Waarom werd informatie niet gebruikt?
12. J Interpretatie

Hoe komt het dat een primitieve regel UD is gebleven?
12.2 Zinnig :Ja
12.3 Dubbel :Nee
12.4 Triviaal :Nee
12.5 Te beantwoorden ;Ja

Het antwoord op deze vraag kan worden verkregen door te
onderzoeken welke regels veroorzaakten dat een state met
een goal dat de beschouwde primitieve regel in zijn
evaluatieboom kan hebben niet actief is geworden, welke
regels veroorzaakten dat expressies of gedeelten van
expressies die geëvalueerd kunnen worden met behulp van
de beschouwde primitieve regel niet zijn geëvalueerd, en
welke regels veroorzaakten dat thelses op de beschouwde
primitieve regel niet zijn opgetreden.

13. Was informatie nodig?
13.1 Interpretatie

Werd een primitieve regel gebruikt 10 een evaluatie?
13.2 Zinnig :Ja
13.3 Dubbel :Ja, 7
13.4 Triviaal :Nee
13.5 Te beantwoorden :Ja

14. Was informatie niet nodig?
14.1 Interpretatie

Werd een primitieve regel niet gebruikt 10 een
evaluatie?

14.2 Zinnig :Ja
14.3 Dubbel :Ja, 8
14.4 Triviaal :Nee
14.5 Te beantwoorden :Ja

15. Hoe was informatie nodig?
15.1 Interpretatie ?
15.2 Zinnig : -
15.3 Dubbel: -
15.4 Triviaal : -
15.5 Te beantwoorden

16. Hoe was informatie niet nodig?
16.1 Interpretatie ?
16.2 Zinnig : -
16.3 Dubbel : -
16.4 Triviaal : -
16.5 Te beantwoorden

17. Waarom was informatie nodig?
17.1 Interpretatie

In de evaluatie van welk goal werd de primitieve regel
gebruikt?

17.2 Zinnig :Ja
17.3 Dubbel :Ja, 9
17.4 Triviaal :Nee
17.5 Te beantwoorden :Ja
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18. Waarom was informatie niet nodig?
18.1 Interpretatie

Tengevolge van welke evaluatie IS de primitieve regel UD
gebleven?

18.2 Zinnig :Nee
Aangezien een pnmItIeve regel tengevolge van een
evaluatie nooit de waarde UD kan krijgen is deze vraag
niet zinnig.

18.3 Dubbel : 
18.4 Triviaal : -
18.5 Te beantwoorden

19. Werd informatie verkregen?
19.1 Interpretatie

Werden bepaalde inputdata verkregen?
19.2 Zinnig :Ja
19.3 Dubbel :Nee
19.4 Triviaal :Nee
19.5 Te beantwoorden :Ja

Het antwoord op deze vraag moet beschikbaar ZIJn, en
vergt een speciale voorziening buiten Simplexys om. Het
kan echter wel een belangrijke vraag zijn, omdat
Simplexys uitgaat van het valide zijn van de
regelwaarden die worden toegekend aan de primitieve
regels, wat in het geval van het niet verkrijgen van
bepaalde data kan leiden tot onjuiste conclusies.

20. Werd informatie niet verkregen?
20.1 In terpretatie

Werden bepaalde inputdata niet verkregen?
20.2 Zinnig :Ja
20.3 Dubbel :Ja, 19

Deze vraag is de negatie van vraag 19.
20.4 Triviaal :Nee
20.5 Te beantwoorden :Ja
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21. Hoe werd informatie verkregen?
21.1 Interpretatie

Deze vraag kan op twee manieren geïnterpreteerd worden.
1. Hoe worden de inputdata verkregen?
2. Hoe wordt de waarde van een primitieve regel

bepaald aan de hand van de inputdata?
21.2 Zinnig :Ja
21.3 Dubbel :Nee
21.4 Triviaal :Nee
21.5 Te beantwoorden :Ja

1. Het antwoord hierop is afhankelijk van de
soort primitieve regel.
Factregel:Triviaal
Memoregel:Door welk proces kwam de

memoregel aan zijn waarde,
en in welke run was dat?

Askregel :Triviaal
Testregel:Het antwoord op deze

vraag vergt een bibliotheek
met daarin informatie omtrent
de gebruikte meetinstrumenten.

2. Het antwoord hierop is afhankelijk van het
soort primitieve regel.
Factregel:Triviaal
Memoregel:Triviaal
Askregel :Triviaal
Testregel:Het antwoord hierop wordt

gevormd door de logische
vergelijking in de regel.

22. Hoe werd informatie niet verkregen?
22.1 Interpretatie : ?
22.2 Zinnig :Nee
22.3 Dubbel : -
22.4 Triviaal : -
22.5 Te beantwoorden

23. Waarom werd informatie verkregen?
23.1 Interpretatie

Ten behoeve van welke evaluatie is de primitieve regel
geëvalueerd?

23.2 Zinnig :Ja
23.3 Dubbel :Ja, 9
23.4 Triviaal :Nee
23.5 Te beantwoorden :Ja

24. Waarom werd informatie niet verkregen?
24.1 Interpretatie : ?
24.2 Zinnig : -
24.3 Dubbel : -
24.4 Triviaal : -
24.5 Te beantwoorden
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25. Welke beslissingen zouden genomen zijn als een bepaalde beslissing
wel genomen was?
25.1 Interpretatie

Welke evaluatieregels zouden een waarde hebben gekregen
als de beschouwde regel niet UD was gebleven?

25.2 Zinnig :Nee
Als een bepaalde regel nodig is voor een evaluatie
krijgt hij zowiezo een waarde, evenals de regels die
nodig zijn voor zijn evaluatie. Het is dus niet zinnig
te veronderstellen dat de regel niet UD zou zijn
gebleven.

25.3 Dubbel : 
25.4 Triviaal : -
25.5 Te beantwoorden

26. Welke beslissingen zouden genomen zijn als een bepaalde beslissing
niet genomen was?
26.1 Interpretatie

Welke evaluatieregels hebben een waarde gekregen naar
aanleiding van het UD blijven van de beschouwde regel?

26.2 Zinnig :Nee
Aangezien het UD blijven van een regel niet kan leiden
tot het toekennen van een waarde aan een andere regel,
is deze vraag niet zinnig.

26.3 Dubbel : 
26.4 Triviaal : -
26.5 Te beantwoorden

27. Welke beslissingen zouden genomen zijn als een bepaalde beslissing
anders genomen was?
27.1 Interpretatie

Welke evaluatieregels zouden niet UD zijn gebleven als
een bepaalde evaluatieregel een andere waarde had
gekregen?

27.2 Zinnig :Ja
27.3 Dubbel :Nee
27.4 Triviaal :Nee
27.5 Te beantwoorden :Ja

Het antwoord hierop kan worden verkregen door de
onderzoeken welke expressies wel, of verder geëvalueerd
zouden zijn, en welke thelses er opgetreden zouden zijn
als de beschouwde regel deze waarde had gekregen. Om
hierachter te komen moet de andere waarde worden
ingeplugd. Dit is erg moeilijk en gevaarlijk, en kan
alleen onder zeer strikte voorwaarden. Dit geldt voor
alle wat-zou-er-gebeurd-zijn-als-vragen, omdat niet
duidelijk is of het inpluggen van een bepaalde
regelwaarde kan leiden tot inconsistentie. Dit soort
vragen kan dus alleen worden beantwoord als het
beantwoorden samengaat met een consistentiecontrole.
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28. Welke beslissingen zouden niet genomen zijn als een bepaalde
beslissing wel genomen was?
28.1 Interpretatie

Welke evaluatieregels zouden DO gebleven zijn als de
beschouwde regel niet DO was gebleven?

28.2 Zinnig :Nee
Aangezien het DO blijven van een regel niet kan leiden
tot het toekennen van een waarde aan een andere regel,
is deze vraag niet zinnig.

28.3 Dubbel : 
28.4 Triviaal : -
28.5 Te beantwoorden

29. Welke beslissingen zouden niet genomen zijn als een bepaalde
beslissing niet genomen was?
29.1 Interpretatie

Welke evaluatieregels zouden DO ZIJn gebleven als de
beschouwde regel DO was gebleven?

29.2 Zinnig :Ja
29.3 Dubbel :Nee
29.4 Triviaal :Nee
29.5 Te beantwoorden :Ja

Het antwoord bestaat eruit die regels weer te geven die
enkel en alleen in de evaluatieboom van de beschouwde
regel voorkomen.

30. Welke beslissingen zouden niet genomen zijn als een bepaalde
beslissing anders genomen was?
30.1 Interpretatie

Welke evaluatieregels zouden DO ZIJn gebleven als de
beschouwde evaluatieregel een andere waarde had
gekregen?

30.2 Zinnig :Ja
30.3 Dubbel :Nee
30.4 Triviaal :Nee
30.5 Te beantwoorden :Ja

Het antwoord hierop kan worden verkregen door te
onderzoeken welke expressies, of gedeelten van
expressies, niet geëvalueerd zouden zijn, en welke
thelses niet opgetreden zouden zijn, als de beschouwde
regel een andere waarde had gekregen. Gevaarlijk (zie
27).

31. Welke beslissingen zouden anders genomen zijn als een beslissing
genomen was?
31.1 Interpretatie

Welke evaluatieregels zouden een andere waarde hebben
gekregen als de beschouwde regel niet DO was gebleven?

31.2 Zinnig :Nee
Als een regel door het krijgen van een bepaalde waarde
een andere, reeds geëvalueerde waarde zou doen
veranderen zou dat per definitie inhouden dat de
regelbank inconsistent is. Het registreren hiervan is
een taak voor een consistentie checker, niet voor de
uitlegfaciliteit.

31.3 Dubbel : 
31.4 Triviaal : -
31.5 Te beantwoorden
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32. Welke beslissingen zouden anders genomen zijn als een beslissing
niet genomen was?
32.1 Interpretatie

Welke evaluatieregels zouden een andere waarde hebben
gekregen als de beschouwde evaluatieregel UD was
gebleven.

32.2 Zinnig :Nee
Als een regel nodig is voor de evaluatie van een
evaluatieregel zal hij altijd een waarde krijgen, en dus
niet UD blijven.

32.3 Dubbel : 
32.4 Triviaal : -
32.5 Te beantwoorden

33. Welke beslissingen zouden anders genomen zijn als een beslissing
anders genomen was?
33.1 Interpretatie

Welke evaluatieregels zouden een andere waarde hebben
gekregen als de beschouwde regel een andere waarde had
gekregen?

33.2 Zinnig :Ja
33.3 Dubbel :Nee
33.4 Triviaal :Nee
33.5 Te beantwoorden :Ja

Het antwoord op deze vraag kan worden verkregen door te
onderzoeken in hoeverre expressies tot een andere waarde
zouden evalueren, en welke thelses wel of niet op zouden
treden als de beschouwde regel een andere waarde had
gekregen. Gevaarlijk (zie 27).

34. Welke beslissingen zouden genomen zijn als bepaalde informatie wel
gebruikt was?
34.1 Interpretatie

Welke evaluatieregels zouden niet UD zijn gebleven als
de beschouwde primitieve regel niet UD was gebleven?

34.2 Zinnig :Ja
34.3 Dubbel :Nee
34.4 Triviaal :Nee
34.5 Te beantwoorden :Nee

Een regel die voorkomt in de expressie van een
evaluatieregel kan best een waarde hebben terwijl de
evaluatieregel zelf UD is. De regel heeft dan via een
andere evaluatie of via een thelse zijn waarde gekregen.
Aangezien een primitieve regel in een willekeurig aantal
evaluaties gebruikt kan worden, is niet te zeggen welke
evaluaties gedaan zouden zijn als de regel niet UD zou
zijn gebleven, en is deze vraag niet te beantwoorden.
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35. Welke beslissingen zouden genomen zijn als bepaalde informatie
niet gebruikt was?
35.1 Interpretatie

Welke evaluatieregels zouden niet UD zijn gebleven als
de beschouwde primitieve regel UD was gebleven?

35.2 Zinnig :Nee
Aangezien het UD blijven van een regel niet kan leiden
tot het toekennen van een waarde aan een andere regel,
is deze vraag niet zinnig.

35.3 Dubbel : 
35.4 Triviaal : -
35.5 Te beantwoorden

36. Welke beslissingen zouden genomen zijn als bepaalde informatie
anders gebruikt was?
36.1 Interpretatie

Welke evaluatieregels zouden niet UD zijn gebleven als
de beschouwde primitieve regel een andere waarde had
gekregen?

36.2 Zinnig :Ja
36.3 Dubbel :Nee
36.4 Triviaal :Nee
36.5 Te beantwoorden :Ja

Het antwoord op deze vraag kan worden verkregen door te
onderzoeken in hoeverre het veranderen van de waarde van
de beschouwde primitieve regel aanleiding tot extra
evaluaties en thelses. Gevaarlijk (zie 27).

37. Welke beslissingen zouden niet genomen zijn als bepaalde
informatie wel gebruikt was?
37.1 Interpretatie

Welke evaluatieregels zouden UD ZIJn gebleven als de
beschouwde primitieve regel niet UD was gebleven?

37.2 Zinnig :Nee
Als een primitieve regel nodig is in een evaluatie,
krijgt hij zowiezo een waarde. Het heeft dus geen zin te
veronderstellen dat een primitieve regel niet UD zou
zijn gebleven.

37.3 Dubbel: 
37.4 Triviaal: -
37.5 Te beantwoorden

38. Welke beslissingen zouden niet genomen zijn als bepaalde
informatie niet gebruikt was?
38.1 Interpretatie

Welke evaluatieregels zouden UD zijn gebleven als de
beschouwde primitieve regel UD was gebleven?

38.2 Zinnig :Nee
Als een primitieve regel nodig is krijgt hij zowiezo een
waarde. Het UD blijven van een primitieve regel kan dus
nooit aanleiding geven tot het UD blijven van een andere
regel.

38.3 Dubbel : 
38.4 Triviaal : -
38.5 Te beantwoorden
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39. Welke beslissingen zouden anders zijn genomen als bepaalde
informatie anders gebruikt was?
39.1 Interpretatie

Welke evaluatieregels zouden een andere waarde hebben
gekregen als een primitieve regel een andere waarde had
gekregen?

39.2 Zinnig :Ja
39.3 Dubbel :Nee
39.4 Triviaal :Nee
39.5 Te beantwoorden :Ja

Het antwoord op deze vraag kan worden verkregen door te
onderzoeken hoe de diverse evaluaties veranderen als een
andere waarde voor de primitieve regel wordt ingeplugd.
Gevaarlijk (zie 27).

40. Welke informatie zou wel gebruikt zijn als een bepaalde beslissing
wel genomen was?
40.1 Interpretatie

Welke primitieve regels zouden niet UD zijn gebleven als
de beschouwde evaluatieregel niet UD was gebleven?

40.2 Zinnig :Ja
40.3 Dubbel :Nee
40.4 Triviaal :Nee
40.5 Te beantwoorden :Ja

Het antwoord op deze vraag kan worden verkregen door te
onderzoeken welke primitieve die UD zijn gebleven
voorkomen in de evaluatieboom van de beschouwde
evaluatieregel.

41. Welke informatie zou wel gebruikt zijn als een bepaalde beslissing
niet genomen was?
41.1 Interpretatie

Welke primitieve regels zouden niet UD zIJn gebleven als
de beschouwde evaluatieregel UD was gebleven?

41.2 Zinnig :Nee
Het UD blijven van een regel kan nooit aanleiding tot de
evaluatie van andere regels.

41.3 Dubbel : -
41.4 Triviaal : -
41.5 Te beantwoorden

42. Welke informatie zou wel gebruikt zijn als een bepaalde beslissing
anders genomen was?
42.1 Interpretatie

Welke primitieve regels zouden niet UD zIJn gebleven als
de beschouwde evaluatieregel een andere waarde had
gekregen?

42.2 Zinnig :Ja
42.3 Dubbel :Nee
42.4 Triviaal :Nee
42.5 Te beantwoorden :Ja

Het antwoord op deze vraag kan worden verkregen door te
onderzoeken welke expressies of gedeelten van expressies
wel geëvalueerd zouden zijn, en welke thelses op
primitieven er zouden zijn opgetreden als de beschouwde
evaluatieregel een andere waarde had gekregen.
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43. Welke informatie zou niet gebruikt zijn als een bepaalde
beslissing wel genomen was?
43.1 Interpretatie

Welke primitieve regels zouden DD zijn gebleven als de
beschouwde evaluatieregel niet DD zou zijn gebleven?

43.2 Zinnig :Nee
Als een evaluatieregel geëvalueerd wordt kan dat nooit
bijdragen aan het aantal primitieve regels dat DD
blijft, omdat als een evaluatieregel DD dit niet tot
gevolg kan hebben dat primitieve regels een waarde
krijgen.

43.3 Dubbel : 
43.4 Triviaal : -
43.5 Te beantwoorden

44. Welke informatie zou niet gebruikt zijn als een bepaalde
beslissing niet genomen was?
44.1 Interpretatie

Welke primitieve regels zouden DD zijn gebleven als de
beschouwde evaluatieregel DD was gebleven?

44.2 Zinnig :Ja
44.3 Dubbel :Nee
44.4 Triviaal :Nee
44.5 Te beantwoorden :Ja

Het antwoord op deze vraag wordt verkregen door te
onderzoeken welke primitieve regels enkel en alleen
dankzij de evaluatie van de beschouwde evaluatieregel
een waarde hebben gekregen.

45. Welke informatie zou niet gebruikt zijn als een bepaalde
beslissing anders genomen was?
45.1 Interpretatie

Welke primitieve regels zouden DD zijn gebleven als de
beschouwde evaluatieregel een andere waarde had
gekregen?

45.2 Zinnig :Ja
45.3 Dubbel :Nee
45.4 Triviaal :Nee
45.5 Te beantwoorden :Ja

Het antwoord op deze vraag kan worden verkregen door te
onderzoeken welke expressie of gedeelten van expressies
niet geëvalueerd zouden zijn, en welke thelses op
primitieven niet zouden zijn opgetreden als de
beschouwde evaluatieregel een andere waarde zou hebben
gekregen. Gevaarlijk (zie 27).
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46. Welke informatie zou wel gebruikt zijn als bepaalde informatie wel
gebruikt was?
46.1 Interpretatie

Welke primitieve regels zouden niet UD zijn gebleven als
de beschouwde primitieve regel niet UD zou zijn
gebleven?

46.2 Zinnig :Nee
Als een primitieve regel nodig is krijgt hij zowiezo een
waarde. Het gebruik van de primitieve regel kan dus
nooit tot gevolg hebben dat een andere primitieve regel
UD blijft.

46.3 Dubbel : 
46.4 Triviaal : -
46.5 Te beantwoorden

47. Welke informatie zou wel gebruikt zIJn als bepaalde informatie
niet gebruikt was?
47.1 Interpretatie

Welke primitieve regels zouden niet UD gebleven zijn als
bepaalde primitieve regels UD gebleven waren?

47.2 Zinnig :Nee
Het UD blijven van een regel kan nooit aanleiding geven
tot de evaluatie van een andere regel.

47.3 Dubbel: -
47.4 Triviaal : -
47.5 Te beantwoorden

48. Welke informatie zou wel gebruikt zijn als bepaalde informatie
anders gebruikt was?
48.1 Interpretatie

Welke primitieve regels zouden niet UD zijn gebleven als
de beschouwde primitieve regel een andere waarde had
gekregen?

48.2 Zinnig :Ja
48.3 Dubbel :Nee
48.4 Triviaal :Nee
48.5 Te beantwoorden :Ja

Het antwoord op deze vraag kan worden verkregen door de
onderzoeken welke expressies of gedeelten van expressies
geëvalueerd, en welke thelses op primitieven uitgevoerd
zouden zijn, als de beschouwde primitieve regel een
andere waarde had gekregen. Gevaarlijk (zie 27).

49. Welke informatie zou niet gebruikt zijn als bepaalde informatie
wel gebruikt was?
49.1 Interpretatie

Welke primitieve regels zouden UD zijn gebleven als de
beschouwde primitieve regel niet UD was gebleven.

49.2 Zinnig :Nee
Als een primitieve nodig is voor een evaluatie krijgt
hij zowiezo een waarde. Het toekennen van een waarde aan
een primitieve regel kan dus nooit aanleiding geven tot
het UD blijven van andere primitieve regels.

49.3 Dubbel : 
49.4 Triviaal : -
49.5 Te beantwoorden
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50. Welke informatie zou niet gebruikt zijn als bepaalde informatie
niet gebruikt was?
50.1 Interpretatie

Welke primitieve regels zouden UD zIJn gebleven als de
beschouwde primitieve regel UD was gebleven?

50.2 Zinnig :Nee
Het UD blijven van een regel kan nooit andere
regelwaarden beïnvloeden.

50.3 Dubbel : -
50.4 Triviaal : -
50.5 Te beantwoorden

51. Welke informatie zou niet gebruikt zijn als bepaalde informatie
anders gebruikt was?
51.1 Interpretatie

Welke primitieve regels zouden UD zIJn gebleven als de
beschouwde primitieve regel een andere waarde had
gekregen?

51.2 Zinnig :Ja
51.3 Dubbel :Nee
51.4 Triviaal :Nee
51.5 Te beantwoorden :Ja

Het antwoord op deze vraag kan worden verkregen door te
onderzoeken welke expressie of gedeelten van expressies
niet geëvalueerd zouden zijn, en welke thelses op
primitieven niet zouden zijn opgetreden als de
beschouwde primitieve regel een andere waarde zou hebben
gekregen. Gevaarlijk (zie 27).

52. Hoe ziet het proces eruit?
52.1 Interpretatie :Duidelijk
52.2 Zinnig :Ja
52.3 Dubbel :Nee
52.4 Triviaal :Nee
52.5 Te beantwoorden :Ja

53. Hoe ziet het proces er niet uit?
53.1 Interpretatie :Duidelijk
53.2 Zinnig :Ja
53.3 Dubbel :Nee
53.4 Triviaal :Nee
53.5 Te beantwoorden :Nee

Het is onmogelijk een opsomming te geven van alle
denkbare processen uitgezonderd het onderhavige.

54. Welke states zijn actief?
54.1 Interpretatie :Duidelijk
54.2 Zinnig :Ja
54.3 Dubbel :Nee
54.4 Triviaal :Nee
54.5 Te beantwoorden :Ja

55. Welke states zijn niet-actief?
55.1 Interpretatie :Duidelijk
55.2 Zinnig :Ja
55.3 Dubbel :Nee
55.4 Triviaal :Nee
55.5 Te beantwoorden :Ja
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56. Is een bepaalde state actief geworden?
56.1 Interpretatie :Duidelijk
56.2 Zinnig :Ja
56.3 Dubbel :Ja, 54
56.4 Triviaal :Nee
56.5 Te beantwoorden :Ja

57. Is een bepaalde state niet-actief geworden?
57.1 Interpretatie :Duidelijk
57.2 Zinnig :Ja
57.3 Dubbel :Ja, 55
57.4 Triviaal :Nee
57.5 Te beantwoorden :Ja

58. Hoe is een bepaalde state actief geworden?
58.1 Interpretatie

Deze vraag kan op twee manieren geïnterpreteerd worden
I. Door welke stateovergang is de state aan de

waarde TR gekomen?
2. Wanneer is de state aan de waarde TR gekomen?

58.2 Zinnig :Ja
58.3 Dubbel :Nee
58.4 Triviaal :Nee
58.5 Te beantwoorden :Ja

59. Hoe is een bepaalde state niet-actief geworden?
59.1 Interpretatie

Deze vraag kan op twee manieren geïnterpreteerd worden
1. Door welke stateovergang is de state aan de

waarde FA gekomen?
2. Wanneer is de state aan de waarde FA gekomen?

59.2 Zinnig :Ja
59.3 Dubbel :Nee
59.4 Triviaal :Nee
59.5 Te beantwoorden :Ja

60. Waarom is een bepaalde state actief geworden?
60.1 Interpretatie

Deze vraag kan op twee manieren geïnterpreteerd worden
1. Welke goals laat de state evalueren?
2. Welke stateovergang wordt mogelijk door het TR

worden van de beschouwde state?
60.2 Zinnig :Ja
60.3 Dubbel :Nee
60.4 Triviaal :Nee
60.5 Te beantwoorden :Ja
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61. Waarom is een bepaalde state niet-actief geworden?
61.1 Interpretatie

Welke stateovergang wordt mogelijk door het FA worden
van de beschouwde state?

61.2 Zinnig :Ja
Wel moet worden opgemerkt dat deze vraag slechts zin
heeft als in de conditie voor het toegestaan zijn van
een stateovergang het niet-actief zijn van alle states
in de ToList een rol speelt.

61.3 Dubbel :Nee
61.4 Triviaal :Nee
61.5 Te beantwoorden :Ja

62. Zal een bepaalde actieve state wel actief blijven?
62.1 Interpretatie :Duidelijk
62.2 Zinnig :Ja
62.3 Dubbel :Nee
62.4 Triviaal :Nee
62.5 Te beantwoorden :Ja

Het antwoord wordt gevormd door alle toekomstige
overgangen waarin de beschouwde state betrokken is, en
actief wordt, alsmede alle runs waarin geen overgangen
optreden waarbij de state niet-actief wordt.

63. Zal een bepaalde actieve state wel niet-actief blijven?
63.1 Interpretatie :Duidelijk
63.2 Zinnig :Nee

Een actieve state kan uiteraard niet niet-actief zijn.
63.3 Dubbel : -
63.4 Triviaal : -
63.5 Te beantwoorden

64. Zal een bepaalde actieve state niet actief blijven?
64.1 Interpretatie

Zal een actieve state niet-actief worden?
64.2 Zinnig :Ja
64.3 Dubbel :Nee
64.4 Triviaal :Nee
64.5 Te beantwoorden :Ja

Het antwoord wordt gevormd door alle toekomstige
overgangen waarin de beschouwde state betrokken is, en
niet-actief wordt.

65. Zal een bepaalde actieve state niet niet-actief blijven?
65.1 Interpretatie : ?
65.2 Zinnig: -
65.3 Dubbel : -
65.4 Triviaal : -
65.5 Te beantwoorden

66. Zal een bepaalde actieve state wel actief worden?
66.1 Interpretatie : ?
66.2 Zinnig : -
66.3 Dubbel : -
66.4 Triviaal : -
66.5 Te beantwoorden
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67. Zal een bepaalde actieve state wel niet-actief worden?
67.1 Interpretatie :Duidelijk
67.2 Zinnig :Ja
67.3 Dubbel :Ja, 64
67.4 Triviaal :Nee
67.5 Te beantwoorden :Ja

68. Zal een bepaalde actieve state niet actief worden?
68.1 Interpretatie : ?
68.2 Zinnig : -
68.3 Dubbel : -
68.4 Triviaal : -
68.5 Te beantwoorden

69. Zal een bepaalde actieve state niet niet-actief worden?
69.1 Interpretatie :Duidelijk
69.2 Zinnig :Ja
69.3 Dubbel :Ja, 62
69.4 Triviaal :Nee
69.5 Te beantwoorden :Ja

70. Zal een bepaalde niet-actieve state wel actief
blijven?
70.1 Interpretatie :Duidelijk
70.2 Zinnig :Nee

Een niet-actieve state IS niet actief , en kan dus ook
niet actief blijven

70.3 Dubbel : -
70.4 Triviaal : -
70.5 Te beantwoorden

71. Zal een bepaalde niet-actieve state wel niet-actief blijven?
71.1 Interpretatie :Duidelijk
71.2 Zinnig :Ja
71.3 Dubbel :Nee
71.4 Triviaal :Nee
71.5 Te beantwoorden :Ja

72. Zal een bepaalde niet-actieve state niet actief blijven?
72.1 Interpretatie : ?
72.2 Zinnig : -
72.3 Dubbel : -
72.4 Triviaal : -
72.5 Te beantwoorden

73. Zal een bepaalde niet-actieve state niet niet-actief blijven?
73.1 Interpretatie

Zal een niet-actieve state actief worden?
73.2 Zinnig :Ja
73.3 Dubbel :Nee
73.4 Triviaal :Nee
73.5 Te beantwoorden :Ja

Het antwoord wordt gevormd door alle toekomstige
overgangen waarin de beschouwde state betrokken is, en
actief wordt.
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74. Zal een bepaalde niet-actieve state wel actief worden?
74.1 Interpretatie :Duidelijk
74.2 Zinnig :Ja
74.3 Dubbel :Ja, 73
74.4 Triviaal :Nee
74.5 Te beantwoorden :Ja

75. Zal een bepaalde niet-actieve state wel niet-actief worden?
75.1 Interpretatie : ?
75.2 Zinnig : -
75.3 Dubbel : -
75.4 Triviaal : -
75.5 Te beantwoorden

76. Zal een bepaalde niet-actieve state niet actief
worden?
76.1 Interpretatie :Duidelijk
76.2 Zinnig :Ja
76.3 Dubbel :Ja, 71
76.4 Triviaal :Nee
76.5 Te beantwoorden :Ja

77. Zal een bepaalde niet-actieve state niet niet-actief worden?
77.1 Interpretatie: ?
77.2 Zinnig: -
77.3 Dubbel: -
77.4 Triviaal : -
77.5 Te beantwoorden

78. Welke overgangen naar een bepaalde state zijn mogelijk?
78.1 Interpretatie

Welke overgangen hebben de beschouwde state in hun
ToList?

78.2 Zinnig :Ja
78.3 Dubbel :Nee
78.4 Triviaal :Nee
78.5 Te beantwoorden :Ja

79. Welke overgangen naar een bepaalde state ZIJn niet mogelijk?
79.1 Interpretatie :Duidelijk
79.2 Zinnig :Ja
79.3 Dubbel :Nee
79.4 Triviaal :Nee
79.5 Te beantwoorden :Nee

Het is onmogelijk een opsomming te geven van alle
denkbare overgangen die de beschouwde state in hun
ToList hebben.

80. Welke overgangen van een bepaalde state zijn mogelijk?
80.1 Interpretatie

Welke overgangen hebben de beschouwde state in hun
FromList?

80.2 Zinnig :Ja
80.3 Dubbel :Nee
80.4 Triviaal :Nee
80.5 Te beantwoorden :Ja
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81. Welke overgangen van een bepaalde state zijn niet mogelijk?
81.1 Interpretatie :Duidelijk
81.2 Zinnig :Ja
81.3 Dubbel :Nee
81.4 Triviaal :Nee
81.5 Te beantwoorden :Nee

Het is onmogelijk een opsomming te geven van alle
denkbare overgangen die de beschouwde state in hun
FromList hebben.

82. Welke states zouden actief zijn als een bepaalde state actief was
geweest?
82.1 Interpretatie

Welke overgangen waarbij states actief zouden worden
waren mogelijk geweest als de beschouwde state actief
was geweest?

82.2 Zinnig :Ja
82.3 Dubbel :Nee
82.4 Triviaal :Nee
82.5 Te beantwoorden :Ja

In tegenstelling tot de wat-zou-er-gebeuren-als-vragen
over de evaluatiestructuur is hier geen mogelijkheid tot
inconsistentie als bepaalde waarden voor stateregels
worden ingeplugd. In dit geval wordt het gevaar gevormd
door het feit dat het proces in de war wordt gestuurd.
Aangezien het proces definieert welke taken het
expertsysteem verricht lijkt het weinig zinvol om erg
ver in de toekomst te gaan met een ingeplugde waarde.
Ook kan dit leiden tot het vastlopen van het proces in
oneindige lussen of deadlocks.

83. Welk states zouden actief zijn als een bepaalde state niet-actief
was geweest?
83.1 Interpretatie

Welke overgangen waarbij states actief zouden worden
hadden kunnen plaatsvinden als de beschouwde state niet
actief was geweest waarbij?

83.2 Zinnig :Ja
Wel moet worden opgemerkt dat deze vraag slechts zin
heeft als in de conditie voor het toegestaan zijn van
een stateovergang het niet-actief zijn van alle states
in de ToList een rol speelt.

83.3 Dubbel :Nee
83.4 Triviaal :Nee
83.5 Te beantwoorden :Ja

84. Welke states zouden niet-actief zijn geweest als een bepaalde
state actief was geweest?
84.1 Interpretatie

Welke overgangen waarbij states niet-actief zouden
worden hadden kunnen plaatsvinden als de beschouwde
state actief was geweest?

84.2 Zinnig :Ja
84.3 Dubbel :Nee
84.4 Triviaal :Nee
84.5 Te beantwoorden :Ja
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85. Welke states zouden niet-actief zijn geweest als een bepaalde
state niet-actief was geweest?
85.1 Interpretatie

Welke overgangen waarbij states niet-actief zouden
worden hadden kunnen plaatsvinden als de beschouwde
state niet-actief was geweest?

85.2 Zinnig :Ja
Wel moet worden opgemerkt dat deze vraag slechts zin
heeft als in de conditie voor het toegestaan zijn van
een stateovergang het niet-actief zijn van alle states
in de ToList een rol speelt.

85.3 Dubbel :Nee
85.4 Triviaal :Nee
85.5 Te beantwoorden :Ja

86. Wat deed het systeem?
86.1 Interpretatie

Deze vraag is op een aantal mameren te interpreteren.
Hij omvat alle vragen naar inferentiegegevens uit het
verleden. Hieronder worden enkele interpretaties
gegeven.
1. Hoe vaak werd een regel betrokken in een

evaluatie?
2. In welke volgorde werden de regels gebruikt?
3. Wat is de History van een bepaalde regel?

86.2 Zinnig :Ja
86.3 Dubbel :Nee
86.4 Triviaal :Nee
86.5 Te beantwoorden :Ja

87. Wat deed het systeem niet?
87.1 Interpretatie

Deze vraag omvat alle inferentiegegevens over alle
denkbare inferentieprocessen uitgezonderd het
onderhavige.

87.2 Zinnig :Ja
87.3 Dubbel :Nee
87.4 Triviaal :Nee
87.5 Te beantwoorden :Nee

88. Wat doet het systeem?
88.1 Interpretatie :Duidelijk
88.2 Zinnig :Ja
88.3 Dubbel :Nee
88.4 Triviaal :Nee
88.5 Te beantwoorden :Ja

Het beantwoorden van deze vraag komt neer op het
inbouwen van een trace-mogelijkheid, zodat het
inferentieproces stap voor stap gevolgd kan worden. Deze
vraag beantwoordt tevens vraag 86.1.2, omdat in een stap
voor stap mode vanzelf blijkt in welke volgorde de
regels werden gebruikt. (N.B.: Vraag 86.1.2 omvat deze
vraag niet!)



41

89. Wat doet het systeem niet?
89.1 Interpretatie :Duidelijk
89.2 Zinnig :Ja
89.3 Dubbel :Nee
89.4 Triviaal :Nee
89.5 Te beantwoorden :Nee

Het is onmogelijk een opsomming te geven van alle
denkbare inferentieprocessen.

90. Wat zal het systeem doen?
90.1 Interpretatie :Duidelijk
90.2 Zinnig :Ja
90.3 Dubbel :Nee
90.4 Triviaal :Nee
90.5 Te beantwoorden :Ja

Het antwoord op deze vraag kan worden verkregen door een
mogelijkheid in te bouwen in de tijd te springen.
Hiervoor is het uiteraard wel nodig dat de in het
beschouwde tijdsbestek benodigde inputgegevens
beschikbaar zijn of kunnen komen. In het algemeen zal
deze vraag slechts beantwoord kunnen worden bij tijdens
een reconstructie van een proces (zie 3.2).

91. Wat zal het systeem niet doen?
91.1 Interpretatie :Duidelijk
91.2 Zinnig :Ja
91.3 Dubbel :Nee
91.4 Triviaal :Nee
91.5 Te beantwoorden :Nee

Het is onmogelijk een beschrijving te geven van alle
denkbare inferentieprocessen.
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92. Wat weet het systeem?
92.1 Interpretatie

De interpretatie van deze vraag kan op een aantal
manieren geschieden. In omvat hij alle vragen naar
informatie omtrent de kennisbank. Hieronder wordt een
aantal interpretaties gegeven.
1. Hoe ziet de beschouwde regel er syntactisch

uit?
2. Wat zijn de buren van een beschouwde regel In

het semantisch net?
3. Welke expertise vertegenwoordigt een regel, of

een groep regels?
4. Welke expertise vertegenwoordigt de

kennisbank?
5. Welke expertise vertegenwoordigt de kennisbank

niet?
92.2 Zinnig :Ja
92.3 Dubbel :Nee
92.4 Triviaal :Nee
92.5 Te beantwoorden

1. :Ja
2. :Ja

De vraag wordt beantwoord door het laten zien
van de regels die in het evaluatiegedeelte van
de beschouwde regel voorkomen, de thelses die
hij bevat, de regels waarbij hij in de
expressie voorkomt, de regels die een thelse
op hem kunnen uitvoeren, en de regels die in
de overgangsbeschrijvingen voorkomen waarin
hij ook voorkomt.

3,4: ?
Het is een erg moeilijke zaak om de kennis
zoals die in de kennisbank aanwezig is te
interpreteren. Hiervoor is in ieder geval
meta-kennis nodig. Het is de vraag of de stand
van het AI-onderzoek op het moment reeds
dermate ver gevorderd is dat het beantwoorden
van deze vragen mogelijk is. Het zou wel een
zeer nuttige vorm van uitleg zijn, omdat het
de mogelijkheid zou bieden de geformaliseerde
expertise terug te transformeren naar niet
geformaliseerde expertise, wat een zeer
welkome bijdrage zou leveren in de
mogelijkheden tot completering, debuggen, en
consistent maken van de regelbank. (Vergelijk
foutencontrole bij het ontwerpen van VLSI
chips).

5. ?
Zeer de vraag. In ieder geval niet in algemene
zin. In het licht van 92.5.3,4 wel
interessant. Het zou veel informatie opleveren
als kon worden gezegd welke gedeelte van de
expertise die in een bepaald gebied mogelijk
is (nog) niet in de kennisbank aanwezig is.
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93. Wat weet het systeem niet?
93.1 Interpretatie :Duidelijk
93.2 Zinnig :Nee

Het is niet zinnig te vragen naar alle mogelijke kennis,
uitgezonderd de geïmplementeerde.

93.3 Dubbel : -
93.4 Triviaal : -
93.5 Te beantwoorden

3.4.2 Compressiestap 1: Vragen waarop antwoord mogelijk is

In de eerste compressiestap worden alle niet-zinnige, dubbele, triviale en
niet te beantwoorden vragen verworpen. In 3.4.1 is reeds per vraag
aangegeven of een vraag tot een van deze categorieën behoort, en zo ja,
waarom. Hier kan dus worden volstaan met het opsommen van de overgebleven
vragen, zijnde de vragen waarop antwoord mogelijk is.

1. Werd een beslissing genomen?
2. Werd een beslissing niet genomen?
3. Hoe werd een beslissing genomen?
5. Waarom werd een beslissing genomen?
6. Waarom werd een beslissing niet genomen?
7. Werd informatie gebruikt?
8. Werd informatie niet gebruikt?

11. Waarom werd informatie gebruikt?
12. Waarom werd informatie niet gebruikt?
19. Werd informatie verkregen?
21. Hoe werd informatie verkregen?
27. Welke beslissingen zouden genomen zijn als een bepaalde beslissing

anders genomen was?
29. Welke beslissingen zouden niet genomen zijn als een bepaalde

beslissing niet genomen was?
30. Welke beslissingen zouden niet genomen zijn als een bepaalde

beslissing anders genomen was?
33. Welke beslissingen zouden anders genomen zijn als een beslissing

anders genomen was?
36. Welke beslissingen zouden genomen zijn als bepaalde informatie

anders gebruikt was?
39. Welke beslissingen zouden anders genomen zijn als bepaalde

informatie anders gebruikt was?
40. Welke informatie zou wel gebruikt zijn als een bepaalde beslissing

wel genomen was?
42. Welke informatie zou wel gebruikt zijn als een bepaalde beslissing

anders genomen was?
44. Welke informatie zou niet gebruikt zijn als een bepaalde

beslissing niet genomen was?
45. Welke informatie zou niet gebruikt zijn als een bepaalde

beslissing anders genomen was?
48. Welke informatie zou wel gebruikt zijn als bepaalde informatie

anders gebruikt was?
51. Welke informatie zou niet gebruikt zijn als bepaalde informatie

anders gebruikt was?
52. Hoe ziet het proces eruit?
54. Welke states zijn actief?
55. Welke states zijn niet-actief?
58. Hoe is een bepaalde state actief geworden?
59. Hoe is een bepaalde state niet-actief geworden?
60. Waarom is een bepaalde state actief geworden?
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61. Waarom is een bepaalde state niet-actief geworden?
62. Zal een bepaalde actieve state wel actief blijven?
67. Zal een bepaalde actieve state niet-actief worden?
71. Zal een bepaalde niet-actieve state wel niet-actief blijven?
74. Zal een bepaalde niet-actieve state actief worden?
78. Welke overgangen naar een bepaalde state zijn mogelijk?
80. Welke overgangen van een bepaalde state zijn mogelijk?
82. Welke states zouden actief zijn als een bepaalde state actief was

geweest?
83. Welk states zouden actief zijn als een bepaalde state niet-actief

was geweest?
84. Welke states zouden niet-actief zijn geweest als een bepaalde

state actief was geweest?
85. Welke states zouden niet-actief zijn geweest als een bepaalde

state niet-actief was geweest?
86. Wat deed het systeem?
88. Wat doet het systeem?
90. Wat zal het systeem doen?
92. Wat weet het systeem?

3.4.3 Compressiestap 2: Vragen die beantwoord kunnen worden
door de uitlegfaciliteit

In deze tweede compressiestap worden de vragen die in het geheel of ten dele
niet door de uitlegfaciliteit beantwoord kunnen worden genoemd.

Vraag 27,30,33,36,39,45,48,51
27. Welke beslissingen zouden genomen zijn als een bepaalde beslissing

anders genomen was?
30. Welke beslissingen zouden niet genomen zijn als een bepaalde

beslissing anders genomen was?
33. Welke beslissingen zouden anders genomen zijn als een beslissing

anders genomen was?
36. Welke beslissingen zouden genomen zijn als bepaalde informatie

anders gebruikt was?
39. Welke beslissingen zouden anders genomen zijn als bepaalde

informatie anders gebruikt was?
45. Welke informatie zou niet gebruikt zijn als een bepaalde

beslissing anders genomen was?
48. Welke informatie zou wel gebruikt zijn als bepaalde informatie

anders gebruikt was?
51. Welke informatie zou niet gebruikt zijn als bepaalde informatie

anders gebruikt was?
Indien niet voldaan aan de voorwaarden genoemd in 27.5. Ook indien voldaan
is aan deze voorwaarden vergt het beantwoorden van de vragen een zeer
voorzichtige aanpak.

Vraag 62,67,67,74
62. Zal een bepaalde actieve state wel actief blijven?
67. Zal een bepaalde actieve state niet-actief worden?
71. Zal een bepaalde niet-actieve state wel niet-actief blijven?
74. Zal een bepaalde niet-actieve state actief worden?

Het is vrijwel ondoenlijk en in ieder geval niet overzichtelijk een
opsomming te geven van alle toekomstige overgangen waarop de vragen
betrekking hebben. Men kan zich het best beperken tot het beantwoorden van
de vragen voor de eerstvolgende run. In combinatie met het antwoord op vraag
90, dat sprongen in de tijd mogelijk maakt kan dan, ondanks de genoemde
beperking, toch nagegaan worden wat er met de states gebeurt in verder in de
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toekomst gelegen runs.

Vraag 82,83,84,85
82. Welke states zouden actief zijn als een bepaalde state actief was

geweest?
83. Welk states zouden actief zijn als een bepaalde state niet-actief

was geweest?
84. Welke states zouden niet-actief zijn geweest als een bepaalde

state actief was geweest?
85. Welke states zouden niet-actief zijn geweest als een bepaalde

state niet-actief was geweest?
Deze vragen kunnen problemen opleveren. Zie 82.5.

Vraag 92.1.3,4,5
92. Wat weet het systeem?

Zie 92.5.3,4,5

3.4.4 Compressiestap 3: De vragen die beantwoord kunnen worden
door de uitlegfaciliteit

In de derde compressiestap worden de vragen genoemd die beantwoord (moeten)
kunnen worden door de geïmplementeerde uitlegfaciliteit. Het comprimeren van
de vragen berust op een aantalontwerpprincipes.

I. Overnemen
Een aantal vragen werden intact overgenomen.

2. Combinatie
Door bepaalde eigenschappen van Simplexys bleek het voor sommige
vragen mogelijk een combinatievraag te formuleren, die het
antwoord op alle gecombineerde vragen geeft volgens één
beantwoordingsprincipe.

3. Overcompleetheid
Het op een bepaalde manier beantwoorden van sommige vragen kan
leiden tot het impliciet beantwoorden van andere vragen, die
daardoor overcompleet zijn geworden. Opgemerkt moet worden dat
overcompleetheid gewenst is als het impliciete antwoord te
onduidelijk aanwezig is, en het een elementaire vraag betreft. Of
dit zo is kan blijken uit een evaluatie van de uitlegfaciliteit
door een gebruiker.

4. Verwerpen
Van het beantwoorden van een aantal van de vragen werd afgezien,
meestal doordat ze het buiten het kader van het ontwerp vallen.

5. Uitstel
Het ontwerpen van een tooi als een uitlegfaciliteit vraagt om een
zekere opbouw. Men kan het beste eenvoudig beginnen en het ontwerp
steeds uitbreiden. Hiervoor is het noodzakelijk dat begonnen wordt
met een beperkte vragenset, die dan steeds kan worden uitgebreid.
De vragen die niet in die beperkte vragenset zijn opgenomen worden
zolang uitgesteld. Vanwege het beperkte tijdsbestek van een
afstudeeropdracht is aan een aantal uitgestelde vragen nog geen
aandacht besteed. Ze worden in deze paragraaf genoemd om de lezer
een volledig overzicht te geven van de vragen die daadwerkelijk
door de geïmplementeerde uitlegfaciliteit kunnen worden
beantwoord. Dit overzicht leidt tot een duidelijke afbakening van
het kader waarbinnen de in het volgende hoofdstuk beschreven
implementatie van de uitlegfaciliteit heeft plaatsgevonden.

De compressie is als volgt uitgevoerd. Voor de nummering van de resulterende
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vragen zIJn vetgedrukte cijfers gebruikt om verwarring met de nummering 10

3.4.3 te voorkomen.

Vraag 1,2,7,8
1. Werd een beslissing genomen?
2. Werd een beslissing niet genomen?
7. Werd informatie gebruikt?
8. Werd informatie niet gebruikt?

Werden gecombineerd tot
1. Welke waarde heeft de beschouwde regel?

De combinatie is mogelijk omdat de antwoorden gegeven worden door het al of
niet UD zijn van de regels. Een onderscheid tussen evaluatieregels en
primitieve regels hoeft niet te worden gemaakt.

Vraag 3
3. Hoe werd een beslissing genomen?

Werd overgenomen als
2. Hoe werd een beslissing genomen?

Vraag 5,11
5. Waarom werd een beslissing genomen?

11. Waarom werd informatie gebruikt?
Werden gecombineerd tot

3. Waarom werd een regel gebruikt?
Bij deze vraag behoeft geen onderscheid te worden gemaakt tussen
evaluatieregels en primitieve regels.

Vraag 19,21
19. Werd informatie verkregen?
21. Hoe werd informatie verkregen?

Werden verworpen. De informatie die uit de antwoorden op deze vragen
voortkomt weegt niet op tegen de kosten die eraan verbonden zijn, vooral op
het gebied van hardware, dataopslag, en applicatieafhankelijk.

Vraag 27,29,30,33,36,39,40,42,44,45,48,51
27. Welke beslissingen zouden genomen zijn als een bepaalde beslissing

anders genomen was?
29. Welke beslissingen zouden niet genomen zijn als een bepaalde

beslissing niet genomen was?
30. Welke beslissingen zouden niet genomen zijn als een bepaalde

beslissing anders genomen was?
33. Welke beslissingen zouden anders genomen zijn als een beslissing

anders genomen was?
36. Welke beslissingen zouden genomen zijn als bepaalde informatie

anders gebruikt was?
39. Welke beslissingen zouden anders genomen zijn als bepaalde

informatie anders gebruikt was?
40. Welke informatie zou wel gebruikt zijn als een bepaalde beslissing

wel genomen was?
42. Welke informatie zou wel gebruikt zijn als een bepaalde beslissing

anders genomen was?
44. Welke informatie zou niet gebruikt zijn als een bepaalde

beslissing niet genomen was?
45. Welke informatie zou niet gebruikt zijn als een bepaalde

beslissing anders genomen was?
48. Welke informatie zou wel gebruikt zijn als bepaalde informatie

anders gebruikt was?
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51. Welke informatie zou niet gebruikt zijn als bepaalde informatie
anders gebruikt was?

Werden uitgesteld.

Vraag 52
52. Hoe ziet het proces eruit?

Werd overgenomen als
4. Hoe ziet het proces eruit?

Vraag 54
54. Welke states zijn actief?

Werd, enigzins in combinatie met 88, overgenomen als
5. Welke states zijn actief?
6. Welke goals worden geëvalueerd?

Vraag 55
55. Welke states zijn niet-actief?

Is overcompleet. Het antwoord hierop wordt gegeven door vraag 4, in
combinatie met vraag 5. De vraag is niet elementair.

Vraag 58,59
58. Hoe is een bepaalde state actief geworden?
59. Hoe is een bepaalde state niet-actief geworden?

Werden gecombineerd tot
7. Hoe en wanneer is een state aan zijn waarde gekomen?

Vraag 60,61,62,67,71,74
60. Waarom is een bepaalde state actief geworden?
61. Waarom is een bepaalde state niet-actief geworden?
62. Zal een bepaalde actieve state wel actief blijven?
67. Zal een bepaalde actieve state niet-actief worden?
71. Zal een bepaalde niet-actieve state wel nieL-actief blijven?
74. Zal een bepaalde niet-actieve state actief worden?

Werden, mede gezien de argumenten in 3.4.1 gecombineerd tot
8. Welke stateovergangen waarin de state betrokken is zullen

bij de overgang naar de eerstvolgende run optreden?

Vraag 78,80
78. Welke overgangen naar een bepaalde state zijn mogelijk?
80. Welke overgangen van een bepaalde state zijn mogelijk?

Werden gecombineerd tot
9. In welke stateovergangen komt de state voor?

Vraag 82,83,84,85
82. Welke states zouden actief zijn als een bepaalde state actief was

geweest?
83. Welk states zouden actief zijn als een bepaalde state niet-actief

was geweest?
84. Welke states zouden niet-actief zijn geweest als een bepaalde

state actief was geweest?
85. Welke states zouden niet-actief zijn geweest als een bepaalde

state niet-actief was geweest?
Werden uitgesteld.
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Vraag 86
86. Wat deed het systeem?

Werd gedeeltelijk overgenomen als
10. Hoe vaak werd een regel betrokken 1D een evaluatie?
11. Wat is de History van een regel?

86.1.2 werd verworpen, omdat de informatie die het antwoord op deze vraag
oplevert niet opweegt tegen de vereiste dataopslag en de problemen bij de
weergave. Bovendien zal de vraag overcompleet worden als het beantwoorden
van vraag 88 geïmplementeerd wordt.

Vraag 88
88. Wat doet het systeem?

Werd uitgesteld.

Vraag 90
90. Wat zal het systeem doen?

Werd overgenomen als
12. Wat doet het systeem op een willekeurige plaats in de

afwikkeling van het proces?
Deze vraag lijkt erg op vraag 88. Hier wordt echter een vraag naar springen
in de tijd bedoeld.

Vraag 92
92. Wat weet het systeem?

Werd gedeeltelijk overgenomen als
13. Hoe ziet de beschouwde regel er syntactisch uit?

Vraag 6,12
6. Waarom werd een beslissing niet genomen?

12. Waarom werd informatie niet gebruikt?
Zijn door combinatie van 3,11 en 92 overcompleet. Als het antwoord op vraag
13 wordt gegeven, en tevens wordt aangegeven welke delen van de regel voor
de evaluatie ervan zijn gebruikt, is ook bekend welke delen hiervoor niet
zijn gebruikt. Door nu uitleg te vragen over de regels die tot het niet
gebruikte deel behoren kan het antwoord op deze vragen worden achterhaald.
Het lijkt niet zinvol een soort evaluatieboom weer te geven die niet
opgetreden is, omdat vele bomen mogelijk zijn, en dus geen eenduidig
antwoord mogelijk is, tenzij alle mogelijke bomen worden weergeven, wat geen
overzichtelijke situatie oplevert.

De uiteindelijke vragenlijst is hieronder in zijn geheel weergegeven.

1. Welke waarde heeft de beschouwde regel?
2. Hoe werd een beslissing genomen?
3. Waarom werd een regel gebruikt?
4. Hoe ziet het proces eruit?
S. Welke states zijn actief?
6. Welke goals worden geëvalueerd?
7. Hoe en wanneer is een state aan zijn waarde gekomen?
8. Welke stateovergangen waarin de state betrokken is zullen

bij de overgang naar de eerstvolgende run optreden?
9. In welke stateovergangen komt de state voor?

10. Hoe vaak werd een regel betrokken in een evaluatie?
11. Wat is de History van een regel?
12. Wat doet het systeem op een willekeurige plaats in de

afwikkeling van het proces?
13. Hoe ziet de beschouwde regel er syntactisch uit?
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3.5 De plaatsen in een run waar uitleg mogelijk is

Het hangt sterk af van de gegevens die voor het functioneren van de
uitlegfaciliteit aanwezig moeten zijn op welke plaatsen in een run de uitleg
mogelijk is. Een maximale flexibiliteit wordt verkregen door een
uitlegfaciliteit te creëren die met alle sets regelwaarden uit de voeten
kan, en een minimale binding met het de procesdynamica heeft. De
uitlegfaciliteit kan dan op ieder moment worden aangeroepen. Dit levert zeer
interessante uitlegmogelijkheden op voor toepassing van de uitlegfaciliteit
in een debugger, omdat dan de uitleg stap voor stap kan worden gegeven, en
de gebruiker het proces voor zijn ogen ziet vorderen. Als bij wijze van
antwoord op vraag 13 alle mogelijke manieren van evaluatie van een regel te
zien zijn, zal bij het stap voor stap bedrijven van de uitlegfaciliteit het
evaluatiepad ontstaan doordat bij iedere stap een element wordt toegevoegd
aan de verzameling elementen die als gebruikt gemarkeerd zijn. Hetzelfde
geldt voor evaluatiebomen: ze groeien van wortel tot bladeren gedurende het
evaluatieproces. Als de mogelijkheid wordt ingebouwd naar bepaalde
gebeurtenissen, 'events', te springen, kunnen met behulp van de debugger de
consequenties van een nieuwe regel zeer efficiënt worden onderzocht.
Mogelijkheden voor events zijn

1. Het toekennen van een bepaalde waarde aan een regel
2. Het optreden van een thelse
3. Het optreden van een bepaalde stateovergang
4. Het bereiken van een bepaalde tijd
5. Het overschrijden van een drempelwaarde door de History van een

bepaalde regel.

3.6 Mogelijke toepassingen van de uitlegfaciliteit

Een uitlegfaciliteit kan in het algemeen gebruikt worden
1. Voor de evaluatie van real-time processen. De vragen in 3.4.4

ondersteunen deze toepassing.
2. Voor het debuggen van regelbanken. De vragen in 3.4.4 ondersteunen

deze toepassing niet. De vragen in 3.4.3 wel. Een uitlegfaciliteit
voor de vragen in 3.4.4 kan echter wel worden gebruikt als basis
voor een debugger.
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4. De implementatie van de uitlegfaciliteit

4.1 De vorm van de uitleg

De eerste keuze die gemaakt moet worden bij het komen tot een implementatie
van de uitlegfaciliteit is de keuze betreffende de vorm waarin de uitleg
gegeven zal worden. Uit de diverse voorbeelden in de literatuur blijkt dat
twee vormen in zwang zijn. Ten eerste het gebruik van natuurlijke taal,
zoals in de uitlegfaciliteit TEIRESIAS van MYCIN, beschreven door
Davis(1982). Ten tweede een grafische weergave, zoals beschreven door
Lewis(1983). Aan Davis werd vaker gerefereerd dan aan Lewis, maar dit moet
waarschijnlijk vooral worden toegeschreven aan het feit dat MYCIN het meest
frequent in de literatuur aangehaalde expertsysteem is. Gezocht werd naar
andere criteria die kunnen leiden tot een verantwoorde keuze voor één van de
twee vormen.

1. Implementatiemoeilijkheden
Natuurlijke taal is om diverse redenen niet erg handzaam in het
gebruik bij toepassing in computersystemen. Taal moet door de
machine worden geïnterpreteerd, omdat een vraag een aantal
verschillende verschijningsvormen kan hebben. Bij het gebruik van
taal staat niet vast welke uitleg gevraagd zal worden. Taal leidt
tot een zeer grote geografische, en zelfs maatschappelijke
afhankelijkheid, in verband met respectievelijk nationale spraak,
en het gebruik van jargon. Het werken met natuurlijke taal vergt
grote programma's, en veel zoekwerk in tabellen. Er zijn enkele
voorbeelden van expertsystemen die met behulp van natuurlijke taal
uitleg geven in de literatuur bekend. Een voordeel van het gebruik
van taal is de simpele schermafhandeling.

Grafische weergave heeft als nadeel dat de uitleg in een
symbolische vorm aan de gebruiker wordt gepresenteerd, wat ten
opzichte van het gebruik van natuurlijke taal een langere
inwerkingstijd vergt. Hieraan is het voordeel gekoppeld dat de
informatieoverdracht efficiënter zal zijn als de gebruiker eenmaal
ingewerkt is. Grafische weergave leent zich uitstekend voor het
werken met menugestuurde commando's. Het werken met
standaardcommando's levert een grote geografische en
maatschappelijke flexibiliteit op, omdat het beperkte aantal
commando's zeer eenvoudig vertaald en/of omschreven kan worden.
Grafische weergave werkt volgens het weergeven van
standaardpatronen, wat een geëigende methode is in het weergeven
van informatie door computersystemen. Grafische weergave vergt
veel vergelijkingswerk, en een uitgekiende datastructuur om de
juiste beeldelementen op de juiste manier op de juiste plaats te
krijgen. Veel voorbeelden van uitlegfaciliteiten voor
expertsystemen die een grafische weergave gebruiken zijn in de
literatuur niet bekend. Wel is veel bekend over grafische weergave
op zich, en ook over de ergonomie die samenhangt met opbouwen
vormgeving van de verschillende beeldelementen.

2. Geschiktheid ten aanzien van de structuur van Simplexys
Zoals reeds opgemerkt is de evaluatiestructuur van Simplexys
boomvormig. Boomstructuren worden duidelijker als ze grafisch
worden weergegeven dan wanneer ze omschreven worden met woorden.
Natuurlijke taal past beter bij interactieve systemen. De
dynamische structuur van Simplexys is ontleend aan de theorie van
Petri-netten of graph sets. In het algemeen worden deze processen
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grafisch weergegeven.

Afweging van deze criteria leidt tot de duidelijke conclusie dat ten behoeve
van een uitlegfaciliteit voor Simplexys expertsystemen grafische weergave
van de uitleg geschikter is dan het gebruik van natuurlijke taal.

4.2 Grafische modellen voor het weergeven van uitleg

Om de uitleg grafisch weer te kunnen geven moet eerst een aantal grafische
modellen ontworpen worden voor de verschillende aspecten aan de structuur
van Simplexys. Daarna kan dan worden overgegaan tot het combineren van deze
modellen in een totaalbeeld voor de uitleg. Deze paragraaf bevat een groot
aantal figuren. Om versnippering van de tekst te voorkomen zijn de figuren
aan het eind van de paragraaf opgenomen, op de bladzijden 57-62.

4.2.1 De regels

Een model voor een regel moet de uitleg vertegenwoordigen die nodig is voor
de antwoorden op een aantal vragen. Eerst zal worden beschreven welke vragen
dat zijn en welke elementen het model voor de regel hiervoor moet hebben.
Daarna zal worden beschreven hoe een model werd opgesteld.

Vanzelfsprekend moet er een identiteitselement in het model aanwezig zijn.

Vraag 1. Welke waarde heeft de beschouwde regel?
In het model voor de regel moet de regelwaarde verwerkt zijn. De regelwaarde
is een van de belangrijkste eigenschappen van een regel en moet daarom
duidelijk aanwezig zijn.

Vraag 2. Hoe werd een beslissing genomen?
In het model voor de evaluatieregel moet aangegeven worden welke elementen
in de regelstructuur gezorgd hebben voor het toekennen van de regelwaarde
aan de regel. Dit kan op twee manieren
gebeurd zijn. Ten eerste via het evalueren van (een gedeelte van) de
expressie van de regel, ten tweede via een thelse. Aan de expressie moet te
zien zijn welke regels erin voorkomen, wat hun waarde is, hoe de expressie
syntactisch in elkaar zit, en wat de uitkomst is. Bij het weergeven van een
thelse moeten de regel die de thelse uitvoert, de regel waarop een thelse
wordt uitgevoerd, hun waarden, en het type thelse genoemd worden.

Vraag 7. Hoe en wanneer is een stateregel aan zijn waarde
gekomen?

In het model van de stateregel moet de regelwaarde, de overgang die die
regelwaarde tot gevolg had, en het tijdstip waarop de overgang heeft
plaatsgevonden opgenomen zijn.

Vraag 8. Welke stateovergangen waarin de state betrokken is
zullen bij een overgang naar de eerstvolgende run
optreden?

Vraag 9. In welke stateovergangen komt de state voor?

Vraag 10. Hoe vaak werd een regel betrokken in een evaluatie?
Het antwoord bestaat uit een getal.

Vraag 11. Wat is de History van een regel?
Het antwoord bestaat uit een getal.
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Vraag 13. Hoe ziet de beschouwde regel er syntactisch uit?
Deze vraag wordt reeds gedeeltelijk beantwoord door de antwoorden op de
voorgaande vragen. Het antwoord bestaat dus uit alle eigenschappen van de
regel die niet in één van de eerder genoemde vragen voorkwam. Welke
eigenschappen dit zijn is ten dele afhankelijk van het type regel. Hieronder
volgt een opsomming van deze eigenschappen per type regel.

1. Primitieve regels
- Soort primitieve regel.

2. Evaluatieregels
- Het deel van de expressie dat niet heeft bijgedragen tot de

evaluatie.
3. Alle regels

- De thelses op de regel die niet zijn opgetreden
- De thelses door de regel die niet zijn opgetreden.

Een en ander leidt tot het volgende model voor een regel.
1. Regelaanduiding

De regel wordt weergegeven door de symbolische naam van de regel
met aan weerszijden een driehoekje af te beelden in een gekleurde
rechthoek.

Als identificatiekenmerk voor een regel kunnen zijn tekststring en
zijn symbolische naam gebruikt worden. Gekozen werd voor de
symbolische naam omdat de tekststring onhandelbaar grote
rechthoeken zou opleveren. De driehoekjes dienen ervoor om de
regelaanduiding te kunnen onderscheiden van andere aanduidingen,
zoals die voor operatoren, thelses, etcetera. De kleur van de
rechthoek geeft de waarde aan volgens de kleurcodering zoals
weergegeven in figA-I. Een voorbeeld is gegeven in figA-2.
Opgemerkt moet worden dat kleur weliswaar een duidelijke en
handzame manier is om de regelwaarde aan te geven, maar niet de
enige. Het nadeel van het gebruik van kleur is het verlies aan
flexibiliteit wat betreft de hardware waarop de uitlegfaciliteit
kan werken. Een andere manier van weergeven leidt waarschijnlijk
wel tot een aanzienlijk complexere schermafhandeling.

2. Typeaanduiding

Direct links van de regel wordt aangegeven om welk type regel het
gaat. In het geval van primitieve regels en stateregels bestaat de
indicatie uit één karakter, bij evaluatieregels uit de weergave
van de expressie.

De typeaanduiding voor de primitieve regels en de stateregels is
zodanig gemodelleerd dat het een analogie oproept met de
evaluatieregels. Het karakter vormt als het ware de expressie van
de regels. Het idee hiervoor ontstond uit de gedachte dat het type
regel in belangrijke mate verantwoordelijk is voor de manier
waarop de regel aan zijn waarde komt, analoog de expressie van
evaluatieregels. De karakters die de primitieve regels en de
stateregels aanduiden zijn weergegeven in figA-3.

3. Expressie

De expressie van een evaluatieregel bestaat uit een lijst met
daarin de regels die de argumenten van de expressie vormen, hun
waarden, en het logische netwerk. Bij weergave van het logisch
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netwerk zIJn gelijke binaire operatoren die in serie voorkomen
samengenomen tot één M-aire operator. In het geval van een gelijke
situatie met unaire operatoren is dit niet gedaan, omdat dan
weliswaar redundante operatoren aanwezig zijn, maar moet worden
bedacht dat zij ook werkelijk in de expressie voorkomen, en het
weglaten verlies aan informatie zou betekenen. Voor alle
operatoren is de equivalente waarde van het expressiegedeelte tot
en met de operator weergeven door een gekleurde rechthoek om de
operator, in een kleurcode conform de kleurcode voor de
regelwaarden.

Algemene modellen voor de elementen die een logisch netwerk
samenstellen zijn weergegeven in fig.4-4. Voorbeelden van de
verschillende soorten regels zijn weergegeven in fig.4-5.

4. Thelses

Thelses worden weergegeven als twee lijsten boven de regel; de
thelse-in lijst, bestaande uit thelses die op de regel worden
uitgevoerd, en de thelse-uit lijst voor de thelses die de regel
zelf uitvoert. De thelse-in lijst bestaat uit thelses van het type
1-8 (zie 2.3.3), de thelse-uit lijst uit thelses van het type 6-
10. Een thelse wordt weergegeven door de betrokken regel en zijn
waarde, in combinatie met een blauwe rechthoek waarin het type
thelse wordt aangegeven. De thelselijsten zijn met behulp van
pijlen met de beschouwde regel verbonden. De pijl behorende bij de
thelse-in lijst wijst naar de beschouwde regel, de pijl behorende
bij de thelse-uit lijst naar de thelse-uit lijst.

De reden dat de thelse-uit lijst geen thelses van het type 1-6
bevat is gelegen in het feit dat deze thelses weliswaar in de
regel zijn gedefinieerd, maar absoluut geen invloed hebben op de
waarde van de regel. Door het weglaten gaat geen informatie
verloren, omdat de thelses wel aanwezig zijn in de thelse-
inlijsten van de regels waarop ze worden uitgevoerd. Wel wordt met
het weglaten gezondigd tegen vraag 13. Op grond van het eerste
argument werd toch besloten de thelses niet op te nemen. Voor
thelses van het type 8-9 geldt hetzelfde argument. Toch is
besloten deze thelses wel op te nemen, omdat het effect van deze
thelses, het initieren van een hele nieuwe evaluatie, dermate
significant is, dat er ten aanzien van de initierende regel niet
aan voorbij kan worden gegaan. Het algemene model voor de
thelselijsten is weergegeven in fig.4-6. Voorbeelden van thelses
worden gegeven in fig.4-7.

5. Stateovergangen

Het ligt voor de hand om het Petri-net van het gehele proces weer
te geven als uitleg wordt gevraagd over bepaalde stateovergangen.
Dit heeft echter twee nadelen. Ten eerste zal er meestal te veel
informatie worden gegeven, omdat de gebruiker doorgaans slechts
geïnteresseerd is in het feit of een bepaalde stateregel van
waarde verandert of veranderd is, en zo ja, hoe. Ten tweede is het
erg moeilijk om automatisch Petri-netten te tekenen, vanwege hun
complexe topologie. Er zijn waarschijnlijk weliswaar zulke
tekenprogramma's gemaakt, maar alvorens die optie nader te
bekijken werd eerst een ander alternatief bekeken.
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De complexe topologie van Petri-netten hangt samen met het feit
dat het gehele proces gedurende de gehele looptijd wordt
weergegeven. Als men zich beperkt tot een weergave van slechts een
beperkte verzameling states in een beperkte verzameling toestanden
wordt de weergave een stuk eenvoudiger. Gekozen werd voor het
weergeven van niet meer dan één overgang achter elkaar. Dit
betekent een beperking in het tijddomein van één
toestandsovergang. In combinatie met het antwoord op vraag 12, dat
springen in de tijd mogelijk maakt, kan dan toch het proces
dynamisch worden gevolgd, door met de gewenste overgang op het
scherm steeds een run verder te springen. Voor het weergeven van
een stateovergang kan nu als uitgangspunt een regel proces-syntax
worden genomen. Het nadeel hiervan is dat niet het gehele proces
in één plaatje te zien is, de voordelen zijn dat de informatie
beter is toegespitst op wat de gebruiker wil weten, beter aansluit
bij de reeds aanwezige uitlegmogelijkheden zodat de besturing
eenvoudig blijft, en beter overeenkomt met de procesdefinitie
zoals die in de kennisbank aanwezig is.

Gekozen werd voor de tweede mogelijkheid, vanwege de genoemde
voordelen, en het niet opwegen van de eventuele voordelen van de
eerste mogelijkheid tegen de implementatiemoeilijkheden.

Het model voor de stateovergangen is weergegeven in figA-8,
enkele voorbeelden in figA-9. In het model van de stateovergangen
hebben de rechthoeken om de regels geen waarde-kleur omdat de
waarden veranderen tijdens de overgang.

6. Dynamische aspecten

De overgangen moeten worden weergegeven bij de uitleg van
verschillende dynamische aspecten. Dit heeft tot gevolg dat bij de
verschillende overgangen die naar aanleiding van deze aspecten
worden getoond vermeld moet worden welke uitleg ze
vertegenwoordigen. Dit is gerealiseerd met het volgende model.
Voor het antwoord op vraag 7 wordt de tijd waarop de overgang
plaatsvond vermeld. Voor het antwoord op vraag 8 wordt de melding
'transition due:' gegeven. Voor het antwoord op vraag 9 word de
melding 'Possible transitions:' gegeven. Het antwoord op vraag 9
bestaat uit alle overgangen waarin de beschouwde stateregel
voorkomt, en die niet al als antwoord op vraag 7 of 8 gegeven
zijn. Enkele voorbeelden zijn gegeven in figA-9.

7. Extra eigenschappen

Voor de tekststring, de History, en het aantal consultaties van
een regel werd gekozen voor het simpelweg als tekst weergeven van
de gevraagde zin respectievelijk de gevraagde getallen.

8. Evaluatiewijze

De evaluatiewijze van een regel is dermate essentieel voor de
uitleg dat in het model voor de regel gekozen is voor het altijd
weergeven van die delen van de regel die in de evaluatie gebruikt
zijn, en ze te markeren met behulp van kleur. Hiervoor wordt in
het toegepaste model de kleur van de letters van de regelnaam, de
kleur van de operatoren of thelses, en de kleur van de
verbindingslijnen gebruikt. Voor elementen die wel gebruikt zijn
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wordt geel gebruikt. De kleur geel heeft een signaal funktie. Voor
elementen die niet gebruikt zijn wordt voor letters lichtgrijs,
voor lijnen lichtblauw gebruikt.

9. Het niet gebruikte deel van de regel

Het weergeven van het niet voor de huidige evaluatie gebruikte
deel van de regel is essentieel voor de uitleg over de redenen
waarom bepaalde inferentiestappen niet zijn opgetreden. Er moet
uiteraard wel verschil te zien zijn tussen het gedeelte dat wel
gebruikt is, en het gedeelte dat niet gebruikt is. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van kleuren, zoals beschreven in (8). Enkele
voorbeelden zijn gegeven in figA-IO. In verband met de zwart-wit
weergave worden de gebruikte elementen in plaats van met geel met
vetgedrukte kaders of lijnen aangeduid.

4.2.2 De evaluatieboom

Een model voor de evaluatieboom moet de uitleg vertegenwoordigen die nodig
is voor het beantwoorden van vraag 3.

Vraag 3. Waarom werd een regel gebruikt?

De evaluatieboom heeft als wortel een goal, als takken evaluatieregels, en
als bladeren primitieve regels. Gekozen werd voor het weergeven van de
gehele boom, van het goal tot aan de primitieven, zodat vanaf ieder punt in
de boom het gehele evaluatiepad tot aan de inputdata te volgen is. Ieder
knooppunt in de boom is een regel met zijn evaluatiegedeelte, of een regel
met een thelse. Als in de boom voor iedere regel alle informatie die in
4.3.1 genoemd is weergegeven zou worden, zou de boom al snel erg groot en
complex worden, en zou het doel van de uitleg, een overzicht op het
evaluatieproces, al snel in het geding komen. In de figuren behorende bij
Lewis(1983) is dit te zien. Hier is daarom gekozen voor het eenvoudigste
model dat mogelijk is. Het model bestaat uit de regels die gebruikt zijn
voor de evaluatie van het goal. Voor iedere regel is slechts aangegeven
welke regels gebruikt zijn om de regel te evalueren; alle informatie omtrent
de manier waarop dit gebeurd is wordt achtergehouden, behalve het gegeven of
het wel of niet met een thelse gebeurd is, wat wordt aangegeven met een
pijltje. Wel wordt door middel van de kleur van de letters aangegeven of de
regel op het betreffende punt in de boom zijn waarde heeft gekregen of niet,
wat belangrijke informatie verschaft over het werkelijk gevolgde
evaluatiepad. Geel bevestigt dit, lichtgrijs ontkent het. Deze informatie is
in de boom opgenomen omdat het de enig mogelijke plaats ervoor is. Als de
gebruiker gedetailleerde informatie wil over een bepaald knooppunt, moet hij
op de regel volgend op het knooppunt 'inzoomen' door uitleg te vragen over
die regel. De boom verdwijnt dan, en de regel met al zijn
uitlegmogelijkheden verschijnt. Als de gebruiker tevreden is, kan hij weer
terug naar de boom. Het model voor de boom is weergegeven in figA-ll, een
voorbeeld in figA-12.

Om het overzicht in het geval van een zeer diepe evaluatiestructuur te
vergroten werd een model ontworpen voor het weergeven van een goal met enkel
de primitieve regels die gebruikt zijn bij het evalueren van dit goal. Het
model bestaat simpelweg uit de lijst primitieve regels, verbonden met het
goal. Het model is weergeven in figA-13, een voorbeeld in figA-14.

Een logische uitbreiding is nu uiteraard een model voor het weergeven van
alle goals ter evaluatie waarvan een bepaalde primitieve regel gebruikt is.
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Het model bestaat simpelweg uit de primitieve regel, verbonden met de lijst
goals. Het model is weergeven in figA-15, een voorbeeld in figA-16.

4.2.3 Het proces

Een model voor het proces geeft antwoord op vraag 4.

Vraag 4. Hoe ziet het proces eruit?

De afzonderlijke regels van het proces zijn reeds gemodelleerd in 4.2.1. Het
weergeven van het proces bestaat dan simpelweg uit het weergeven van alle
door het proces gedefinieerde overgangen. Een voorbeeld is te zien in figA
17.

4.2.4 Actieve states

Een model voor de actieve states geeft antwoord op vraag 5.

Vraag 5: Welke states zijn actief?

De actieve states zijn erg belangrijk voor de uitleg, omdat de goals in de
THEN GO statements die ze bevatten het ingangspunt voor het inferentieproces
vormen. Het is dus niet meer dan logisch dat ze tevens het ingangspunt voor
de uitleg vormen. Hiertoe worden de actieve states met de bijbehorende goals
continue weergegeven volgens het model in figA-18. Een voorbeeld is
weergegeven in figA-19.

4.2.5 Sprongen in de tijd

Sprongen in de tijd zijn nodig voor het antwoord op vraag 12.

Vraag 12: Wat deed het systeem op een willekeurige plaats in de
afwikkeling van het proces?

Sprongen in de tijd kunnen moeilijk worden weergegeven. Hier werd gekozen
voor het weergegeven van de beschouwde tijd, die bij een sprong in de tijd
zal veranderen.
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4.3 Commando's en menu's

Voor het verkrijgen van bepaalde uitleg moet gekozen worden uit een aantal
vaste commando's, die beschikbaar zijn in een aantal verschillende menu's.
Het bedieningsgemak van de uitlegfaciliteit is in hoge mate afhankelijk van
het ontwerp van de menusturing. Hier is gestreefd naar een opzet die een
minimale inwerkingstijd realiseert. Enkele criteria die daarbij een rol
spelen worden hieronder genoemd.

1. Hiërarchische structuur van de menu's
De menu's dienen hiërarchisch gestructureerd te zijn om een keuze
uit de verschillende commando's te vergemakkelijken. Bovendien
moeten sommige commando's alleen gegeven kunnen worden als ze zijn
voorafgegaan door andere commando's.

2. Uniformiteit in ingangspunten
Om een bediening te realiseren die zo veel mogelijk voor de hand
ligt moet worden gezocht naar menu's die, hoewel de te geven
uitleg verschillend is, toch zo dicht mogelijk bij elkaar liggen.

3. Afhankelijkheid van de bekendheid met Simplexys
Een gebruiker van de uitlegfaciliteit heeft reeds kennis gemaakt
met de inference engine van Simplexys. De kennis van Simplexys die
extra wordt gevraagd voor de bediening van de uitlegfaciliteit
moet minimaal worden gehouden.

4. Onafhankelijkheid van de applicatie
De commando's moeten indien mogelijk onafhankelijk zijn van de
applicatie.

Voor het besturen van de in 4.2 beschreven uitleg dienen de volgende
commando's. Van ieder commando is de naam zoals die op het scherm verschijnt
gegeven, gevolgd door de volledige naam tussen haakjes. Daaronder is
beschreven hoe het commando bediend wordt. Tenslotte wordt het verband
tussen het commando en de uitleg die ermee kan worden verkregen genoemd.

1. TxtString (Textstring)
Bedient de gebruiker op aanvraag.
Zet de textstring van een regel op het scherm.

2. NumOfCons (Number of consultations)
Bedient de gebruiker op aanvraag.
Zet het aantal keren dat een regel in een evaluatie gebruikt werd
op het scherm.

3. History (History)
Bedient de gebruiker op aanvraag.
Zet de History van een regel op het scherm.

4. NextRun (Next run)
Bedient de gebruiker op aanvraag.
Stuurt het proces naar de volgende run.

5. PrevRun (Previous run)
Bedient de gebruiker op aanvraag.
Stuurt het proces naar de vorige run.

6. EditTime (Edit time)
Bedient de gebruiker op aanvraag.
Stuurt het proces naar iedere gewenste run.
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7. Tree (Tree)
Bedient de gebruiker op aanvraag, en verzorgt de benodigde
niveauovergang.
Roept de evaluatieboom op als beschreven in 4.2.2.

8. Rule (Ruie)
Bedient de gebruiker op aanvraag, en verzorgt de benodigde
niveauovergang.
Roept de ui tleg over een regel op, zoals beschreven in 4.2.1.

9. Prims (Primitive rules)
Bedient de gebruiker op aanvraag, en verzorgt de benodigde
niveauovergang.
Roept de primitieve regels in de evaluatieboom van een goal op,
als beschreven in 4.2.2.

10. Goals (Goals)
Bedient de gebruiker op aanvraag, en verzorgt de benodigde
niveauovergang.
Roept de goals op die een primitieve regel in hun evaluatieboom
hebben als beschreven in 4.2.2.

11. Exit (Exit)
Zorgt voor de benodigde niveauovergang.
Geeft het menu dat één hiërarchisch Dlveau hoger ligt.

12. ChangeObj (Change object)
Bedient de gebruiker op aanvraag.
Maakt het mogelijk van beschouwd goal of beschouwde regel te
veranderen.

13. ScrllLock (Scroll loek)
Wordt als aan/uit schakelaar bedient.
Zorgt ervoor dat plaatjes regel voor regel worden getekend.

14. Thelseln (Thelse in)
Wordt als aan/uit schakelaar bedient.
Laat de mogelijke thelses op de beschouwde regel zien die niet
zijn opgetreden als beschreven in 4.2.1.(8).

15. ThelseOut (Thelse out)
Wordt als aan/uit schakelaar bedient.
Laat de mogelijke thelses door de beschouwde regel zien die niet
zijn opgetreden als beschreven in 4.2.1.(8).

16. FiIlEval (Fill evaluation)
Wordt als aan/uit schakelaar bedient.
Laat het gedeelte van de expressie van de beschouwde
evaluatieregel zien dat niet geëvalueerd werd als beschreven in
4.2.1.(8).

17. Past (Past transition)
Wordt als aan/uit schakelaar bedient.
Laat de overgang zien waardoor de beschouwde stateregel aan zijn
waarde is gekomen als beschreven in 4.2.1.(6).

18. Next (Next transition)
Wordt als aan/uit schakelaar bedient.
Laat de overgang zien die de volgende run zal plaatsvinden als
beschreven in 4.2.1.(6).

19. Possible (Possible transitions)
Wordt als aan/uit schakelaar bedient.
Laat de overgangen zien waarin de beschouwde stateregel voorkomt,
en die nog niet op het scherm staan, als beschreven in 4.2.1.(6).

20. FullMode (Full Mode)
Wordt als aan/uit schakelaar bedient.
Realiseert alle commando's uit de verzameling {13,.. ,19} die op
het moment van inschakelen mogelijk zijn.
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Nadere informatie omtrent het gebruik van de commando's \s te vinden in
gebruikershandleiding 5.1.

De hiërarchische structuur van de menusturing is weergegeven in fig.4-20. De
commando's op niveau 0 zijn continue bereikbaar. De commando's op de lagere
niveaus zijn bereiP""lar dON naar het betreffende niveau over te gaan met
behulp van een commando dat een niveauovergang bewerkstelligt.

-> Betekent niveauovergang door gebruiker
» Betekent automatische niveauovergang

Niveau
o

TxtString
NumOfCons
History
NextRun
PrevRun
EditTime

2

Exit
Tree
Rule
Prims
Goals

-> Halt
-> 2.1
-> 2.2
-> 2.3
-> 2.4

2.3
Exit -> 1
ChangeObj
ScrllLock

2.1
Exit -> 1
ChangeObj
ScrilLock

2.2
Exit -> 1
ChangeObj
ScrllLock
FullMode
Thelseln
ThelseOut
Als (beschouwde
Als (beschouwde
Anders » 2.2.1

regel
regel

2.4
Exit -> 1
ChangeObj
ScrllLock

evaluatieregel) » 2.2.2
stateregel) » 2.2.3

2.2.1
»2.2.2

2.2.2
»2.2
FiIlEval

2.2.3
»2.2
Past
Next
Possible

fig.4-20. Hiërarchische structuur van de menusturing.
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4.4 Een ontwerp voor de uitlegfaciliteit

4.4.1 Uitgangspunten bij het ontwerpen

De verschillende elementen die in de voorgaande paragrafen werden beschreven
zijn gecombineerd tot een ontwerp voor de uitlegfaciliteit. Hierbij is
uitgegaan van een aantal uitgangspunten, die in het kort worden besproken.

1. Het moet voor zover dit te realiseren is mogelijk zijn de complete
uitleg te verkrijgen op basis van commando's die werken op
elementen die op het scherm aanwezig zijn. Hierdoor kan een
gebruiker die niet veel ervaring heeft met de toegepaste regelbank
de uitleg die hij wenst verkrijgen zonder voortdurend de regelbank
te moeten raadplegen.

2. Alle commando's die op een bepaald moment gegeven kunnen worden
moeten op dat moment op het scherm te zien zijn.

3. Het moet mogelijk zijn bepaalde menustappen over te slaan.
Hierdoor kan een gebruiker die veel ervaring heeft met de
toegepaste regelbank op een efficiënte manier aan zijn uitleg
komen.

4. Als er sprongen in de tijd worden gemaakt moet de uitleg die vlak
vóór de sprong opgevraagd werd op het scherm blijven staan en
updated worden, zodat het dynamische verloop van de uitleg gevolgd
kan worden.

5. De actieve states met bijbehorende goals moeten voortdurend in
beeld blijven, zodat indien sprongen in de tijd worden gemaakt bij
bepaalde uitleg buiten de stateregels om toch het proces gevolgd
kan worden.

6. De tijd moet voortdurend in beeld blijven.

7. Voorlopig werd de mogelijkheid tot het aanroepen van de
uitlegfaciliteit beperkt tot één bepaald punt in de run. Dit punt
is het tijdstip waarop de triggers geëvalueerd zijn, maar de
bijbehorende stateovergangen nog niet bewerkstelligd. Dit punt
werd gekozen om een maximaal uitlegdomein te verkrijgen. Het punt
is halverwege de procedure do_dynamics in de lnference Engine van
de uitlegfaciliteit (zie 5.2). Het aanroepen van de
uitlegfaciliteit op andere punten in een run zal geen problemen
opleveren, omdat de uitlegfaciliteit met een willekeurige set
regelwaarden kan werken.

4.4.2 Sessieverloop

Het ontwerp dat hieruit is voortgekomen vertoont het hieronder geschetste
sessieverloop. Voor een uitgebreider overzicht van de
bedieningsmogelijkheden wordt verwezen naar gebruikershandleiding 5.1. Voor
een beeldvorming betreffende de werking van de uitlegfaciliteit wordt
aangeraden de faciliteit te gebruiken. Bij het geschetste verloop moet
worden opgemerkt dat de vorm van de uitlegfaciliteit nog niet definitief is.
Het gebruik, alsmede de verzameling commando's kan veranderen als de
uitgestelde vragen in de uitleg betrokken worden. Ook is de enige
gebruiksmogelijkheid van de huidige uitlegfaciliteit het reconstrueren van
reeds afgewikkelde processen.
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Stale-window Oplion-window 1

Picture-window Oplion-window 2

Command-window Option-window 3

fig.4-21 Scherm indeling

1. Als de uitlegfaciliteit wordt gestart verschijnt het hoofdwindow
tegen een lichtgrijze achtergrond. Dit window bestaat uit een
aantal kleinere windows. De locatie en benoeming van deze windows
is weergegeven in fig.4- 21.

2. In het state-window worden de namen van de stateregels die de
actieve states definiëren afgedrukt en genummerd. Bij iedere state
worden de goals afgedrukt, en hun waarde wordt aangegeven door ze
in een gekleurde rechthoek te plaatsen. De states dienen als
ingangspunt voor uitleg over de dynamica, de goals als ingangspunt
voor uitleg over de evaluatiestructuur.

3. Het picture-window en het command-window blijven vooralsnog leeg.

4. In option-window t verschijnen de commando's van niveau 1 (zie
fig.4-20), in optionwindows 2 en 3 de commando's van niveau O. De
commando's van niveau 0 zijn gescheiden omdat de
tijdsprongcommando's eerder bij de tijd thuishoren dan bij de
andere commando's. In option-window 3 is ook de tijd weergegeven.

5. Door het geven van een commando wat uitleg oproept over een regel
moet eerst worden opgegeven welke regel beschouwd moet worden. De
faciliteit vraagt dan om een Current Rule of naar een Current
Goal, alnaargelang uitleg wordt gevraagd over een goal of over een
willekeurige regel. Een CUrrent I: ... le of een Current Goal wordt
Object genoemd. Er is gekozen voor twee Objects, zodat bij
wisselen van boom naar regel het oorspronkelijk beschouwde goal
onthouden kan worden. De Objects blijven dezelfden tot het
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commando Change Object wordt gegeven, wat de mogelijkheid tot verandering
van Object geeft. Als het betreffende Object opgegeven is, wordt de
gevraagde uitleg in het picture-window gezet, vormgegeven volgens de
modellen beschreven in 4.2. In het geval van een niveauovergang of een
verandering van regeltype wordt de commandolijst in command-window t
aangepast.

6. De gebruiker kan nu met behulp van de commando's alle gewenste
uitleg opvragen.

7. De uitlegfaciliteit eindigt automatisch als de gebruiker springt
naar een tijd waarop het gereconstrueerde proces afgelopen was. De
gebruiker kan op ieder moment de uitlegfaciliteit stoppen door
middel van het geven van het commando Exit op menuniveau t.

Een uitlegfaciliteit volgens dit ontwerp is geïmplementeerd.

4.5 Implementatie van de uitlegfaciliteit

De uitlegfaciliteit is geïmplementeerd met behulp van een computerprogramma,
geschreven in Turbo-Pascal, en vormt een tooi van de tooibox Simplexys. Het
programma is genaamd Face, en bestaat uit twee delen:
t. Face.pas
2. FaceexpI.pas
Het programma draait op iedere PC waarop Turbo-Pascal draait, en die
voorzien is van een kleurenkaart.

Voor het realiseren van de uitlegfaciliteit is de volgende ontwerpstrategie
opgesteld.

1. Stel vast wat de te stellen vragen zijn.
2. Maak voor iedere vraag een beantwoordingsschema.
3. Stel per vraag vast welke data hiervoor nodig zijn.
4. Stel vast welke overlappingen hierin voorkomen.
5. Stel op grond daarvan de voor de uitlegfaciliteit beno

digde database vast.
6. Implementeer de dataaanvoer.
7. Implementeer de uitlegfaciliteit.

De vragen werden reeds beschreven in 3.4.4. De data nodig zijn om ze te
kunnen beantwoorden worden hieronder gegeven.

t. Informatie over de kennisbank.
2. De waarde van de regels na afloop van een run.
3. De informatie of een regel door een thelse-operatie

zijn waarde heeft gekregen en zo ja, door welke.
4. De informatie door welke stateovergang een stateregel

zijn waarde heeft gekregen.

Alle andere informatie is hieruit af te leiden.

De informatie over de kennisbank wordt ingebouwd door het includen van een
aantal files die worden aangemaakt door de RuleCompiler ten behoeve van de
Inference Engine. De RuleCompiler behoeft dus niet te worden aangepast aan
het gebruik van de uitlegfaciliteit. De waarde van de regels na afloop van
een run en de thelse-informatie worden verkregen door het reconstrueren van
het proces met behulp van een in de uitlegfaciliteit ingebouwde inference
engine. Het programma realiseert dus het oorspronkelijke inferentieproces,
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en heeft een extra procedure die de uitleg verzorgt. Om een proces te
reconstrueren is het uiteraard wel nodig dat de tijdens het proces gebruikte
inputdata opgeslagen werden. Voor de uitlegfaciliteit wordt dit verzorgd
doordat de inference engine iedere waarde die wordt toegekend aan een
primitieve regel sequentieel opslaat in de file Runin.qqq. Als de
uitlegfaciliteit nu een primitieve regel wil gebruiken, kan hij eenvoudigweg
de eerstvolgende waarde uit de file halen. Hiervoor is nodig dat de
Inference Engine veranderd wordt volgens fig.5-2. Het gevolg van het gebruik
van deze methode is dat de uitlegfaciliteit de waarden van de andere regels
zelf moet afleiden. In verband met de state- en de memo-regels betekent dit
dat als het programma terug in de tijd moet, het gehele inferentieproces
opnieuw gestart moet worden, en moet lopen tot de gewenste tijd bereikt is.
Hieraan kan worden ontkomen door na iedere run alle regelwaarden op te
slaan. Het voordeel van de laatste methode is tijdwinst bij sprongen naar
het verleden, het nadeel dat er een veel grotere opslagcapaciteit nodig is,
daar het aantal primitieve regels een fractie is van het totale aantal
regels. Aangezien deze opslag waarschijnlijk eerder een probleem zal
opleveren dan het tijdverlies (bij gebruik van de uitlegfaciliteit kan dit
geen rol spelen, omdat tijdens het real-time bedrijf nauwelijks tijd is voor
uitleg), werd gekozen voor de eerste methode. Een eventuele overstap naar de
tweede methode zal weinig problemen opleveren. Gedetailleerde informatie
over de communicatie tussen de verschillende tools in Simplexys wordt
gevonden in programmastructuur 5.2.
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5 Documentatie voor de uitlegfacilteit

5.1 Gebruikershandleiding

Alleen de noodzakelijke informatie over de betekenis van de commando's en de
bediening van de menu's is gegeven. De rest wordt duidelijk bij bediening
van de uitlegfaciliteit

1. Maak een regelbank volgens de hiervoor geldende syntax
2. Compileer deze met behulp van de RuleCompiler
3. Voer een proces uit met behulp van de Inference Engine
4. Start de uitlegfaciliteit Face
5. De commando's waarmee de uitlegfaciliteit bediend wordt worden

gegeven door het indrukken van de voor het commando genoemde
funktietoets. Een A voor de toets betekent dat de funktietoets in
combinatie met de Control (Ctd) toets gebruikt moet worden. Als
het programma vraagt om een regel, moet de symbolische naam worden
ingetypt. Het programma kent naast de symbolische namen van de
regels in de regelbank de namen '*' (Idle bij stateovergangen) en
'Process' (Proces), die op dezelfde wijze behandeld worden als de
symbolische namen.
Mogelijke commando's:
o

0.1 Vraag de Tekststring van een regel door middel
van het commando TxtString

0.2 Vraag het aantal keren dat een regel gebruikt
is door middel van het commando NumOfCons

0.3 Vraag de History van een regel door middel van
het commando History

0.4 Ga naar de volgende run door middel van het
commando NextRun

0.5 Ga naar de vorige run door middel van het
commando PrevRun

0.6 Maak een sprong in de tijd door middel van het
commando EditTime, waarop de TimeEditor
verschijnt
0.6.1 Selecteer het editen van uren (H), minuten

(M), of seconden (S), per eenheden « en »
of tientallen «( en ») met behulp van
de pijltjes-toetsen

0.6.2 Verander de doeltijd door middel van het
commando Change (C-toets)

0.6.3 Voer de sprong uit door middel van het
commando Execute (E-toets)

Schakel de uitlegfaciliteit uit door middel van het
commando Exit

2 Vraag uitleg over een goal door middel van het commando
Goal

2.1 Ga terug naar het vorige menu door middel van
het commando Exit

2.2 Vraag uitleg over een ander goal door middel
van het commando ChangeObj

2.3 Laat de boom regel voor regel afdrukken door
middel van het commando ScrllLock
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3 Vraag uitleg over een regel door middel van het commando Goal
3.1 Ga terug naar het vorige menu door middel van

het commando Exit
3.2 Vraag uitleg over een andere regel door middel

van het commando ChangeObj
3.3 Laat het plaatje regel voor regel afdrukken

door middel van het commando ScrllLock
3.4 Vraag de niet opgetreden thelse-ins door

middel van het commando Thelseln
3.4 Vraag de niet opgetreden thelse-uits door

middel van het commando ThelseOut
3.5 Vraag het niet geëvalueerde deel van de

expressie van een evaluatieregel door middel
van het commando FillEval

3.6 Vraag hoe een stateregel aan zijn waarde is
gekomen door middel van het commando Past

3.7 Vraag wat er in de volgende run met een
stateregel zal gebeuren door middel van het
commando Next

3.8 Vraag wat er met een stateregel kan gebeuren
door middel van het commando Possible

4 Vraag de primitieve regels op basis waarvan een goal
geëvalueerd is door middel van het commando Prims

4.1 Ga terug naar het vorige menu door middel van
het commando Exit

4.2 Vraag de primitieven van een ander goal door
middel van het commando ChangeObj

4.2 Laat het plaatje regel voor regel afdrukken
door middel van het commando ScrllLock

5 Vraag de goals die geëvalueerd zijn met behulp van een
primitieve regel door middel van het commando Goals

4.1 Ga terug naar het vorige menu door middel van
het commando Exit

4.2 Vraag de goals van een andere primtieve door
middel van het commando ChangeObj

4.2 Laat het plaatje regel voor regel afdrukken
door middel van het commando ScrllLock
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5.2 Programmastructuur

De structuur van het programma Face is vrij ingewikkeld, en bevat een groot
aantal procedures en functies. Het programma is modulair opgebouwd; dit wil
zeggen dat de procedures hiërarchisch gestructureerd zijn. De structuur is
weergeven fig.5-1(a)-(m), door middel van vereenvoudigde Yourdon-diagrammen.
Binnen de figuur is een ondernummering toegepast. Files worden in deze
figuren weergeven tussen twee horizontale lijnen. De programmadelen zijn
weergegeven als cirkels. De delen die een besturingsfunctie hebben zijn
gestippeld. Een lijn tussen twee cirkels betekent dat er dataoverdracht
plaatsvindt tussen deze delen. Per figuur zijn de delen genummerd met een
punt gevolgd door een getal. Het nummer van een programmadeel wordt gevormd
door de punt met het getal achter het nummer van de figuur te plaatsen. Als
het nummer niet wordt besloten met een slash (J) is in de figuur met dit
nummer de structuur binnen het deel weergeven. De nummering is in de
programmatekst doorgevoerd.

Hieronder wordt voor iedere programmadeel in het kort beschreven wat zijn
functie is.

De communicatie met de andere delen van Simplexys, i.e. de RuleCompiler en
de Inference Engine, verloopt via een aantal files op schijf, welke zijn
aangemaakt door deze tools.

In het geval van de Rulecompiler gaat het om 5 files. Tesamen vormen deze
files het rulebase-afhankelijke deel van zowel de Inference Engine als Face.
Face maakt gebruik van exact dezelfde files als de Inference Engine, zodat
modificatie van de Rulecompiler ten behoeve van Face niet nodig is.
1. Rinfo.qqq : Declaraties
2. Rdecl.qqq : User-gedefinieerde declaraties alsmede

initialisatie- en exit-statements
3. Rules.qqq : Do-statements
4. Rtest.qqq : In testregel voorkomende Pascal

statements
5. Rcomp.qqq : History-test

Deze files worden, evenals in de Inference Engine, included in het
programma. In het geval van een bepaalde applicatie zullen de regels reeds
in deze gecompileerde vorm aanwezig zijn, zodat de Rulecompiler dan
ontbreekt.

In het geval van de Inference Engine gaat het om slechts één file,
Runin.qqq, welke de regelwaarden van de primitieve regels bevat. Als in het
inferentieproces een bepaalde primitieve regel wordt geëvalueerd, plaatst de
Inference Engine het resultaat in de sequentiële file. Binnen Face wordt het
inferentieproces herhaald, zodat wanneer een primitieve regel geëvalueerd
moet worden de eerstvolgende waarde kan worden ingelezen en gebruikt. Het
verkrijgen van Runin.qqq vereist de in Fig.5.2 aangegeven modificatie van de
Inference Engine.
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Face bestaat uit de volgende, hiërarchisch genummerde delen:

1.1 Explain
Verzorgt de uitleg
1.1.0 Sequencer
Bestuurt de procedure Explain. Sequencers zijn per
definitie besturingseenheden
1.1.1 GetGoals

Kijkt welke actieve states er zijn, en zet ze met
hun goals op het scherm
1.1.1.0 Sequencer
1.1.1.1 CollectGoals

1.1.1.1.0 Sequencer
1.1.1.1.1 CollectSateGoals
1.1.1.1.2 CollectOtherGoals
1.1.1.1.3 CollectLocGoals

1.1.1.2 PrintGoals
1. J. J.3 CompressGoals

Voert een compressieslag uit op de
variabele Goal, door de nullen te
verwijderen

J. J.2 GiveExp
1.1.2.0 Sequencer

J. J.2.0.0 Sequencer
1.1.2.0. J GetMenuOptions

Haalt de wensen van de gebruiker
binnen
1.1.2.0. J.O Sequencer
1.1.2.0. J.J AskR ule
J. J .2.0. J.2 RuleNum
J. J.2.0.1.3 GetOptionNum
1. J.2.0.1.4 DrawMenu

1.1.2. J MakeTree
Maakt boomstructuren aan
J.1.2.1.0 Sequencer
1. J.2.1.1 FindRoots
J. J.2.1.2 DrawTree J
J. J .2. J.3 DrawTree3
1.1.2.1.4 DrawTree4

1. J.2.2 MakeRulelnfo
Verzorgt alle aspecten van de regeluitleg
1. J.2. J.O Sequencer
J. J.2.1.1 MakeTheIseLists
1.1.2.1.2 MakeExpression

Maakt een array aan dat een
plaatje van de expressie
mogelijk maakt

J. J.2. J.3 MakeTran
Verzorgt de informatie over
stateovergangen

J.1.2.1.4 MakePicture



1.2 GraphicsLib
Grafische bibliotheek
1.2.1 SetGraphics
1.2.2 Color
1.2.3 BoolSym
1.2.4 Sym
1.2.5 PrimSym
1.2.6 ScrllLock
1.2.7 ScreenWriter

1.3 Inference Engine
1.3.0 Sequencer
1.3.1 EvalRule
1.3.2 Thelse
1.3.3 EvalExp
1.3.4 GetFacts
1.3.5 InitR ules
1.3.6 InitTime
1.3.7 InitRun
1.3.8 DoThelsesl
1.3.9 DoThelses2
1.3.10 DoThelses3
1.3.11 DoDynamics
1.3.12 UpMemoRules
1.3.13 UpHistory
1.3.14 Undefine
1.3.15 Exiting
1.3.16 SayReady
1.3.17 Instate

1.4 Time Handier
1.4.1 Initialize
1.4.2 ChangeTime
1.4.3 UpdateTime
1.4.4 WriteTime
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Ri1fo.qqq
RdecLqqq
RLies.qqq
Rtestqqq

RCOOlJ.qqq
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De regels behorende tot de programmacode worden
een punt ter onderscheiding \"an de tekst. De
zijn vetgedrukt en onderstreept.

In de function _evalrule:

.function _evalrule; {declared forward: evaluate rule}

.var temp: bool; tptr: integer;

voorafgegaan door
ingevoegde regels

.begin {_evalrule}

.{evaluate a rule; if the rule's value <> UD then return this

.value; otherwise assign result to _evalrule and to _R [ruIe]

.(but not FACT, MEMO and STATE rules!) and executc THELSEs}

.if _DEBUG> 1 then
w rit el n ( us r , 's t art i n g e \' a I u a ti 0 n 0 f r u Ie

._RULENAME[ru1c]);

.temp := _R [ruie];

.case _RULETYPE (rulel of
ask:

if temp = UD then
begin

temp := ASK val ('Is true: ' + _RULETEXT Irule] + ' ? ');
if _DEBUG> 0 then

writeln (usr, _RS lord (temp)], ': " _RULENAME Irule]);
_R [rule] := temp;
if temp = TR then _HISTüRY [ruie] := _HISTüRY [ruk] + 1

elsc _HISTüRY [ruIe] := 0;
_THELSE (temp, rule);
writeIn( RunOul.ord( Rlrulel) );

end;
test:

if temp = UD then
begin

temp := _FTEST (rule + 1 - _LüLIMIT [2]);
if DEBUG> 0 then

writeln (usr, _RS lord (temp)), ': " _RULENAME [ruie]);
_R [ruie] := temp;
if temp = TR then _HISTüRY Irule] := _HISTüRY [ruie] + I

else _HISTORY ]rulc] := 0;
_THELSE (temp, rule);
writeIn( RunOul.ord( RlruIel) )j

end;
_eval:
if temp = UD then
begin

tptr := _EVINDEX [rulel; temp := _cvalexp (tptr);
if DEBUG> 0 thcn

writeln (usr, _RS lord (temp)], ': ',_RULENAME Irule]);
if _R[ rule ]<>UD then error ('thclse to predecessor

occured');
_R Irule] := tcmp;
if tcmp = TR then _HISTüRY [ruIe] := _HISTORY [ruie] + I

clsc _HISTORY [ruie] := 0;
_THELSE (temp, rule)

end;
_fact, _memo, _state:
temp := _S [ruIe];

end {case _RULETYPE [ruie]};
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if temp = UD then error ('evalrule of rulc returned UD
value');

if _DEBUG> I then
writeln (usr, 'finished evalualion of ru Ie "

_RULENAME[rule]);
_evalrule := temp

.end;

In het mainprogramma:

.{main program}

.const codeREADY=30000;

.begin
PR := false; {no printer output yet}
UsrOutPtr := Ofs (outc); {redirect usr output to procedure

outc}
assign( RunDut. 'Runln.ggg' >jrewrite( RunDut >j
_print_header; {print hcader}
_ask_options; {ask for options}
ClrScr; {start with emply screen}

TIME:= 0;
_INITG;
_init_rules;
_do_THELSEsl;

{initialize time}
{global initialization}

{initialize rule values}
{THELSEs of ASK, TEST and EVAL

rules that were defined INITIALLY
TRIFA}

_do_dynamics;
_up_MEMOrules;
_up_hislory;

TIME := TIME + 1;
_EXITR;
if DEBUG> I
_un_define;

until _exiting;

repeat {a new run}
if _DEBUG> 0 then

writeln (usr, '*** start of new run ***');
_INITR; {run initializalion}
_do_THELSEs2; {THELSEs of FACT and MEMO rules}
_do_THELSEs3; {pursue goals: THELSEs of STATE

rules}
{update STATE rules}

{update MEMO rules}
{update MEMO and STATE rule

histories}
{updale TIME}

{execute run exit code}
then dump;

{undefine appropriate rules}
{tesl if ready}

_EXITG; {execule global exit code}
writeln( RunDut.codeREADY)j
c1ose( RunDut);

.end.

fig.5-2 Noodzakelijke veranderingen in de inferencc engine
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6 Conclusies / evaluatie / aanbevelingen

Aan het afstudeerwerk kunnen de volgende conclusies worden verbonden.
1. Een uitlegfaciliteit is een belangrijk hulpmiddel bij het

realiseren en evalueren van rulebased expertsystemen.
2. Voor Simplexys expertsystemen is een grafische weergave van de

uitleg de meest geschikte vorm.
3. Het is moeilijk om alle vragen die aan een uitlegfaciliteit

gesteld zouden kunnen worden te ontdekken.
4. Als een vragenverzameling is ontworpen kan aan de hand van de

antwoorden op deze vragen de uitlegfaciliteit worden ontworpen en
geïmplementeerd.

De gerealiseerde uitlegfaciliteit is gebruikt voor een aantal regelbanken,
die ieder hun specifieke structuren en problemen hadden. De uitlegfaciliteit
bleek te voldoen voor de testbanken. De duidelijkheid van de uitleg is
ondanks de gebrekkige ergonomie goed te noemen. De bediening van de
faciliteit blijkt weinig problemen op te leveren. Enkele proefpersonen
bleken binnen een half uur alle mogelijke vormen van uitleg te kunnen
bedienen. Diegenen die kennis van Simplexys hadden waren uiteraard sneller
van begrip dan degenen die deze kennis niet hadden. Wel moet worden vermeld
dat tijdens deze proefsessies de auteur als gebruikershandleiding diende.
Een proefsessie met de geschreven gebruikershandleiding is niet uitgevoerd.

Aan de huidige uitlegfaciliteit kan nog het volgende worden toegevoegd.
1. De uitgestelde vragen kunnen worden geïmplementeerd
2. De ergonomie inzake de weergave van de uitleg is niet onderzocht.

Wellicht kan een aanpassing van de weergave aan de resultaten van
eerdere ergonomische onderzoekingen leiden tot een duidelijker
uitleg.

3. Er kan worden onderzocht of bediening met een muis efficiënter is
dan de in de implementatie gebruikte bediening met een keyboard.
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