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H£T TR£HDD£T£CTI£ RLGORITH£ RLS BRSIS ~OOR

££H EXPERT SYST££H ~OOR IHT£LLIG£HT£ RLRRH£RING

SAMENVATTING

Trends zijn belangrijke indicatoren yoor verslechterende
toestanden van de patient tijdens operaties. Trenddetectie
met een computer is daarom wenselijk met het oog op de

ontwikkeling van betrouwbare alarmering. Het onderzoek

hee~t uit twee delen bestaan, nl.:-

1. Implementatie van het trenddetectie algoritme
2. Ontwerp en ontwikkeling van intelligente alarmering

De structuur van het algoritme werd verbeterd door de

introductie van toestanden. Het resulterende algoritme werd

geimplementeerd, zodat het in het patientenbewakingssysteem
DADS als routine voor maximaal 64 variabelen kan
functioneren. Trends, stapvormige en impulsvormige
veranderingen lijken correct te worden gedetecteerd.

Voor het alarmeringsgedeelte werd een expert system
ontworpen met speciale faciliteiten voor DADS. De
redeneringen verlopen bi-directioneel met inbegrip van
zekerheids~actoren. De gebruiker kan na afloop van een
redenering om uitleg vragen. Ontbrekende in~ormatie wordt

op een geschikte manier verwerkt. Op basis van dit ontwerp
werd een prototype in PROLOG geschreven, dat aan de
speci~icaties voldoet.
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THE TREND DETECTION RLGORITHH UNDERLYING
RN EXPERT SYSTEH FOR INTELLIGENT RLRRHS

SUMMARY

The increasing availability of data about monitored

variables in the operating room affords an opportunity to
analyse the state of patients more extensively and

accurately. This is of particular value with respect to
discovering clinical situations that may become critical.

However, such an approach has a major drawback, because
simple static detection cannot cope with the rush of dynamic
data. The signal processing stage calls for more advanced

mathematical techniques. Trends are likely to be better
indicators of patient~s deterioration. Thus, a method for
determining trends of a signal in the presence of biological

and measurement variability is desirable. A second
requirement arises in the next stage when the results of
signal processing have to be interpreted. Sophisticated
methods are obviously needed in order to obtain
comprehensive information for generating reliable alarms.

In the light of these considerations, a so-called "trend
detection algorithm" was developed by 810m and two graduate

students of the Medical Electrical Engineering Division at
the Eindhoven University of Technology. The algorithm is

capable of discriminating between trends, step-like, and
impulse-like signal changes. This is founded on the

assumption, that physiological signals are composed of
sequential parts, each of which can be described by a model

that includes two deterministic variables (i.e. mean value
and slope) and one stochastic variable (the overall noise).

Second-order Kalman filtering is used to estimate the
deterministic component in a "predict-correct" fashion.

Estimating the noise separately from the deterministic
variables produces an adaptive algorithm for the statistical
deviations.

As may be read in this thesis, research was performed in two
main fields, viz.:-
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1. Implementation of the trend detection algorithm;
2. Design and development of an interpreter which

generates intelligent alarms.

The trend detection algorithm was not optimal with respect
to execution time and readability. Employing the original
detection method, a new structure based on precisely defined
states was designed. The improved algorithm was implemented
on a ~PDP-ll microcomputer system in such a way that it can
become a routine within the patient monitoring system DADS.
Up to 64 variables can be examined simultaneously for
significant changes. The program written was found to
function well for both trends, steps and impulses. In
addition, it seemed to calculate onset and slope values of
trends correctly.

Having obtained these results, systematic problem analysis
and a thorough investigation of clinical decision methods
led to the conclusion that the artificial intelligence
approach is best suited to the purpose of the interpretation
section of DADS. Among the reasons of this outcome are the

special structure and knowledge-intensive characteristics of
AI programs and the expert systems, in particular. The
pragmatic heuristic knowledge (e.g. of anesthesiologists)
can quite easily be incorporated without affecting the
inference strategy. Knowledge and control are strictly
separated. These features allow more precise specification
of the problem domain, incremental growth of the system, and
explanatory facilities.

Following the rapid prototyping method, a dedicated expert
system for the monitoring task in DADS was designed and
implemented. A substantial advantage of rapid prototyping
is the incremental development of both the inference and the
knowledge section of the expert system. As a matter of
fact, the system uses its own feedback to develop itself.
It was decided not to buy an expert system, because no
existing system could perfectly match the requirements of
DADS. Optimal flexibility will be gained by building a
specific system.
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The prototype constructed offers some special facilities
including a bi-directional inference strategy, inexact
reasoning, explanation of inferred conclusions, and a
user-friendly interface. Knowledge is represented by means
of special rules, containing an antecedent, a consequent and
additional information like priority values and certainty
factors. Reasoning about this knowledge occurs in two
stages. The "detection" stage employs forward reasoning in
order to discover possible alarm situations. If such a
situation is detected, then, attention is focussed on a
restricted number of hypotheses related to the area
indicated. The reasoning process in this "diagnosis" stage
is performed in the reverse direction.

Before continuing to the implementation level, several
knowledge engineering tools and programming languages were
examined. The suitability of PROLOG for expert systems was
demonstrated. The structure of PROLOG programs appeared to
be surprisingly similar to those of expert systems. This is
due to the logic programming approach underlying PROLOG.
The prototype was therefore written in PROLOG. The standard

methods of propagating certainty factors were extended, so
that missing data could be handled, and rules could contain
logical expressions, also, hypotheses could be confirmed or
refuted by more than one rule. All the proposed facilities
appear to operate well.
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1. INLEIDING

1.1. SERVO-ANESTHESIE PROJECT

1.1.1. Algemene beschrijving

In een samenwerkingsverband tussen de Vakgroep Medische
Elektrotechniek van de Technische Hogeschool Eindhoven en de
Afdeling Anesthesiologie van het Academisch Ziekenhuis
Leiden wordt onderzocht in hoeverre automatisering in de
anesthesie mogelijk en zinvol is.

In het kader van dit zogenaamde Servo-Rnesthesie Project is
een geautomatiseerd systeem voor patientenbewaking
ontwikkeld: het Data Rcqaisitie en Display Systee. (DRDS).
Dit systeem bewaakt en registreert continu een dertigtal
gegevens van de patient tijdens de operatie en signaleert
belangrijke afwijkingen. Via twee monitoren kunnen aIle
gegevens en hun verloop op zowel numerieke als grafische
wijze worden gepresenteerd. Een toetsenbord biedt de
anesthesist de mogelijkheid om het systeem te bedienen en
van aanvullende informatie te voorzien.

Het resultaat is behalve het verkrijgen van een dieper
inzicht in een mogelijke automatisering in de anesthesie
een verbetering in de verwerking, presentatie, registratie
en documentatie van gegevens. Computers rekenen sneller en
beter dan mensen. Ze zijn daarom uitermate geschikt om de
grote hoeveelheid meetgegevens op een correcte manier
real-time te verwerken. Ook de presentatie van gegevens kan
sneller, overzichtelijker, en compacter plaatsvinden dankzij
de computer. Grafieken bieden uitstekende mogelijkheden
voor het tonen van het verloop van historische data. Een
ander zeer belangrijk voordeel van de toepassing van
computers bij de bewaking van patienten is de automatische
registratie en documentatie van aIle relevante gegevens die
tijdens de operatie beschikbaar komen. Dit kan vooral uit
juridisch oogpunt een belangrijke overweging zijn bij het
aanschaffen van een dergelijk systeem. Samenvattend kan
gesteld worden, dat een aanzienlijke verlichting en
tijdsbesparing in de taken van de anesthesist wordt bereikt.
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Tevens wordt een continue Naakzaamheid ten aanzien van
ongewenste toestanden van de patient gegarandeerd, hetgeen
de toestand van de patient tijdens de operatie ten goede

komt.

Het huidige onderzoek in het genoemde project is
gedeeltelijk gericht op de ontNikkeling en realisatie van
DADS-2, een 2de generatie systeem als vervolg op het
oorspronkelijke DADS. Trenddetectie is een essentieel
onderdeel in het beNakingsgedeelte van DADS-2, omdat de
kwaliteit van de alarmering hiervan afhangt.

1.1.2. Data Acguisitie en Display Systeem <DADS)

Hardware configaratie

In Fig. 1-1 is de systeemopbouN van DADS-2 weergegeven. De
linkerhelft van de figuur toont de uiterlijke vormen van
DADS terwijl het blokschema in de rechterhelft van de figuur
de configuratie laat zien. De belangrijkste hardware
componenten zijn:

dataprocessor

een LSI 11/03 16-bit microcomputer
displayprocessor (balk/grafiek en numeriek)

Eurocom 11
klearen.onitoren

2 x Barco CD33
floppy disc drives

2 x a-inch <512 kbyte/drive)
RID converter

32 kanalen, 12 bit/kanaal
plotter

4 kleuren, formaat A3
toetsenbord

QWERTY-toetsenbord met functietoetsen
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Fig. 1-1: Systeemopbouw van DADS-2
a.: uiterlijk; b.: configuratie

BekDopte systee.beschrijviDg
Het hart van het systeem wordt gevormd door de
dataprocessor. Naast de algemeen coordinerende taak zorgt
deze processor voor de bemonstering en de verwerking van de
maximaal 32 gemeten fysiologische signalen <zie 2.2.>. Deze
signalen worden via ruisfilters binnengehaald en na
A/D-conversie aan de dataprocessor aangeboden.

De displayprocessor maakt het mogelijk am de gegevens
grafisch en numeriek zichtbaar te maken. Het grafische
display kan in twee modes gebruikt worden: als
grafiekendisplay of als balkendisplay <verversing iedere
7.5 s. resp. 15 s.>. Van het numerieke display <verversing
iedere 2 s.> wordt een gedeelte tevens benut voor de
weergave van storingsmeldingen en communicatieberichten.
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Het totale systeem wordt door de gebruiker bediend via een
toetsenbord waarop speciale commando~s ingetoetst kunnen

worden. De dubbele floppy disc drive dient voor de opslag

van programmatuur enerzijds, en van berekende en verzamelde
gegevens, storingsmeldingen en ingevoerde berichten
anderzijds. Deze data wordt iedere 15 s. zodanig opgeslagen
dat retrospactief onderzoek mogelijk is. De plotter wordt
gebruikt voor het genereren van een anesthesieverslag.

1.2. DYNAMISCH GEDRAG VAN GEMETEN FYSIOLOGISCHE SIGNALEN

1.2.1. Classificatie

Om een hoge mate van betrouwbaarheid in het detectie- en

alarmeringsgedeelte van een patientenbewakingssysteem te
kunnen bereiken, is een goede classificatie van de
dynamische signaaleigenschappen essentieel. Daarbij is het
in de eerste plaats van belang, dat de verschillende
categorieen met geschikte detectiemethoden onderscheiden

kunnen worden. Ten tweede dient de detectie - die aan de

hand van deze classificatie uitgevoerd wordt - een maximale
hoeveelheid aan nuttige informatie op te leveren voor het

alarmeringsgedeelte.

Er zijn verschillende classificaties mogelijk, afhankelijk

van de toegepaste criteria [De Ruyter, 1982; Peters, 1984;

Beneken, 1985].

Een variatie
aard kunnen
categorieen:

in het gemeten verloop van een signaal zou naar
worden ingedeeld in een van de volgende

1. trends

a. langzame trend

langzame, consistente, unidirectionele variatie
als gevolg van een inputverandering of een
toestandsverandering van de patient

b. snelle trend

snelle, consistente, unidirectionele variatie,
meestal t.g.v. een inputverandering (bv. farmaca)



- 13 -

2. periodiciteiten

verandering die zich
herhaalt, afkomstig van
proces (bv. ademhaling)

periodiek in de tijd
een cyclisch fysiologisch

3. ru.is

a. systeemruis
toevallige fluctuaties rand de gemiddelde waarde,
die spontaan worden veroorzaakt door
"ruisbronnen" in het lichaam (gewoonlijk
interacties met andere "signalen")

b. meetruis
kleine toevallige fluctuaties rond de gemiddelde
waarde t.g.v. ruis in de meetapparatuur (over het
algemeen kleiner dan de systeemruis>

4. artefacten / verstoringen

a. artefact van korte duur
een stap- of impulsvormige verandering, t.g.v.
een kort durend incident (bv. artefact t.g.v.
kortdurende beweging van patient)

b. artefact van lange duur
een variatie, veroorzaakt door een lang durend
incident (bv. 50 Hz netinterferentie t.g.v.
slechte elektrode verbinding)

Deze indeling zou overigens formalistischer gemaakt kunnen
worden door in elk van de bovenstaande drie categorieen
vol gens een boomstructuur te discrimineren op

1. du.ur : kort/lang
2. aard : zwak/sterk of stap/impuls/overig
3. oorzaak: bekend/onbekend

Blijkens bovenstaande indeling is het wenselijk om trends,
stapvormige en impulsvormige veranderingen te kunnen
detecteren en identificeren. Uit diverse onderzoeken
[Taylor, 1971; Hope et al., 1973J is bekend, dat met name de
rol van trends bij patientenbewaking even belangrijk

zonie~ belangrijker - is dan die van absolute meetwaarden.
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1.2.2. Trends en trenddetectie

De term treDd wordt in de literatuur vaak gebruikt als
aanduiding voor het verloop van een signaal in het algemeen,
dus ook voor het verloop van een signaal met een constante
waarde. In dit onderzoek heeft .. trend" een nauwere
betekenis: eeD ClaDgza.e), cODsisteDte, uDidirectioDele
veraDderiDg iD het verloop vaD eeD sigDaal, gekarakteriseerd

door drie groothedeDI

1. helliDg
2. tekeD
3. begiDtijdstip

Hat ontdekken van een trend zogenaamde treDddetectie
door een computer is van belang om een aantal redenen:

trends worden door een computer altijd opgemerkt,
vanwege de "eeuwige" waakzaamheid
dankzij trenddetectie kunnen toestandsveranderingen
worden ontdekt, die voor een mens·niet of nauwelijks
waarneembaar zijn; dit betreft vooral extreem
snelle of extreem langzame veranderingen
trenddetectie maakt hat mogelijk om op kwantitatieve
wijze een inputverandering en aen outputresponsie
aan elkaar te relateren; met name het begintijdstip
van de trend speelt hierbij een rol
trenddetectie geeft, behalve informatie over de
patient, ook informatie over het gedrag van het
systeem; dit heeft zowel betrekking op
foutmeldingen (bv. een losse elektrode verbinding)
als op indicaties over de kwaliteit van de diverse
onderdelen van het systeem (bv. transducers,
elektroden, A/D omzetters, filters, algoritmen,
etc. )

trenddetectie vormt een basis voor de ontwikkeling
van zogenaamde "intelligente alarmering"; dit
begrip zal later besproken worden
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1.3. OPZET VAN HET ONDERZOEK

De eerste periode van het project heeft bestaan uit een
orientatiefase, waarin de uitgangspunten, doelstelling en
afstudeeropdracht zijn geformuleerd, alsmede het
onderzoeksgebied en de methode van onderzoek zijn bepaald.

1.3.1. UitgangsDunten

Startpunt van het onderzoek is het trenddetectie algoritme,
dat door 810m en twee vorige afstudeerders is ontwikkeld
respectievelijk geoptimaliseerd rDe Ruyter, 1982; Peters,
1984]. Dit algoritme is gebaseerd op een signaalmodel met 2

toestandsvariabelen en een ruiscomponent, die geschat worden
met gebruikmaking van een 2de orde Kalman filter.

Significante variaties in het gemeten verloop van een
fysiologisch signaal worden door het algoritme gedetecteerd
en geidentificeerd als trend, stap of impuls. Behalve de
aard van de variatie wordt een schatting van de helling en

het begintijdstip berekend, alsmede de correlatie tussen
opeenvolgende samples.

in DADS-2 is tot op heden niet gerealiseerd.
beperkte mate simulaties verricht, waarbij

geworden dat het geimplementeerde algoritme
meer bruikbaar zal zijn in de O.K. vanwege het

overbodige meldingen.

1.3.2. Doelstelling en opdrachtformulering

De bewaking van de toestand van de patient is zonder twijfel
een van de meest belangrijke functies van DADS. Aan de hand
van de meetwaarden van een groat aantal fysiologische
signalen zowel momentaan als in het recente verleden 
moet de eventuele aanwezigheid van een alarmerende toestand
bepaald worden.

Daarbij is het duidelijk dat "alarmerend" in dit verband een
arbitrair karakter heeft. Bovendien is het goed om op te
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merken, dat de bewakende functie niet aIleen
heeft op de aard van de huidige toestand
mogelijk ongewenste toestanden in de toekomst.

betrekking
maar ook op

De bewaking in DADS is op te splitsen in twee gedeelten:

1. detectie

de statistische verwerking van de gemeten signalen,
bestaande uit: validatie, statische detectie, en
dynamische detectie

2. alar.ering

de interpretatie van de resultaten van de detectie
en de generatie van alarmen

De koppeling van deze twee gedeelten is schematisch
gelllustreerd in Fig. 1-2.

~voorver.rkte!data STATISCHE
DETECTIE :

..:,1 statusinforlUtie

type fase

RLARM
GENERATIE

Fig. 1-2: Detectie en alarmering in DADS

Het onderzoek zal primair gericht zijn op de praktische
verwezenlijking van de dynamische trenddetectie, hetgeen tot
het gedeelte "detectie" behoort. Deze detectiemethode dient

als vervanging van de dynamische foutdetectie, die tot nu
toe werd toegepast. Vervolgens zal getracht worden om in
het gedeelte "alarmering" een interpreter te ontwerpen, die
de door het detectiegedeelte aangeboden informatie op een
geschikte manier kan verwerken. Om niet bij voorbaat een te
breed gezichtsveld te scheppen, ligt het zwaartepunt hierbij
op de onderdrukking van overbodige alarmmeldingen.
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Het resultaat van het onderzoek zal moeten voldoen aan een
aantal voorwaarden, die deels uit wenselijkheid en deels uit

noodzaak gesteld worden:

het aantal irrelevante meldingen moet beperkt

blijven
het algoritme moet universeel zijn voor aIle
variabelen
de realisatie moet betrouwbaar zijn, dat wil zeggen
relevante meldingen mogen niet onderdrukt worden

de oplossing moet real-time kunnen functioneren in

de O.K.
het resultaat meet ergonomisch verantwoard zijn
er moeten voldoende faciliteiten worden aangebracht
om later te kunnen evalueren

Resumerend kan de tweeledige doelstelling van het onderzoek

als voIgt geformuleerd worden:

1. Een i.ple.entatie van het

zoals dat door twee

ontwikkeld.
2. Een ontwerp van een interpreter, die in staat is om

op basis van de verkregen statistische informatie
alarmerende toestanden te identificeren.

Hieruit is de opdrachtformulering afgeleid:

"De praktische i.ple.entatie van het
algorit.e eD de oDtwikkeliDg van

alar.ering in DRDS."

1.3.3. Onderzoeksgebied

trenddetectie

intelligente

De betekenis van trenddetectie en intelligente alarmering
komt expliciet tot uitdrukking in het complete
ontwikkelingsproces, dat binnen het terrein van de
patientenbewaking plaatsvindt. In Fig. 1-3 is dit proces in
de vorm van een matrix weergegeven [Beneken & Blom, 1982].
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Fig. 1-3: Ontwikkelingen in de patientenbewaking

In horizontale richting is de afhankelijkheid van het aantal

vari abel en uitgezet. Onder "variabelen" worden behalve de
gemeten signalen ook de daaruit afgeleide "signal en"

verstaan. In verticale richting is het niveau van
alarmering uitgezet, waarbij de "intelligentie" per kolom
van boven naar beneden toeneemt. Een voornaam aspect is,
dat bij toename van het aantal variabelen een hoger niveau

van alarmering is vereist voor de praktische
realiseerbaarheid van dergelijke systemen.

De ontwikkelingen verlopen grotendeels langs de
hoofddiagonaal van de matrix, en zijn op dit moment in de
omgeving van het punt "E" terechtgekomen. Zoals in 1.3.1.

is uiteengezet, probeert het onderzoek een bijdrage te
leveren aan de stap in de richting van "trend alarms" en

"sophisticated alarms" deze zijn beide in de matrix van
Fig. 1-3 terug te vinden.



- 19 -

1.3.4. Methode van onderzoek

Het onderzoek is verdeeld in de volgende fasen:

fase #1

fase #2

fase #3

fase #4

fase #S

fase #6

fase #7

fase #e

orientatie
bepaling van de doelstelling
vaststelling van de probleemformulering

analyse van het trenddetectie algoritme

programma structurering
bestudering Concurrent Euclid en C
bestudering koppeling tussen de twee talen

ontwerp van programma- en datastructuur

programma detaillering
maken van routineoverzicht
vertalen en coderen van routines

testen en documentatie
ontwikkeling en uitvoering van
testprogramma~s

schrijven van documentatie en handleiding

inventarisatie van methoden voor intelligente
alarmering

keuze en uitwerking van een alternatief

evaluatie en schrijven van rapport
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2. SIGNAALVERWERKING IN DADS

2.1. INLEIDING

AIle gemeten ~ysiologische signalen doorlopen in DADS een
signaalverwerkingsproces, waarvan de trenddetectie een
onderdeel vormt. In dit ho~dstuk zal worden besproken hoe
deze verwerking in drie modules is op te splitsen, en welke
plaats de trenddetectie in het complete proces inneemt. Het
resultaat is een Nassi-Shneidermann diagram waarin aIle
taken van de detectie-module met inbegrip van de
trenddetectie - zijn ondergebracht.

2.2. VERWERKI NGSMODULES

Fig. 2-1- toont een overzicht van het complete
signaalverwerkingsproces. De maximaal 32 analoge
ingangssignalen zijn afkomstig van front-end apparatuur en
worden toegevoerd aan uitschakelbare ruisfilters. Deze
laagdoorlaatfilters hebben een a~snijfrequentie van 40 Hz en
onderdrukken de hoogfrequente ruis. De resulterende
signalen worden vervolgens aangeboden aan een 32-kanaals
AID-converter. De verdere verwerking van de signalen
gebeurt in drie zogenaamde verwerkingsmodules, die ieder
afzonderlijke taken verrichten:

1. be.onstering

2. voorverwerking

3. detectie

De modules zijn in Fig. 2-1 te herkennen aan de donkere
kleur. Behalve de modules zijn een drietal bufferparen te
zien, waarin numerieke waarden en statusinfermatie worden
epgeslagen. De geneemde taken zullen nu nader worden
beschreven.
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BEMOHSTERIHG l,IOORIJERWERKIHG /)£TECTIE

De niet-golfvormige

bepaalde condities
filterconstante 32.
indien de status

Fig. 2-1: Signaalverwerking in DADS

2.2.1. Bemonstering-module

In de eerste module worden de maximaal 32 ingangskanalen
iedere 20 ms bemonsterd. De "ruwe" data wordt vervolgens
geschaald naar een bereik 0-4095, zodat voor de numerieke

waarde een datarepresentatie van 12 bits ontstaat.

Daarnaast worden 4 bits gebruikt voor de opslag van
statusinformatie. De status in deze module kan vier
mogelijke waarden aannemen: "ongeldig", "geldig",

"net geldig" en "net ongeldig". De twee laatstgenoemde
waarden zijn nuttig in verband met initialisaties en
afsluitingen in de overige verwerkingsmodules. De status

kan worden gewijzigd door een "OFF" of liON" commando vanaf

het toetsenbord, of door de tweede module. De resultaten
van de bemonstering-module komen terecht in de buffers
ADBUF (numeriek) en ADINST (status).

2.2.2. Voorverwerking-module

Bij de voorverwerking wordt onderscheid gemaakt tussen
niet-golfvormige en golfvormige signal en.

signalen doorlopen iedere 100 ms onder
een digitaal laagdoorlaatfilter met
Deze filtering vindt uitsluitend plaats

in ADINST de waarde IIgeldig ll heeft.
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Bovendien wordt de status in ADINST
"net· geldig" wordt "geldig", en

"ongeldig'".

eventueel aangepast
"net ongeldig" wordt

Van de golfvormige signalen worden iedere 20 ms de extrema
bepaald, welke nodig zijn om vervolgens te kunnen toetsen of
een signaal inderdaad nog als golfvormig mag worden
beschouwd. Met de berekende extrema worden een aantal
"afgeleide" variabelen gecre~erd, zoals bijvoorbeeld de

inspiratoire en expiratoire C02 (afgeleid uit de C02-curve).
Dit resulteert in een set van maximaal 64 variabelen.

De status in deze module kan naast de vier in 2.2.1.
genoemde waarden nog twee andere waarden aannemen. "Bad
processing" duidt op een numerieke waarde die buiten het
berei k 0-4095 I igt, en '"inleren voorverwerking" geeft aan

dat ingeleerd wordt voor golfvormige signal en. Het
bufferpaar PPRBUF/PPRSTA bevat na afloop van de verwerking

in deze module respectievelijk de voorbewerkte numerieke

waarden en de voorbewerkte statussen.

2.2.3. Detectie-module

De detectie-module is de laatste verwerkingsmodule, en wordt
iedere seconde uitgevoerd. De primaire taak van deze module
is het identificeren van de signaaleigenschappen van iedere
variabele. Variaties van zowel statische als dynamische
aard kunnen op deze wijze worden gedetecteerd.

Daartoe wordt allereerst in de statische detectie-submodule
de overschrijding van vooraf ingestelde statische

grenswaarden onderzocht. De tweede detectie-submodule, de
dynamische, analyseert met behulp van het trenddetectie
algoritme de dynamische (statistische) eigenschappen. De
data die tijdens de uitvoering van deze module in de buffers

DTBASE en DTBSST terechtkomt, wordt later gebruikt in het
interpreter gedeelte waarin beslissingen over de generatie
van alarmen genomen worden. Overigens wordt deze data ook

gebruikt voor het aansturen van de displays, de floppy disc

drives en de plotter. Aangezien de detectie van essentieel
belang is voor de rest van het onderzoek, zal extra aandacht
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worden geschonken in de volgende
paragraaf.

2.3. STATISCHE EN DYNAMISCHE DETECTIE

2.3.1. Statische detectie

In de meeste huidige patientenbewakingssystemen is de

alarmering rechtstreeks en uitsluitend gebaseerd ep

statische detectie. Veor iedere overschrijding van
grenswaarden door de geobserveerde signalen wordt een alarm
gegenereerd. In DADS vormt dit slechts een onderdeel van
het totale detectieproces.

Bij de statische detectie in DADS wordt uitgegaan van vijf

gebieden waarin de (momentane) waarde van een variabele zich
kan bevinden. De indeling van deze gebieden is in Fig. 2-2a
te zien. De anesthesist kan de normwaarden (d.i. het midden
van de narmband) en de alarmgrenzen van tevaren instellen.

BOUEN ALARM BOUENGRENS

HOGE ATTENTIE BAND

-"'---"--"- NORM BAND .--.----

LAGE ATTENTIEBAND

ONDER ALARM ONDERGRENS

(a)

BOUEN ALARM BOUENGRENS

HOGE ATTENTIE BAND

...............-...._...... NORM BAND .-........_-..._.

LAGE ATTENTIEBAND

ONDER ALARM ONDERGRENS

(b)

Fig. 2-2: Indeling van gebieden voor statische detectie

a.: zander hysterese; b.: met hysterese
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In het huidige algoritme wordt een overgang naar een ander
gebied pas na een aantal bemonsteringen als gedetecteerd

beschouwd. Daartoe wordt voor ieder kanaal een teller
bijgehouden, waarvan de inhoud respectievelijk wordt

vermeerderd of verminderd als weI of niet een overschrijding
is geconstateerd. Oit is gedaan om Hdenderen" rondom de

grenswaarde te voorkomen en het display een rustiger aanblik
te geven. Een bezwaar van deze methode zou weI kunnen zijn,

dat een aantal sample perioden verstrijken alvorens een
terechte overgang zal worden gemeld.

Men zou dit probleem kunnen oplossen, door een soort
hysterese in te bouwen. Rondom elke overgang wordt een
smalle band aangelegd waarvan de breedte een fractie is (bv.
57.) van de breedte van de oorspronkelijke gebieden. Oit

principe is in Fig. 2-2b te zien. De smalle banden werden
zodanig gepositioneerd, dat bij overgang van de normband
naar de attentieband of van de attentieband naar de
alarmband onmiddellijk detectie plaatsvindt. Bij
overschrijding in omgekeerde richting is de grens

HverschovenH. Dit voorkomt het denderen, terwijl

overschrijding in Hpositieve" richting direct wordt gemeld.

2.3.2. Dvnamische foutdetectie

inDe dynamische detectie
gerealiseerd in de vorm van

algoritme tMeijler, 1985l.

een signaalmodel, waarin het
lopende deviatie d voor elk
worden beschreven als

DADS was tot heden toe

een zogenaamd foutdetectie
Oit algoritme is gebaseerd op

lopende gemiddelde x en de
willekeurig discreet tijdstip

)(k+1 = Xk + (Xk+1 - Xk) I t .. 2<1a)
dk+1 = dk + (IXk+1 - xkl - dk) I td 2<1b)

;. Xk : momentane waarde op tijdstip k
; t .. , td . tijdconstanten.

Het lopende gemiddelde I evert een schatting van de

gemiddelde waarde van het signaal, terwijl de lopende

deviatie een schatting van de standaarddeviatie

vertegenwoordigt. Een dynamische afwijking (een "feut ll
)
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wordt in dit algoritme als gedetecteerd beschouwd als
voldaan wordt aan het criterium

2(2)

Dit wil zeggen, dat Xk.1 buiten het betrouwbaarheidsinterval

(-4.dk,+4.dk) valt. Snelle variaties kunnen op deze wijze
betrekkelijk eenvoudig worden ontdekt.

Het algoritme heeft echter twee belangrijke tekortkomingen.

Ten eerste kunnen met de gebruikte methode geeD trends

gedetecteerd worden. De schatting van de gemiddelde waarde

loopt namelijk met de trend mee, zodat geen overschrijding

van de grenzen plaatsvindt. In 1.2.2. is reeds gewezen op

het belang van de ontdekking van trends in fysiologische

signal en. Het tweed. nadeel is, dat het algoritme niet in

staat is om te discri.ineren tassen stapvor.ige en

i.palsvor.ige variaties. Beide nadelige eigenschappen

betekenen in feite gebrek aan informatie. Dit heeft geleid
tot de ontwikkeling van het trenddetectie algoritme, waarmee

meer en betere informatie over het dynamische gedrag van

signalen beschikbaar komt.

2.3.3. Dynamische trenddetectie

De implementatie van het trenddetectie algoritme vormt de

kern van het eerste gedeelte van de afstudeeropdracht.

Daarom zal zowel aan het algoritme als aan het programma een

apart hoofdstuk worden gewijd. Wei zal nu alvast duidelijk
gemaakt worden welke plaats de trenddetectie in de complete

detectie-module inneemt, en waaruit de directe omgeving van

het trenddetectie programma zal bestaan.

De acties binnen de detectie-module kunnen worden

ondergebracht in het Nassi-Shneidermann diagram van

Fig. 2-3. De keuze tussen de verschillende acties hangt af

van de diathermie-vlag en van de PPR-status van het

beschouwde kanaal. Deze status is afkomstig van de

voorverwerking-module, die in 2.2.2. is besproken. Voor de
trenddetectie zijn de waarden "net geldig" en "geldig" van

belang. Bij "net geldig" wordt aan het trenddetectie
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programma een verzoek tot initialisatie gedaan. Dit houdt
concreet in, dat naast de toekenning van sen aantal
beginwaarden - een inleerperiode voor de ruisparameters
wordt gestart (zie 3.2.). Indien de PPR-status de waarde
"geldig" heeft, wordt de trenddetectie voor het
desbetreffende tijdstip doorlopen, waarbij de actuele
observatie wordt verwerkt. Ieder kanaal wordt op deze
manier behandeld. Later, in 4.2., zal op het diagram van
Fig. 2-3 worden teruggekomen in verband met de input en
output specificaties van het trenddetectie programma.

T
OYDIR
=1

PPRST8(CH)

PPRSTR DTBSST DTBSST
= 8 =. = II

ongel. ongel. inler.
PPR

nlere
geldig proc. PPR

4
geldig

;lees PPR-diather~ie-vlag

PPRDIR==I? ;diather~ie?

STRTISCHE
DET.(CH)

OT8SST
FILTER =8

PPRBUF-DRTR ongel.
NRRR nBRSE
; Os. -f ilter

OVHRMISCHE
TREHOOET. (CM)

2
geldig

LEES PPRDIft

IMIT
DYM.DET.
nBRSE =

PPRBUF
PRSTR = 4
;geldig
TBSST = 9
;inleren

OT

F
DTDIR = • ;reset diather~ie-vla9 in DT
eN = • ;initialiseer kanaal-lndex

I
on

geldig

LEES PPRSTR(CH) 'lees PPR-status van kanaal

CN =CH + 1 ;hoog kanaal-index OP
UNTIL CM =LASTCH ·t/~ laatste kanaal

Fig. 2-3: Trenddetectie in de detectie-module
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3. TRENDDETECTIE ALGORITME

3.1. INLEIDING

De ontwikkeling en optimalisatie van het trenddetectie
algoritme is in twee recente afstudeerrapporten uitgebreid
beschreven, met inbegrip van de daarbij aangewende theorieen
[De Ruyter, 1982, Peters, 1984]. In dit hoofdstuk zal
daarom slechts een resumerend overzicht van dit algoritme
worden gegeven, zodat de lezer voldoende informatie heeft om
de resterende delen van het rapport te kunnen begrijpen. In
eerste instantie zal de globale werking worden uiteengezet.
Daarna volgen een aantal deelbeschrijvingen, waarin nader

wordt ingegaan op de hoofdbestanddelen. Vanwege de slechte
leesbaarheid en beperkte efficientie van het algoritme is
besloten om een andere opzet voor de structuur te kiezen,

waarbij gebruik wordt gemaakt van toestanden. Deze nieuwe
structuur zal worden besproken aan de hand van een
boomdiagram, waarin aIle toestanden zijn onder te brengen.

Ook zal worden gedemonstreerd hoe systematisch en eenvoudig

het totale proces nu te volgen is bij de detectie van een
trend, een stap of een impuls.

3.2. GLOBALE WERKING

Allereerst zal de werking van het algoritme in het kort

worden uitgelegd, zodat de functionele betekenis van de
diverse hoofdbestanddelen duidelijk wordt.

Het algoritme is gefundeerd op de veronderstelling, dat een
fysiologisch signaal is opgebouwd uit afzonderlijke
signaalstukken die ieder beschreven kunnen worden door een

signaalmodel met twee deterministische toestandsvariabelen:
de gemiddelde waarde m en de helling b. Daarnaast is een
stochastische variabele geintroduceerd om de ruis te
representeren.

Na elke observatie worden allereerst de ruisparameters a en
Q bijgewerkt. Daarna wordt met een 2de orde Kalman filter
een schatting van m en b gemaakt. Deze schatting gebeurt in
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twee stappen. In de predictiestap wordt een voorspelling
van m en b voor het volgende bemonsteringstijdstip gemaakt.
Vervolgens wordt de volgende observatie uitgevoerd, en het
verschil van de observatie en de predictie berekend. Met
het resulterende residu worden in de tweede stap, de
correctiestap, de gemaakte predictie gecorrigeerd en de
waarden van de toestandsvariabelen aangepast. De
ruisparameters worden na elke observatie in een afzonderlijk
subalgoritme bijgewerkt.

In de statistisch stabiele toestand convergeert het Kalman
filter en zijn de residuen normaal verdeeld. Een
significante variatie in het signaal leidt tot divergentie
van het Kalman filter, hetgeen met behulp van een
"di vergentie test I. gedetecteerd kan worden. Hierbi j worden
de meest recente residuen beschouwd, die nu ten gevolge van
de variatie systematisch van 0 zijn gaan afwijken.

Door een maat voor de grootte van de helling met behulp van
de steekproefvariantie te bepalen - de zogenaamde "sterke
niet-stationariteit test" kan worden gediscrimineerd
tussen een zwakke niet-stationariteit (trend) en een sterke
niet-stationariteit (stap of impuls).

Bij een sterke niet-stationariteit (stap of impuls) wordt
na herstart van het filter gekeken of binnen enkele
observaties weer een divergentie optreedt. Wordt dit
inderdaad weer geconstateerd, dan wordt aangenomen, dat de
sterke niet-stationariteit een stap is geweest. In het
andere geval wordt besloten dat een impuls is opgetreden.
Indien de divergentie het gevolg was van een zwakke
niet-stationariteit, dan wordt het begintijdstip van de
trend geschat, met inbegrip van de onnauwkeurigheid.

3.3. BESCHRIJVING VAN DE HOOFDBESTANDDELEN

3.3.1. Signaalmodel

Het gemeten verloop van ieder fysiologisch signaal
wordt gezien als een aaneenschakeling van lineaire
.et daarop geklearde rais gesaperponeerd. Het

in DADS
fancties
discrete
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signaalmodel, waarmee de afzonderlijke signaalstukken
mathematisch worden beschreven, bestaat daarom uit een
deterministisch en een stochastisch deel. Het

deter.inistische deel beschrijft het gedrag van de

toestandsvari abel en m en b, die respectievelijk de
gemiddelde waarde en de helling representeren. Voor het
tijdstip k+l wordt gesteld:

mlo:-1 = mle + ble

ble-1 = ble

oftewel in matrixnotatie:

~1o:-1 = +.!tk

; !t := (m, b)T

; + : toestandsmatrix

3<1a)
3<1b)

3<1c)
3<1d)

De vector ~ wordt de toestandsvector genoemd. Deze.zal nog
veelvuldig terugkomen. Het stochastische deel van het model
bevat een variabele n, die zowel de systeemruis z als de
meetruis v representeert. De systeemruis wordt beschouwd
als uitgangssignaal van een lste orde filter met
correlatiecoefficient a, waarbij witte ruis met een

variantie Q op de ing~ng staat. De stochastische
toestandsvergelijkingen kunnen dan als voIgt worden
geformuleerd:

nle = Zle + VI< 3(2a)
; Zle = alo:.ZIe-1 + Wlo: 3(2b)
; Wle ... N (0, QIo:) 3(2c)

; Zle ... N (0, QIe/ (1-aIe 2 » 3(2d)
; Vie ... N (O, Rio:) en Rle « QIe 3(2e)
; nle ... N (0, QIe/(1-aIe 2 ) + RIe) 3(2f)

Hierin staat Wle voor de witte ruis en Rle voor de variantie
van de meetruis op tijdstip k.

Uitgaande
uiteindelijk
geschreven:

van de vergelijkingen

voor de observatie op het

3(1) en

tijdstip

3(2) kan

k worden
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oftewel

yk = M.Xk + nk
; M : observatiematrix

3.3.2. 2de orde Kalman filter

3(3a)

3(3b)

Het Kalman filter is een lineair recursief schattingsproces
waarmee - ondanks de aanwezigheid van ruis - een schatting
van de deterministische parameters kan worden berekend
[Bozic, 1979]. Bovendien levert het Kalman filter een maat
voor de onnauwkeurigheid van die schatting in de vorm van
een zogenaamde fout-covariantiematrix. De benaming "filter"
wordt gebruikt, omdat met het schatten van de
(deterministische) parameters in feite ruisonderdrukking
wordt gerealiseerd.

DISCREET SYSTEEM

I\.

!tclk
I\.

!tc+1lk
+

\ I\.

'- !tc+llk+l

2DE GRDE KRLMAN-FILTER

residu

Fig. 3-1: Principe van het Kalman filter

In het
Kalman
werkt

schema van Fig. 3-1 is het algemene principe van het
filter weergegeven. Voor het signaalmodel van 3.3.1.
dit als voIgt. Het doel is het verkrijgen van een
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betrouwbare schatting van de toestandsvector ~ en de
fout-covariantiematrix P, op elk tijdstip. Daartoe
doorloopt het Kalman filter per observatie twee stappen.

Predictiestap
De eerste stap is de predictiestap. Op basis van de

observaties en de schattingen in het verI eden - dat wil

zeggen tot en met tijdstip k wordt een schatting van

~k_1Ik en Pk_1lk voor het tijdstip k+1 "voorspeld". Dit
gaat met de vergelijkingen 3(4) en 3(5):

mk_1lk = mklk + bklk
blo:_1lk = blo:lk

Pmmk_1lk = [Pmm + 2.Pmb + PbbJklk

Pmbk-1lk = [ Pmb + PbbJklk
Pbbk_1lk = [ PbbJklk

; P = [pmm pmb]
Pbm Pbb

P
,.. ,...

; Ulv = E(~u.~uT I Yv)
- A; ~u = ~.... - ~.... I v

3(4a)
3<4b)

3<5a)

3<5b)
3(5c)

In Fig. 3-1 zijn de vergelijkingen 3(4a) en 3<4b)
ondergebracht in de toestandsmatrix +, die in 3(1c) was

gelntroduceerd. Na berekening van de variantie van het

residu wordt vervolgens de observatie van het tijdstip k+1

<Yk-1) gebruikt om het residu zelf vast te stellen:

3(6a)

3(6b)

observatievergelijking

beschreven.

De matrix M in Fig. 3-1
3 (3b) ,

maakt deel

zoals die in

uit van de

3.3.1. werd

Correctiestap
De tweede stap van het schattingsproces bestaat uit het

corrigeren van de gemaakte predicties. Deze correcties zijn

nuttig, omdat met de observatie Yk-1 nieuwe informatie
beschikbaar is gekomen, die ten tijde van de berekeningen in

3(4) en 3(5) nog niet bekend was. De mate van correctie
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wordt aangegeven door de Kalman versterkingsfactoren Km en
Kb. Deze factoren worden zodanig gekozen, dat het spoor van
de matrix P wordt geminimaliseerd.

Kmk+1 = Pmmk+1lk I var (ek+1)

Kbk+1 = Pmbk+1lk I var (ek+1)
3(7a)

3(7b)

De correcties van Xk+1lk en Pk+1lk kunnen dan worden
genoteerd als:

mk+1Ik+1 = ml<+1 I k + Kml<+1. ek+1
bk+1'k+1 = bk+1lk + Kbk+1. ek+1

Pmmk+1Ik+1 = [Pmm Kml<+1.Pmmlk+1Ik
Pmbk+1Ik+1 = [Pmb Kml<+1.Pmbll<+1Ik
Pbbk+1 I k+1 = [Pbb Kbk+1.Pmbll<+1Ik

3(8a)
3(Sb)

3(9a)

3(9b)
3(9c)

De recursiviteit van het schattingsproces wordt nu
duidelijk. De berekende resultaten in 3(Sa) en 3(Sb) zijn

namelijk de gecorrigeerde toestandsvariabelen die in de

predictiestap van het volgende tijdstip weer als mklk en

bklk terugkomen (zie 3(4a) en 3(4b». In het schema van
Fig. 3-t is de recursie te herkennen als een terugkoppeling
met vertraging T_.

3.3.3. Divergentie test

Indien zich in het verloop van de geobserveerde waarden geen

significante veranderingen voordoen, zullen de residuen van
vergelijking 3(6b) normaal verdeeld zijn met gemiddelde e.
Het Kalman filter zal dan "convergeren". Ten gevolge van

een trend, een stap of een impuls zal echter een afwijking
in het gedrag van het residu ontstaan, met name in de

gemiddelde waarde. In de divergentie test wordt dit
nagegaan door een eenzijdige statistische toets uit te
voeren, waarbij de volgende hypothesen worden gedefinieerd:

nul hypothese He : E(e)

alternatieve hypothese H1 : E(e)

Als toetsingsgrootheid wordt genomen

= 13

> e
3 (tea)

3 <10b)
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3(11a)

3(11b)

Het is vrij eenvoudig af te leiden dat deze grootheid onder
de nul hypothese voldoet aan een nor.ale verdeling met
gemiddelde 0 en variantie n:

3(12)

Met behulp van de laatste vergelijking kan voor een
opgegeven onbetrouwbaarheid het kritieke gebied van S~.

bepaald worden. Door nu na te gaan of de geobserveerde Sk

in dit gebied ligt, kan He geaccepteerd (d.w.z. geen
divergentie) of verworpen (weI divergentie) worden. Om
kleine afwijkingen te kunnen detecteren dient voor n een
waarde in de orde van grootte van 30 genomen. Voor grote
afwijkingen is een n-waarde tussen 1 en 10 echter al

voldoende. Dit dilemma is in het algoritme opgelost door de
test uit te voeren voor oplopende n-waarden, startend bij
n = 1. Het testen wordt beeindigd zodra een divergentie
wordt gevonden of als n een waarde van 32 heeft bereikt.

3.3.4. Sterke niet-stationariteit test

In de sterke niet-stationariteit test wordt onderzocht of
een divergentie veroorzaakt is door een zwakke
niet-stationariteit (een trend) of door een sterke
niet-stationariteit (een stap of een impuls). Hiertoe wordt
de steekproefvariantie over de laatste n observaties
berekend, waarbij n afhangt van de geschatte variantie van
de systeemruis en de opgegeven onbetrouwbaarheid van de uit
te voeren statistische toets. Als hypothesen gelden:

nul hypothese Ho I a y
2 = a. 2

alternatieve hypothese H1 : a y
2 > a. 2

3(13a)
3(13b)
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met
a y : variantie van het signaal
a. : variantie van lste orde ruis

De nul hypothese correspondeert met een zwakke
niet-stationariteit. Bij verwerping van deze hypothese
wardt geconcludeerd dat de niet-stationariteit sterk is.

Als toetsingsgrootheid wordt gekozen

3(14)

met als schatting voor a y Z de steekproefvariantie

SYlk2 = (n-1)-~ ~ (Yk-~ - AVG(y)k)2
~-o

waarbij
n-:a.

Aangezien deze grootheid onder de
chi-kNadraat verdeling heeft, kan analoog
test een kritiek gebied berekend worden.

a. kan dan een uitspraak worden gedaan
van Ho.

3.3.5. Schatting van de ruisparameters

3 <15a)

3<15b)

nul hypothese een
aan de divergentie
Bij bekende Sy en

over de geldigheid

Bij de uiteenzetting van het signaalmodel in 3.3.1. bleek
het stochastische deel volledig te kunnen worden beschreven

met twee grootheden: de correlatiecoefficient a van een lste
orde filter, en de variantie Q van de witte ruis waarmee het

filter wordt gevoed. Beide grootheden zijn tijdsafhankelijk
en dienen na elke nieuwe observatie bijgewerkt te worden.
In de afstudeerrapporten van De Ruyter en Peters zijn
hierover uitgebreide beschouwingen te vinden. Op deze

plaats wordt volstaan met een resumerend overzicht van de

vergelijkingen die in het trenddetectie programma worden
gehanteerd. Voor ondersteunende theorieen wordt verwezen
naar de genoemde rapporten.
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De correlatiecoefficient a en de variantie Q worden voor elk
discreet tijdstip k berekend met de vergelijkingen

Q = +""(0) + +""(1) - 2 b 2

a = +•• (1) / +•• (0)

3(16)

3(17)

; x.., = ylc - YIc-1
; b = E(xlc)

; +"" (0) = E (x 1c2 ). +"" (1) = E(XIc.Xk-d,

De autocorrelatiefuncties +•• (0) en +•• (0) kunnen als voIgt

worden uitgedrukt in +""(0), +""(0) en b:

+•• (0) = -~ +""2(0) + ~ b 2 +~~(O) - ~ b2
+0<"(1) - 52

:3 (1 e.)

3 (lab)

De grootheden +""(0), +""(0), en b kunnen uit de
gedifferentieerde observatiereeks worden geschat. In
verband met het geheugengebruik wordt de E.M.P.
(exponentially mapped past) middelingsmethode toegepast.
Dit is een gewogen middeling, waarbij het gewicht van een
element kleiner is naarmate het tijdstip van dat element
verder in het verI eden ligt. De uiteindelijke
vergelijkingen voor de drie grootheden zijn:

3 (1~)

3(20.)
3(20b)

• blc-1 + gm.[xlc - blc-1]

• +""(0)"'-1 + gm.[x",Z - +"M(0)k-1]
• +...... (0)"'-1 + gm.[x~.xk-1 - +~K(1)"'-1J

bk
+M (O)",

+ (O)k

In de praktijk is gebleken, dat een gm ("gamma") waarde van
0.017 het best vqldoet [Peters, 1984].

Om met deze methode een beginschatting van a en Q (a0 en Q0)

te verkrijgen, is een inleerperiode noodzakelijk. Bij de
genoemde gm-waarde werd een peri ode van 120 observaties als
meest geschikt ervaren.

Aan het bijwerken van de rUisparameters is nog ~~n

voorwaarde verbonden. Bij een plotselinge grote verandering
in het signaal ontstaan differenties die veel groter zijn
dan de gemiddelde grootte van de differenties tot dan toe.
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Dit zou tot gevolg hebben, dat de schattingen van a en Q ten
onrechte aanzienlijk gaan stijgen, waardoor de convergentie
van het Kalman filter wordt vertraagd. Om dit effect tegen
te" gaan, wordt vooraf gekeken of de actuele differentie niet
ute veel" afwijkt van de gemiddelde differentie. Dit wordt

getest met

3(21)

waarbij SM met behulp van de steekproefvariantie berekend
wordt, als schatter voor de standdaarddeviatie van de
differenties. Voor de constante c bleek een waarde van 8
goed te voldoen.

3.3.6. Schatting van het begintijdstiD van een trend

Bij de divergentie test werd als toetsingsgrootheid de som

van de genormeerde residuen Sk genomen. Vergelijking 3(11)
geeft de definitie van deze som. Volgens 3(12) voldoet Sk

aan een normale verdeling met verwachtingswaarde e en

variantie n, waarbij n het aantal elementen in de som is.

Indien nu op het tijdstip k = kb een nieuw signaalstuk
begint, zodanig dat voor de helling geldt

als

als
k < kb

k > kb

3(22a)

3(22b)

dan kan voor de verwachtingswaarde van Sk met k-n+1 > kb
worden afgeleid rDe Ruyter, 1984]:

E(Sk) = (k - kb - ~ (n - 1».n.bv / a.
; bv = b2 - b1

; a. : standaarddeviatie van de residuen

3(23)

Bij deze afleiding is verondersteld dat het Kalman filter
convergeert.

Uitgaande van het tijdstip kb kan een schatting van het
zogenaamde overschrijdingstijdstip kd gemaakt worden.
Hieronder wordt verstaan het tijdstip, waarop een kans van
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kritieke waarden van Sk worden

overschreden, met andere woorden: Sk <= S1 of Sk >= S~.

Vergelijking 3(24) laat zien hoe dit tijdstip geschat wordt:

k~ = kb + ua.~_ I (Ibvl.n b ) + ~ (n - 1) 3(24)

De term ua is de met

grootheid u geassocieerde
a de onbetrouwbaarheid in

de standaard normaal
waarde volgens P(u > ua)
de divergentie test.

verdeelde

= a, met

In de praktijk is de situatie omgekeerd. Het tijdstip k~

wordt uit de observaties bepaald, en is dus bekend. De
berekening van het begiDtijdstip kb gaat dan volgens

3(25)

De bijbehorende oDDauwkeurighedeD kunnen worden verkregen
door in 3(25)

ua te vervangen door ua ± ug

; ug = 2 voor rechts en ug = 3 voor links

bv te vervangen door bv ± ~bv

; abv = (Pbbk+1Ik+1 + Pbbkdlkd)W

3.4. ALGORITME MET TOESTANDEN

Het algoritme, dat door de Ruyter en Peters beschreven is,
bestaat uit een hoofdalgoritme en een vijftal subalgoritmen.
Of schoon de "recht-toe-recht-aan" implementatie van dit
algoritme correct zou kunnen werken, is vanwege een aantal
bezwaren toch besloten om de structuur van het algoritme te

modificeren. Ten eerste is het erg lastig om het verloop te
doorzien, vanwege het gebruik van vlaggen. Daarnaast wordt
een groot aantal tests uitgevoerd (met name op vlaggen),

waarvan een gedeelte overbodig is. Dit heeft niet aIleen
een negatieve invloed op de leesbaarheid, maar verlaagt ook
de efficientie en snelheid van het programma. Deze
overwegingen hebben geleid tot de introductie van

toestaDdeD.
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In het verloop van het algoritme zijn zes toestanden te
onderscheiden, waarvan een aantal sequentieel doorlopen
worden bij de detectie van een significante verandering.

Deze toestanden worden aangeduid als:

o. iDleren

1. convergent

2. zwak niet-stationair

3. sterk niet-stationair

4. trend

5. stap of i.pals

Allereerst zal de betekenis van iedere toestand worden
uiteengezet in de vorm van toestandsbeschrijvingen. Daarna
zal de boomstructuur-achtige samenhang tussen de toestanden

worden besproken, door het verloop te volgen indien een

trend, een stap of een impuls wordt gedetecteerd.

3.4.1. Toestandsbeschrijvingen

#0. InlereD

In deze toestand wordt voorbereidend werk voor het
eigenlijke trenddetectie proces verricht vandaar de
aanduiding met het nummer "0". Aan de hand van een vooraf
gespecificeerd aantal bemonsteringen (meestal: 120> wordt
een schatting van de variantie g en de correlatiecoefficient

a (zie 3.3.5.) gemaakt. Het verzoek tot inleren wordt
gedaan, zodra vanuit de voorverwerkingsmodule te kennen is
gegeven dat een variabele "net geldig" is geworden.

#1. Convergent

De benaming "convergent" heeft in deze toestand betrekking
op het 2de orde Kalman filter. Dit schattingsproces
convergeert, indien de gemeten waarden van een kanaal geen
significante verandering bevatten. Het algoritme start in

deze toestand direct na het inleren of na een voltooide
detectie. Convergentie blijft gehandhaafd zolang geen
positieve uitkomst in de divergentie test is geconstateerd.
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#2. ZNak niet-stationair
Deze toestand geeft aan, dat er een divergentie is
opgetreden terwijl de sterke niet-stationariteit test
negatief is uitgevallen. Normaliter duidt dit op een trend,
maar deze toestand kan ook kortstondig optreden in het geval
van een stap of een impuls (zie 3.4.3.>.

#3. Sterk niet-stationair
Het detectieproces belandt in deze toestand, nadat beide
statistische toetsen een positief resultaat hebben
opgeleverd. Bij aankomst in deze toestand is reeds bekend
dat de gedetecteerde verandering een stap of een impuls zal
zijn. De toestand wordt pas verlaten als de sterke
niet-stationariteit is afgelopen.

#4. Stap of i_puIs

Tijdens het verblijf in deze toestand onderzoekt het
algoritme of de geconstateerde verandering een stap of een
impuls is. Dit onderzoek start zodra toestand #3 beeindigd
is, en duurt slecht enkele bemonsteringsperioden.

#5. Trend

Deze toestand wordt aangenomen als blijkt, dat een
waargenomen zwakke niet-stationariteit inderdaad op een
trend duidt. Die conclusie wordt getrokken, als in toestand
#2 gedurende een aantal bemonsteringen geen positieve
uitkomst in de sterke niet-stationariteit test is gevonden.

3.4.2. Samenhang tussen de toestanden

De plaats van de diverse toestanden in het totale
trenddetectie proces en de onderlinge verbanden kunnen
worden weergegeven in de vorm van een boo.diagra.. Dit is
in Fig. 3-2 te zien. De zwarte vierkante vlakken komen
overeen met de knooppunten van de boom, en de verbindingen
tussen die vlakken met de takken.
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I. inleren

1. conyergent
DU6-

2.

TREND 6EDETECTEERD
(schat begintiidstip)

sterk niet-stationair

INPULS 6EDETECTEERD

KFsch
KFkst
KFwst
INdug

Fig. 3-2:

Kalaan filter schatting
Kalaan filter koude start (xl,PI)
Kalaan filter .arRe start (xdug,Pdug)
be.aar Xdug,Pdug uan ulak uoor diuergentie

Boomstructuur met toestanden

Ieder knooppunt representeert een test met twee mogelijke
uitkomsten, bijvoorbeeld een divergentie test die positief
("DVG+") of negatief (UDVG-") kan uitvallen. De uitkomst

van de test bepaalt naar welk knooppunt wordt gesprongen.
In sommige knooppunten wordt de test nog voorafgegaan door

een aantal acties. Dit is in het knooppunt zelf aangegeven,
bijvoorbeeld "KFkst" betekent een koude start van het Kalman
filter. Per observatie kunnen overigens meerdere tests - en
dus ook meerdere sprongen - worden uitgevoerd. Zo geldt
voor de toestanden #1, #2 en #3, dat een divergentie test en

een daaropvolgende sterke niet-stationariteit test in

dezelfde bemonsteringsperiode worden verricht.
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De stippellijnen in Fig. 3-2 geven de overgangen tussen twee
aangrenzende toestanden aan, zodat eenvoudig is na te gaan,
welke sprongen tot toestandsveranderingen leiden. De
bladeren van de boom corresponderen met detecties. Na het
bereiken van een detectie wordt altijd teruggesprongen naar
toestand #1.

3.4.3. Toestandsovergangen bij een significante verandering

De diverse overgangen zullen nu concreet worden
door na te gaan welke paden gevolgd worden bij de
van een significante verandering. Daarbij zal
vanuit de convergente toestand <#1) worden gestart.

besproken
detectie
tel kens

Trend

Trends worden in het algoritme geclassificeerd als zwakke
niet-stationariteiten. Startend vanuit knooppunt b in
toestand *1 zal daarom vanwege een DVG+ en een SNS
knooppunt d worden bereikt. Na deze sprong blijft het
algoritme gedurende een aantal observaties in toestand #2,
door de paden d-e-f-d of d-g-f-d herhaaldelijk af te leggen.

Het fictieve knooppunt h kan niet worden bereikt, omdat
trends geen positief resultaat in de SNS test kunnen
teweegbrengen. In knooppunt f wordt steeds getest of
gedurende een <berekend) aantal observaties geen SNS+ is
opgetreden. Dit is om te garanderen, dat de divergentie
inderdaad veroorzaakt is door een trend. Uiteindelijk zal
de test in f positief uitvallen. De trend wordt dan als
gedetecteerd beschouwd, en een schatting van het
begintijdstip kan gemaakt worden.

Stap I I_puIs

Stapvormige en impulsvormige veranderingen zijn voorbeelden
van sterke niet-stationariteiten. Het algoritme zal
dientengevolge in toestand #3 terechtkomen, maar dit hoeft
niet direct na het verlaten van toestand #1 te gebeuren.
Bij kleinere hellingswaarden kan het voorkomen dat in eerste
instantie alleen een DVG+ wordt waargenomen, zonder een
SNS+. Dit resulteert in het pad b-c-d, zodat toestand #2
ontstaat. Binnen enkele samples zal echter ook een SNS+
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optreden, zodat via knooppunt h naar knooppunt i wordt
gesprongen, en toestand #3 toch wordt bereikt. Voor grotere
hellingswaarden zal het rechtstreekse pad b-c-i worden

gevolgd.

Tijdens het verblijf in toestand #3 kunnen vanuit knooppunt
i vier mogelijke paden (lussen) meerdere malen worden
doorlopen: i-j-k-i, i-j-m-i, i-l-k-i en i-I-m-i. Na iedere
SNS- wordt in knooppunt k het aantal opgetreden SNS-~s sinds
de aankomst in toestand #3 bijgehouden. Dit aantal wordt
vervolgens vergeleken met een drempelwaarde, en bij
overschrijding wordt geconcludeerd dat de sterke
niet-stationariteit is afgelopen. Op dat moment maakt het
algoritme een sprong naar knooppunt n en belandt het in
toestand #4. Het tot dusver beschreven verloop is identiek
voor stappen en impulsen. In toestand #4 wordt echter een
onderscheid geforceerd, doordat getest wordt op het
eventueel optreden van een nieuwe divergentie. Een DVG+
resulteert in de detectie van een stap. Ais deze
divergentie gedurende meerdere (bv.: 4) bemonsteringen
uitblijft dit wordt getest in knooppunt 0 dan wordt
besloten, dat de significante verandering impulsvormig is.
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4. TRENDDETECTIE PROGRAMMA

4.1. INLEIDING

Dit hoofdstuk zal volledig gewijd zijn aan de implementatie

van het trenddetectie algoritme. Enerzijds zullen een

aantal technische aspecten worden behandeld, zoals de

programma-structuur, de programmeertaal en de modulaire

opbouw. Anderzijds zullen zaken aan de orde komen, die

direct van belang zijn voor de gebruiker. Voorbeelden zijn

de executie van het programma en de keuze van

specificeerbare grootheden in het programma. Tenslotte
zullen twee simulatiemethoden worden besproken, met een

aantal voorbeelden waaruit de mogelijkheden en beperkingen
van het algoritme zichtbaar worden.

4.2. INPUT EN OUTPUT SPECIFICATIES

Voordat de acties van het trenddetectie programma aan de

orde komen, is het noodzakelijk te weten welke gegevens

tussen het programma en zijn omgeving worden uitgewisseld.

In 2.3. is uiteengezet, dat de trenddetectie deel uitmaakt

van de detectie-module, waarin nog een aantal andere acties

- zoals statische detectie - plaatsvinden. Om de input en
output specificaties van het trenddetectie programma te

bepalen, zal het Nassi-Shneidermann diagram van de

detectie-module nogmaals worden bekeken. Dit diagram was

afgebeeld in Fig. 2-3.

4.2.1. Input

Het programma kan de volgende soorten

buitenwereld verwachten:

data van de

verzoeken tot inleren

als een variabele net geldig werdt, dan moet het

trenddetectie programma hiervan onmiddellijk op de

hoogte worden gebracht; de inleerperiode voer de
ruisparameters (zie 3.3.5.) kan dan worden gestart;
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dit komt overeen met toestand #0 in 4.4.

kanaalnu...ers

aIle communicatie met de rest van de module gaat
vergezeld van een kanaalnummer; detecties worden
immers voor ieder actief kanaal (Uvariabele")
afzonderlijk onderzocht

nu.erieke Naarden van de observaties

deze data bevat de observaties die afkomstig zijn

van de voorverwerking-module; ze bestaan uit gehele
getallen in het bereik (0,4095), zoals beschreven in
2.2.1.

specificaties van de gebruiker

voorlopig is het mogelijk om een aantal grootheden

in het trenddetectie programma te specificeren; dit
geeft in de introductie peri ode een grotere
flexibiliteit (zie 4.5.1)

4.2.2. Output

De output van het trenddetectie programma bestaat uit:

kanaalnu••ers

ook hier dient bij elke data overdracht aangegeven

te worden op welke variabele de geleverde informatie

betrekking heeft

signaaIstatussen

de signaalstatussen vormen de belangrijkste'
categorie van output data, omdat hierin de
resultaten van het programma terechtkomen; de

mogelijke waarden zijn: trend, stap, en impuls,
eventueel met een richtingsaanduiding

berichten voor de gebruiker
afhankelijk van de wensen van de gebruiker zouden

tussentijdse resultaten of andersoortige meldingen
door het programma gegenereerd kunnen worden
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4.3. PROGRAMMA-STRUCTUUR

In 3.4 is besproken hoe de oorspronkelijke structuur van het
algoritme verbeterd kon worden door de introductie van
toestanden. De nieuwe aanpak heeft geresulteerd in een
boo.stractaar, die niet aIleen systematischer en
overzichtelijker, maar oak efficienter qua snelheid is.

4.3.1. Hoofdprogramma

Vanuit het boomdiagram van Fig. 3-2 is op vrij simpele wijze
een vertaling naar de structuur van het hoofdprogramma te
maken. Een schematische weergave van deze vertaling is te
zien in Fig. 4-1, in de vorm van een Nassi-Shneidermann
diagram. Hierin kunnen drie blokken worden onderscheiden.

LEES PPRBUF(CH> ;lees nUA. data (.~• .aarde)
UPDATE UR(CH) ;werk schattingen van Uen a bij
UPDRTE:YBUF(CH) ;werk buffer van ~-.aarden bij

iLearn(CH) <= AaxLearn ?
;inleren ?

BEMflRR d(CH)
ibeginschatting

toestand

KF_KOUDE_STRRT (CH)
istart IF Ret xl,PI

iLfarn = iLearn + 1

Fig. 4-1: Structuur van het hoofdprogramma

Het bovenste blok bavat drie acties, die onvoorwaardelijk
worden uitgevoerd. Het blok, dat zich onder
,. (iLearn<=maxLearn) = Tn bevindt, houdt zich ui tslui tend
bezig met inleren. Bij de eerste maxLearn (meestal: 120>
aanroepen van het programma voor een bepaald kanaal wordt
aIleen deze rechterkant van het diagram doorlopen. Na het
inleren heeft dit deel voorlopig geen betekenis maer, en
wordt het blok onder II <iLearn<=maxLearn) = Fn actief. Het
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Kalman filter schattingsproces en de divergentie test worden
altijd doorlopen. Daarna bepaalt de actuele toestand Nelk
sUbprogra••a Nordt aangeroepen. Voor de definities van de

toestanden wordt verwezen naar 3.4.1 ••

4.3.2. Subprogramma~s

In deze paragraaf zal worden ingezoemd op het donkere
gedeelte van Fig. 4-1, waarin de verschillende toestanden
worden behandeld. Daartoe zijn een viertal sUbprogra••a's

ontwikkeld, die voor iedere toestand de geschikte acties
realiseren. De toestanden "convergent" en "trend" delen
vanwege praktische redenen een subprogramma. De overige
subprogramma's zijn weI strikt gescheiden. Aan de hand van
de afzonderlijke Nassi-Shneidermann diagrammen zal nu voor
ieder subprogramma een korte uiteenzetting van de
implementatie gegeven worden. De namen van de variabelen in
deze diagrammen komen zoveel mogelijk overeen met die in het
programma. De lezer wordt voor verdere details verwezen
naar de procedure- en functiebeschrijvingen in Bijlage 1.

Convergent / Trend

;initialiseer sns-test
;voer sns-test uit

IF_lOUDE_STRRT ;start lalAan
filter Ret initialisatie-waarden

Fig. 4-2: SUbprogramma "convergent / trend"
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Als de divergentie test positief uitvalt (zie ook Fig. 4-1),
dan wordt allereerst de sterke niet-stationariteit test
geinitialiseerd. Hierbij worden onder meer de waarden van
nChi (d.i. het aantal elementen in de steekproefvariantie
van vergelijking 3(14) en 3(1Sa» en limSnsNotExc (d.i. de
drempelwaarde voor het aantal keren dat geen overschrijding
plaatsvindt) berekend. Daarna wordt de sterke
niet-stationariteit test voor de eerste keer uitgevoerd. De
toestand "convergent / trend" wordt vervolgens gewijzigd in
"zwakke_n.s." of I·sterke_n.s.", al naar gelang de test een
negatieve respectievelijk positieve uitkomst had. De meest
recente waarden van ~, P en de standaarddeviatie van de
residuen a. (zie 4(22» van vlak voor de divergentie worden
opgeslagen. Deze waarden worden later gebruikt bij een
eventuele warme start van het Kalman filter in de toestand
I·sterke_n.s.". Bovendien wordt de teller iPostDvg gereset.

Deze teller houdt bij, hoelang geleden het laatste positieve
resultaat in de divergentie test is opgetreden.

Bij een negatief resultaat in de divergentie test wordt 
i ndi en de hui di ge toestand "trend I. is gekeken of een

schatting van het begintijdstip van de gedetecteerde trend
kan worden gemaakt. De schattingsroutine in het programma
genereert namelijk pas een schatting als blijkt, dat de
helling voor en na de "knik" s~gnificant verschillen. Na de
berekening van een tijdstip wordt hiervan melding gemaakt en
verandert de toestand in I. convergent ".

Aan het einde van het doorlopen van de toestand
"convergent / trend" wordt het Kalman filter in het geval
van een DVG+ koud gestart. Dit wil zeggen, dat aan ~ en P
initialisatiewaarden worden toegekend. Aangezien deze actie
bij meerdere toestanden voorkomt, is dit gedeelte onder aan
het diagram gehangen, zodat samensmelting met de andere
diagrammen eenvoudig mogelijk is.

ZNakke niet-stationariteit
De eerste actie bestaat uit het ophogen van de teller
iPostDvg. Bij een DVG+ worden de actuele waarden van~, P

en a. onthouden, en krijgt de teller weer de waarde O.
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H006_0P iPostDvg iwerk teller bij

DU6

EMRRR dvg-data ivoor .arRe start
iPostDvg =• ir@s@t teller

SIS_TEST ivo@r sns-t@st uit

SIS

to@stand = STERKE NS
nSnsNotExc =• ir@s@t teller

to@stand =TREND

KF~OUDE_STRRT istart KalAin
filter Ret initialisatie-.aard@R

Fig. 4-3: Subprogramma "zwakke niet-stationariteit"

Als de daaropvolgende sterke niet-stationariteit test
positief uitvalt, wordt de toestand gewijzigd in
"s terke_n.s.... Zo niet, dan test het programma of de teller
iPostDvg reeds de waarde nChi heeft bereikt. Is dit
inderdaad zo, dan wordt de toestand .. trend" aangenomen.

Analoog aan de toestand "convergent / trend" worden de
acties in het geval van een divergentie <DVG+)
afgesloten met een koude start van het Kalman filter.

Sterke Diet-statioDariteit
In deze toestand wordt direct na de ophoging van de teller
iPostDvg op een sterke niet-stationariteit getest. De
overige acties worden aIleen verricht als deze test negatief

uitvalt.

Eerst wordt de teller nSnsNotExc bijgewerkt. Met deze
teller wordt aangegeven hoeveel keer geen overschrijding in
de sterke niet-stationariteit test is geconstateerd. Als de
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teller de waarde limSnsNotExc bereikt, dan is de sterke
niet-stationariteit afgelopen en wordt een warme start van
het Kalman filter uitgevoerd. De toestand gaat over in
"stap_of_impuls". Daarbij krijgen ~, P en ($. de waarden van
vlak voor de divergentie. Tevens worden een aantal
variabelen gereset, zoals de teller iPostSns. Deze houdt
bij hoeveel tijd er verstreken is na afloop van de sterke

niet-stationariteit.

Ais laatste wordt bij een positief resultaat in de
divergentie test het Kalman filter weer koud gestart.

H006_0P iPostDvg ;.erk teller bij
SHS_TEST ;voer sns-test uit

SHS

HOD6_0P nSnsHotExc ;.erk teller bij

toestand = STAP_Of_INPULS
iPostSns = 8 ;reset teller
nRax = • ;reset • eleR. in res. SOR
Kf-MARME_STRRT ;start Kf Ret dvg-data

Kf_KOUDE-STRRT; start KalRan
filter Ret initialisatie-.aarden

Fig. 4-4: Subprogramma "sterke niet-stationariteit"

Stap of i_pals
De eerste actie bij de toestand Jlstap_of_impuis bestaat uit
het ophogen van de teller iPostSns. Een (nieuwe)
divergentie duidt onvoorwaardelijk op een stap, hetgeen in
dat geval meteen gemeld wordt. Ais de teller iPostSns de
waarde maxPostSns heeft bereikt, en er is nog steeds geen
nieuwe divergentie opgetreden (DVG-), dan wordt "impuls Jl

gemeld. "Na de detectie van een stap of impuls wordt altijd
naar de toestand "convergent" overgegaan.
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HOOG_OP iPostSns ;.erk tfllfr bij

+

'ELD stap
tOfstand =CONVERGENT

fELD illPuls
tOfstand =CONVERGENT

Fig. 4-5: Subprogramma "stap of impuls't

4.4. PROGRAMMA-DETAILLERING

4.4.1. Computersysteem en programmeertalen

Het programma is ontwikkeld op het ~PDP-ll .icroco.puter
systee. van de vakgroep Medische Elektrotechniek. Dit
systeem is opgebouwd rondom een LSI 11/23 processor en heeft
64K RAM beschikbaar voor de gebruiker. Deze ~PDP draait
onder het XEHIX 3.0 operating syste., welke grote
overeenkomsten met UNIX System V vertoont.

Concurrent Euclid (CE) en C.
Bij de implementatie is
programmeertalen toegepast:

een combinatie van twee

Men zou CE kunnen omschrijven als een nettere versie van
PASCAL, met een aantal faciliteiten waarmee verifieren wcrdt
vereenvoudigd en het schrijven van systeemprogrammatuur
mogelijk wordt gemaakt. Verdere details over CE kan men
vinden in CHolt, 1983J. De belangrijkste tekortkoming van
CE ten opzichte van PASCAL is het gebrek aan niet-gehele
getallen. Het data type "real" of "float" bestaat niet.
Vanwege het Kalman filter worden echter door een groot
aantal procedures en functies bewerkingen cp niet-gehele
getallen uitgevoerd. Deze programmadelen moesten daarom in
een andere taal worden geschreven, en Cleek hiervoor het
meest geschikt. Afgezien van het gemak dat door C zelf
wordt geboden bij het ontwikkelen van applicaties, kunnen
gecompileerde C-programma~s vrij eenvoudig met afzonderlijk
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gecompileerde CE-procedures, functies en modules gelinkt
worden. In tegenstelling tot CE biedt C wei de mogelijkheid
om met niet-gehele getallen te werken. Het onderstaande
voorbeeld illustreert, hoe de koppeling tussen CE en C tot
stand wordt gebracht.

Voorbeeldl Koppeling tussen Concurrent Euclid en C

CEI 01
02

procedure c_functie (var ptr1 I LongInt, vrb2 : Longlnt) •
external

03 var a I LongInt
04 var b I LongInt

CI 06
07
08
09
10

c_functie (vrb2, ptr1)
float *ptr1, vrb2;
(

*ptr1 D 1.23;
dummy_var • vrb2;

11 )

Stel, dat de in C geschreven functie "c_functie" vanuit CE moet Norden
aangeroepen. Dan dient deze functie allereerst in CE extern
gedeclareerd te Norden. In de regels 01 en 02 is te zien hoe dit
gedaan wordt. Hierbij wordt uitgegaan van een C-functie met tNee
formele parameters. ren eerste valt op, dat de parameterlijst in de
heading van de C-functie (regel 06) een omgekeerde volgorde heeft. Dit
is noodzakelijk, omdat CE en C verschillende volgorden hanteren bij het
pushen en poppen van de stack. Een tweede opmerking heeft betrekking
op de variabelen zelf. "ptr1" is een var-parameter (zie regel 01),
omdat de.waarde van *ptr1 in regel 09 van de C-functie kan veranderen.
Het toekennen van een Naarde aan een parameter kan in C uitsluitend
door middel van pointers [Kernighan ~ Ritchie, 1978J. De pointer ptr1
moet dan ook gezien worden als het adres van een variabele, en *ptr1
duidt op de inhoud van dat adres. In CE is overigens het type
"LongInt" gebruikt, omdat LongInt's in CE en float's in C dezelfde
datarepresentatie hebben (voor de PDP-11).
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4.4.2. Modulaire opbouw

Het trenddetectie programma bestaat uit ~~n hoofdmodule en
sen zevental geneste submodules. De indeling van de modules
is gebaseerd op de data waarop ze betrekking hebben. De
data die voor meerdere modules toegankelijk moet zijn, is
globaal gedeclareerd of wordt als argumenten in
procedure-aanroepen overgedragen.

In het overzicht van Tab. 4./1 is te
submodule uit drie delen bestaat, die elk
files zijn ondergebracht:

zien, dat elke
in afzonderlijke

de CE-"external .odale"
deze bevat de externe declaraties van procedures en
functies
de CE-.odale

hierin zijn de definities van de CE-procedures en
functies ondergebracht
het C-progra••a
dit deeI bestaat uit de C~functies, die afzonderlijk
gedefinieerd en gecompileerd worden

Tab. 4./1: Overzicht van modules en files

module CE-ext. CE-mod. C-pgm.

hoofdmodule det.e
observatie obs-x.e obs-e.e obs-c.c
qa-update qau_x.e qau_e.e qau_c.c
Kalman filter kim-x.e kim-e.a kim-c.c

divergentie test dvg_x.e dvg_e.e dvg_c.c

sterke niet-stat. test sns-x.e sns-e.e sns-c.c
trend schatting trd-x.e trd-e.e trd-c.c
diversen (miscellaneous) msc-x.e msc-e.e msc-c.c

Daarnaast bestaan nog enkele files met definities en
declaraties:
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dsc_e ": bevat definities van typen en constanten in CE
def_c.h: bevat definities in C
dec_c.c: bevat declaraties van "external" C variabelen
xdc_c.h: bevat externe declaraties van deze C-externals

In de meeste modules zijn iDclude statements gebruikt om de
diverse programma-onderdelen kort en overzichtelijk te
houden. AIle source files, die op deze wijze in een
bepaalde module zijn opgenomen, bevinden zich in een aparte
directory met de naam van die module. Zo wordt bijvoorbeeld
in de module "Sns" (files: .... /sns_e.e" en .... /sns_x.e .. ) de
file .... /sns/test_c" ge-include. Voor een volledig
overzicht wordt verwezen naar Bijlage 1. Deze bijlage bevat
ook beknopte beschrijvingen van aIle procedures en functies.

4.4.3. Executie van het programma

Het ontwikkelde programma draait in de huidige vorm zonder
problemen op het ~PDP-systeem. Op deze plaats zullen
praktische opmerkingen met betrekking tot het executeren van
het programma gemaakt worden. Het simuleren van DADS komt
overigens in een aparte paragraaf (4.~) aan de orde.

Creatie vaD de executeerbare output file
Om het programma te kunnen executeren moeten de in 4.4.2.
genoemde source files eerst gecompileerd en daarna gelinkt
en geladen worden. De compilaties kunnen vanwege de
"external modules" (zie Tab. 4./1> afzonderl i jk gebeuren.
De CE-compiler wordt aangeroepen met het commando
"sec -c <filenaam.e>", en de C-compiler met "cc-c
<filenaam.c>". Het resultaat van elke CE- of C-compilatie
is een geassembleerde relocatable object file met de
extensie ".0". Deze files worden in CE met het commando
"sec -0 <output_file> <filenaam.o>•• <filenaam.o>" gelinkt en
geladen. Dit levert uiteindelijk de executeerbare output
file met de naam <output_file>, die in het commando was
meegegeven.

kan werden doorlopen.
In XENIX bestaat de faciliteit
bovenstaande proces automatisch

"make", waarmee het
De
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programmeur dient daarbij van tevoren nauwkeurig de
onderlinge afhankelijkheden tussen de verschillende files
aan te geven. Hiermee wordt bereikt, dat na modificatie van
een of meer files aIleen die source of object files opnieuw
gecompileerd respectievelijk gel aden en gelinkt worden,

waarop de modificatie van invloed zou kunnen zijn. De
afhankelijkheden zijn reeds omschreven in de file
"makefile", terwijl de make-faciliteit zelf met het commando
"make" wordt geactiveerd.

Geheagenrai.te eD execatiesnelheid
De executeerbare code van het trenddetectie programma neemt
ca. 40K geheugen in beslag. Voor de overige data is in het
geval van 64 kanalen ca. 18K nodig. Meer dan de helft van
deze 18K wordt gevuld door twee cyclische buffers
(2-dimensionale float arrays), waarin de observaties en de

genormeerde residuen van de meest recente peri ode worden

bijgehouden.

Wat betreft de" snelheid van het programma kan gesteld

worden, dat de verwerking van 64 kanalen per discreet

tijdstip een tijdsduur vergt, in de orde van seconden. De
verwerking van 6 actieve kanalen gebeurt bijvoorbeeld in

minder dan 3.5 s. Dit is een "worst case" schatting, omdat
aIle kanalen "veel" significante veranderingen bevatten.

4.5. TESTS EN SIMULATIES

4.5.1. Soecificeerbare grootheden

Het is in de huidige versie van het programma mogelijk om

diverse grootheden vooraf te specificeren. Enerzijds geeft
dit meer flexibiliteit in de introductiefase, anderzijds
biedt het aan de gebruiker de mogelijkheid om de
gevoeligheid van de detecties in te stellen. In het
programma is hiervoor een afzonderlijke subroutine
geschreven, zodat in DADS voor het begin van de operatie
slechts een aanroep van deze routine gedaan hoeft te worden.

De grootheden worden direct na de start van het programma
zichtbaar, met inbegrip van de default-waarden:
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Sample time of detection module ••
Length of learning period ••••••••
Variance of measurement noise ••••
Alpha dvg test •••••••••••••••••••

Alpha sns test •••••••••••••••••••

Coefficient in updating Q & a ••••
Threshold slope trend/step •••••••

5
120

o
0.001
1.0
8

0.5

(s)

(samples)

Bovenstaande default-waarden zijn het meest geschikt

gebleken tijdens het testen. In verband met de instelling

van de gevoeligheid zal van de laatste vier grootheden de

betekenis en het effect van een eventuele wijziging in de
default-waarde worden uiteengezet.

Rlpha dvg test en alpha sns test (eenheid: 7.)

Deze twee grootheden duiden op de onbetrouwbaarheden « in de

statistische toetsen, zoals omschreven in 3.3.3. en 3.3.4••
Men heeft vaor « in de divergentie test de keuze uit:

0.0005, 0.001, 0.005, 0.01, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 2.5
en 5.0. In de sterke niet-stationariteit test kan gekozen
worden tussen 1.0 en 5.0. Een grotere waarde van «
resulteert in een meer gevoelige detectie. Men moet hiermee

echter weI voorzichtig zijn, omdat een grotere
onbetrouwbaarheid leidt tot een grotere kans op fouten van
de lste soort, oftewel een grotere kans op onterechte
detecties.

Coefficient in updating Q & a

Bij het schatten van de ruisparameters in 3.3.5. werd een
criterium 3(21) geintroduceerd, die ervoor diende am de
invloed van plotselinge grate differenties te beperken. Met
de "coI1Hficient" wordt de constante c in v~rgelijking 3(21)
aangeduid. Een kleinere c resulteert in een strengere eis

ten aanzien van de afwijking, die een differentie ten

opzichte van de gemiddelde differentie mag hebben am in

aanmerking te komen voor gebruik in de schatting.

Threshold slope (eenheid: 7./Td_~)

De "threshold slope" is de hellingswaarde, die de grens
vormt tussen trend en stap. De aangegeven waarde wordt
uitgedrukt in een percentage van de volle schaal per

bemonsteringsperiode. Voor de arteriele bloeddrukken PSYS,
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PDIA en MAP (schaal: 0-300 mmHg) betekent de default-waarde

0.5 7./s bijvoorbeeld een helling met een waarde
1.5 mmHg / bemonsteringsperiode. ItBemonsteringsperiode"

heeft hier overigens betrekking op de bemonstering door de

detectie-module (in tegenstelling tot die van de
bemonstering-module zelf). Voor aIle vari abel en wordt
voorlopig een universele waarde gehanteerd.

4.5.2. Input file

De numerieke waarden van de observaties worden in DADS
toegeleverd vanuit de voorverwerking-module, zoals in 4.2.1.
werd beschreven. Deze toevoer is off-line te simuleren door
vooraf een text input file te creeren, waarvan de inhoud uit
numerieke waarden en statuswaarden is opgebouwd. In 4.5.
zullen een tweetal simulatiemethoden worden uiteengezet,
waarmee dergelijke nabootsende files geconstrueerd kunnen
worden. Het formaat van de file is:

<numeriek> <status> <numeriek> <status> •••

De numerieke waarde It<numeriek>" is een geheel getal tussen

o en 4095, hetgeen overeenkomt met de situatie in DADS. De
statuswaarde <status> is een geheel getal tussen 0 en 15.
In de bestaande DADS-files (de files die door DADS op floppy
zijn geschreven; zie 4.5.3.), zijn voor de simulaties

voorlopig aIleen de waarden 0, 9 en 10 van belang, omdat zij

op ongeldigheid duiden. De overige waarden hebben

andersoortige betekenissen.

Indien meerdere kanalen tegelijk worden gesimuleerd, dient

de input file uit sequenties van observaties te bestaan. De
representatie voor een observatie ziet eruit als

<numeriek kan.#i> <status kan.#i>
<numeriek kan.#j> <status kan.#j>
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4.5.3. Simulatiemethoden

Tijdens het testen zijn twee methoden toegepast, waarmee de
in 4.5.2. beschreven input file kan worden samengesteld. De
eerste methode maakt gebruik van de gegevens, die tijdens

operaties in het verI eden door DADS naar floppy zijn
geschreven. In de tweede methode worden de numerieke
waarden en statu5waarden op kunstmatige wijze gegenereerd.

Si.ulatie »et behulp va» DRDS-files
De data op de DADS-floppies is van uiteenlopende aard.
Naast meetwaarden en afgeleide waarden worden een groot

aantal andere gegevens opgeslagen, zoals ingetoetste
commando~s en commentaren. De numerieke (meet)waarden

worden door DADS elke 15 s. weggeschreven. Om deze gegevens

uit de op de VMS/VAX aanwezige geconverteerde files (de

"*.ANA"-files) te kunnen extraheren, is allereerst de

datastructuur van de files onderzocht. Hierover bestond tot
nu toe namelijk geen documentatie (!). Bijlage 2 geeft nu

een uiteenzetting over de structuur. Tevens is aen
C-programma ontwikkeld en geimplementeerd, waarmee de

numerieke waarden en statuswaarden uit de DADS-file kunnen

worden gelezen, om vervolgens in geschikt formaat naar een
file te worden geschreven. De laatste file kan als input
file voor het trenddetectie programma fungeren.

Si.ulatie .et behulp va» ku»st.atig gege»ereerde data

Een alternatieve methode voor het creeren van de input file
is het zelf samenstellen van de numerieke data. Ook
hiervoor is een C-programma geschreven. De gebruiker kan
hierbij elk willekeurig signaal opbouwen uit
achtereenvolgende signaalstukken, waarvan de lengte, de

beginwaarde, de hellingswaarde, de standaarddeviatie van de

witte ruis, en de correlatiecoefficient van het 1ste orde
filter (zie 3.3.1.) kunnen worden gespecificeerd. Bovendien

kunnen impulsen aan het signaal worden toegevoegd. De
normaal verdeelde ruis wordt gevormd met de ingebouwde
random generator, die uniform verdeelde getallen genereert.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van het feit, dat de grootheid
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4(1)

bij benadering aan de standaard normale verdeling voldoet,

indien de getallen u'" uniform verdeeld zijn tussen 0 en 1.

4.5.4. Voorbeelden van simulaties

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal aandacht
worden besteed aan een viertal praktische voorbeelden van
simulaties met data uit de DADS-files. In het eerste
voorbeeld zullen de karakteristieke eigenschappen van het
trenddetectieprogramma naar voren komen. In vrijNeI aIle

tests werden betrouwbare resultaten geconstateerd. In zeer
speciale situaties zouden eventueel verkeerde conclusies

omtrent detecties kunnen worden getrokken. Hiervan worden
een drietal voorbeelden gegeven. Men dient hiermee terdege

rekening te houden in verband met verdere verwerking in het
alarmeringsgedeelte. Met nadruk wordt gewezen op het feit,

dat deze laatste drie voorbeelden niet representatief zijn

voor het algemene karakter van het programma.

Zander verdere aanduiding zijn de simulaties in onderstaande
voorbeelden verricht met de default-waarden van 4.5.1.. In
de diverse plots is de horizontale tijd-as voorzien van een

extra rij getallen die het nummer van de observatie
voorstellen. De detecties worden met een symbool onder de

horizontale as aangegeven: "T" is trend, "S" is stap en "I"
is impuls. Ook het tijdstip van de melding van een variatie
is in de figuur getekend.

Zoals men ziet, bestaat de inleerperiode uit 120
observaties, hetgeen overeenkomt met 30 minuten (de
meetwaarden worden elke 15 s. naar floppy geschreven). Het
karakter van het signaal in de inleerperiode was
vergelijkbaar met dat van het geplotte deel, met
uitzondering van enkele samples die vanwege ongeldigheid

niet bij de schatting betrokken werden. In de werkelijkheid
zal de sample-periode van de detectie-module ca. 5 s.
bedragen, zodat een inleerperiode van 10 minuten ontstaat.
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Een inleerperiode van 120 observaties in combinatie met een
gamma-waarde van 0.017 bleek in de EMP-middeling het best te
voldoen (zie 3.3.5.). Een verkorting belnvloedt de
kwaliteit van de schatting in negatieve zin.

~oorbeeld #1

In Fig. 4-6 is de plot van een gemiddelde pulmonale
arteriele bloeddruk (MPAP) getekend. Het voorbeeld laat
aile mogelijkheden van detecties zien: die van een trend,
van een stap en van een impuls. De resultaten zijn volgens
verwachting. Ook het begintijdstip van de trend is zeer
aannemelijk. De kleine variatie na de 240ste observatie
wordt gedetecteerd, omdat het signaal een zaer rustig
verloop heeft met relatief weinig ruis (cf. Fig.4-7 tIm
4-9). Vanwege het adaptieve karakter van het algoritme - in
feite: het continu schatten van de ruisparameters - heeft
dit signaal een smalle Udetectievrije" band. Zeer kleine
variaties worden daarom toch ontdekt.

~oorbeeld #2

Een tweede voorbeeld van een simulatie is in Fig. 4-7 te
zien. Het betreft hier een systolische arteriele
bloeddruk (PSYS). Met name de detectie van de stap op
observatie #192 is interessant, omdat de grenshelling tussen
trend en stap hier een centrale rol speelt. In de simulatie
van Fig. 4-7 werd deze helling ingesteld op de
default-waarde 0.5 7-/sampleperiode. Voor PSYS betekent dit
0.1 mmHg/s. Om een indruk van de werkelijke hellingswaarde
in de plot te krijgen is een helling van 0.22 mmHg/s
getekend, welke ogenschijnlijk een goede benadering vormt.
Bij de tests werd pas een trend gedetecteerd wanneer de
grenshelling werd ingesteld op een waarde groter dan 1.2 7
(= 0.24 mmHg/s), hetgeen overeenstemt met de theoretische
verwachtingen.

~oorbeeld #3

Het trenddetectie programma kan in bijzondere gevallen tot
verkeerde conclusies trekken, die inherent zijn aan het

gebraikte algorit.e. Fig. 4-8 laat een dergelijk voorbeeld
zien. De twee grafieken hebben nagenoeg een identiek
verloop, omdat het bovenste signaal gebruikt wordt bij de
afleiding van het onderste signaal. Beide simulaties
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leveren dezelfde (correcte) detecties, met uitzondering van
de significante verandering in de omgeving van de 225ste
observatie. In de bovenste plot wordt ten onrechte een stap
in plaats van een impuls gemeld. Dit wordt veroorzaakt door
de kleine negatieve piek op observatie #243. Op dat moment
bevindt het programma zich in de toestand IIstap of impuls"
(zie 3.4.3. en Fig. 4-5). Hat piekje leidt tot een nieuwe
divergentie, waaruit het programma concludeert dat de
gemiddelde waarde van het signaal naar een ander niveau is
verschoven, oftewel dat een stap is opgetreden.

IJoorbeeld fl.4
Vergelijkbare verschijnselen komen voor in de simulaties van
Fig. 4-9. De bovenste grafiek bevat drie detecties, die
aIle tereeht gemeld worden. De negatieve impuls rond de
182ste observatie wordt echter niet ontdekt. Het programma
verkeert dan in de toestand ··sterke niet-stationariteit ll ten
teken dat het aan het wachten is op de afloop van de sterke.
niet-stationariteit. De impuls wordt nu echter ook hiertoe
gerekend. Het is tevens de reden van de betrekkelijk late
melding van de stap op #174. De tweede impuls wordt weI

ontdekt, omdat de detectie van de stap op dat moment al
voltooid is.

In de onderste grafiek van de gemiddelde eentraal veneuze
druk (MCVP) worden de impulsen op #183 en #241 correct
gedeteeteerd. Een combinatie van een impulsvormige en
stapvormige variatie resulteert blijkens deze simulatie in
de deteetie van een stap (op #329), hetgeen volgens de
gebruikte methode begrijpelijk is.
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5. INTELLIGENTE ALARMERING

5.1. INLEIDING

Het tweede gedeelte van het onderzoek heeft bestaan uit het
ontwerpen en ontwikkelen van zogenaamde intelligente
~lar.ering in DADS. Aan de hand van de door de detectie
module afgeleverde signaalstatussen moet worden getracht
betrouwbare meldingen over ongewenste of zich ongunstig
ontwikkelende toestanden te genereren. Een zekere mate van
intelligentie is gewenst vanwege het feit, dat de
interpretatie van de aangereikte signaalstatussen niet
triviaal is. Dit zal blijken in de volgende paragraaf,
waarin het probleem gelnventariseerd wordt. Uitgaande van
deze probleemanalyse zullen vervolgens een aantal
oplossingen bedacht worden, en de voor- en nadelen van ieder
alternatief beschreven worden. In de laatste paragraaf zal
de keuze van een van de oplossingen beargumenteerd worden.
Het begrip "alarm" betekent in deze conteKt een suggestieve
waarschuwing in de richting van de anesthesist. De
Engelstalige term "alert" is wellicht een betere benaming.

5.2. PROBLEEMANALYSE

Zoals in 2.2. is uiteengezet, wordt in de detectiemodule
zowel op statische als op dynamische afwijkingen getest.
Dientengevolge ontvangt het alarmeringsgedeelte voor elke
actieve variabele een gecombineerde status. Blijkens
Tab. 5./1 kunnen in principe 35 verschillende waarden worden
aangenomen. Behalve het grote aantal mogelijke statuswaarden
is de hoeveelheid variabelen van belang. Bij de bespreking
van de magic monitoring matriK in 1.3.3. is reeds gewezen op
de noodzaak van een hoger niveau van signaalbewerking en
alarmering naarmate de hoeveelheid gemeten signalen en
daarmee de hoeveelheid al dan niet afgeleide variabelen 
toeneemt.
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Tab. 5./1: Statische en dynamische signaalstatussen

STATISCH

boven alarmbovengrens
in bovenste attentieband
in normaalband
in onderste attentieband
onder alarmondergrens

DVNAMISCH

positieve impuls
positieve stap
positieve trend
stabiel
negatieve trend
negatieve stap
negatieve impuls

De introductie van trenddetectie verschaft weliswaar meer
informatie over het gedrag van de variabelen, maar deze
extra gegevens worden pas nuttig als de interpretatie ervan
op een betrouwbare en efficiente wijze gerealiseerd kan
worden. Triviale beslissingsmethoden, zoals bijvoorbeeld
"blind search", zullen voor de beoogde real-time toepassing
waarschijnlijk niet meer toereikend zijn. Strategische en

meer heuristische zoekmethoden lijken onvermijdelijk. Later
in dit hoofdstuk zal dit ter discussie worden gesteld.

Blind search is een zoekmethode, waarbij het gehele
probleemdomein onderzocht wordt zonder enige vorm van besturing.
Dit betekent ofwel het testen van alle mogelijke combinat1es van
gegeven of waargenomen events, of weI het onderzoeken van aIle
mogelijke conclusies. Deze methode is weliswaar degelijk, maar
tegelijkertijd zeer inefficient voer grote zoekruimten.

Bovendien wordt met de toename van het aantal gegevens de
kans op redundantie vergroot. Zonder verdere maatregelen
zal dit onherroepelijk leiden tot parallelle alarmmeldingen
die van dezelfde bron afkomstig zijn. In het interpreter
gedeelte zal getracht moeten worden om deze redundantie
zoveel mogelijk te elimineren, en daarmee het aantal valse
alarmen te reduceren. Anderzijds zou de redundantie juist
benut kunnen worden om de kwaliteit van de melding te

verbeteren - door vergroting van de betrouwbaarheid van de
.elding als zodanig of door een meer exacte aanduiding van
de oorzaak. Het laatste aspect heeft de gunstige
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bijkomstigheid, dat het de evaluatie en acceptatie van het
systeem positief beinvloedt.

Met de verwerking van redundantie hangt nauw samen het
gebruik van beschikbare kennis over bestaande correlaties
tussen meerdere variabelen. Men kan hiermee conclusies
afleiden, die op basis van afzonderlijke interpretaties van
elke variabele niet geextraheerd hadden kunnen worden. Een
simpel voorbeeld van een dergelijke interpretatie is het
geval, waarbij een "normaal-stabiele" gemiddelde arteriiHe
bloeddruk en een naar nul gedaalde hartfrequentie worden
waargenomen. Interpretatie van aIleen het laatste feit zou
zonder meer een alarm veroorzaken, terwijl bij gecombineerde
interpretatie afgeleid had kunnen worden, dat de
hartfrequentie "waarschijnlijk" niet correct is gemeten
(bijvoorbeeld door sen slechte elektrodeverbinding).

Het genoemde voorbeeld geeft reeds aan dat een verstoring
uiteenlopende oorzaken kan hebben. De identificatie van
deze oorzaak is van primair belang voor de beoordeling of de
generatie van een alarmmelding weI of niet nuttig is. Het
is echter zeker niet zo, dat met 1007. betrouwbaarheid tussen
de verschillende bronnen gediscrimineerd kan worden.
Bovendien kan de beoardeling als zodanig al arbitrair zijn
(bijvoorbeeld weI of geen melding na een gemeten
bloeddrukverlaging die het gevolg is van de toediening van
het bloeddruk verlagend medicament natrium-nitroprusside>.

Om de gedachte enigszins te
classificatie kunnen maken
van alarmmeldingen:

bepalen zou men onderstaande
met betrekking tot de relevantie

Hiet-relevant

een verwachte verandering t.g.v. een
input (verandering> zoals by. flushen of samplen
een verwachte verandering t.g.v. een therapeutische
handeling voor zover dit niet een zOjuist genoemde
input betreft - by. het manipuleren van het hart
een verstoring als gevolg van een ruisfluctuatie
(meet- of systeemruis) of andersoortig kortdurende
storing in het meetproces
een variatie t.g.v. een cyclisch fysiologisch proces
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zoals de ademhaling en de hartfunctie
een foutieve statuswaarde t.g.v. van een onjuiste
beoordeling in de detectiemodule

Tussen-gebied

een verwachte eventuele verandering ten gevolge van
de toediening van farmaca of de instelling van de
ventilator

Relevant
in het algemeen: een toestandsverandering van de
patient voor zover die niet verwacht werd
een (langdurige) afwijking vanwege een fout in
apparatuur, in sensoren, in connecties, etc.

Over de verwachte veranderingen van de categorie
"niet-relevant" moet nog een aanvullende opmerking gemaakt
worden. Alarmering is gewenst als niet aan de verwachtingen
wordt voldaan. Verwachtingen zijn echter aIleen bekend als
oak de interventies bekend zijn. De onderdrukking van valse
alarmen ten gevolge van de verwachte veranderingen zal
daarom aileen mogelijk zijn, indien ook informatie over
inputs en therapeutische acties beschikbaar komt voor het
interpretatie-gedeelte.

Tenslotte kunnen een aantal criteria voor het goed
functioneren van het alarmeringsgedeelte worden genoemd:

de herkenning van een alarm (alert) toestand moet
real-time realiseerbaar zijn
de anderdrukking van valse alarmen is essentieel
i.v.m. de geloofwaardigheid en acceptatie van het
systeem in de praktijk
de incorporatie van onzekerheden geeft meer
flexibiliteit in de interpretaties
uitlegfaciliteiten zijn wenselijk vanwege het
gunstige effect op de testbaarheid en de acceptatie
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5.3. MOGELIJKE OPLOSSINGEN VOOR HET PROBLEEM

Voor de aanpak van het in 5.2. geschetste probleem zijn in
principe drie fundamentele benaderingen voorhanden

[Williams, 1982, Shortliffe et al., 1979J:

1. categorische beDaderiDg

2. NaarschijDlijkheidsbeDaderiDg

3. kUDst.atige iDtelligeDtie (RI)

Deze benaderingen zullen nu achtereenvolgens besproken
worden met vermelding van specifieke voor- en nadelen met
betrekking tot de toepassing in het alarmeringsgedeelte van
DADS. De evaluatie en uiteindelijke beslissing over de
keuze van de meest geschikte oplossing zullen in 5.4. aan de

orde komen.

5.3.1. Categorische benadering

Tot de categorische benadering behoren die methoden die als

kenmerk hebben dat de redeneringen, tests en beslissingen
(interpretaties) oDdubbelziDDig vastgelegd kUDDeD NordeD iD

protocols, stroo.diagra••eD, eD eeDvoudige algorit.eD.

Categorische methoden worden daarom weI deterministisch

genoemd, ofschoon de algoritmen op zich met gebruikmaking
van waarschijnlijkheidsberekeningen tot stand gekomen kunnen

zijn. Een voorbeeld van een dergelijke combinatie zijn
geoptimaliseerde binary-decision gestructureerde algoritmen,
die met behulp van informatie-theoretische technieken uit
beslissingstabellen kunnen worden afgeleid [Schoor, 1984J.

Het sterkste punt van de categorische benadering is zonder
twijfel de eeDvoud. Het redeneerproces is stap voor stap te
volgen aan de hand van simpele logica, zoals

beslissingsbomen met knooppunten en takken. De beslissingen
hangen af van een relatief klein aantal feiten. Dit maakt
de methode uitermate geschikt voor routinematige

handelingen, zoals die bijvoorbeeld in klinische

toepassingen door verplegend personeel worden verricht.
Tegelijkertijd echter legt die eenvoud juist beperkingen op.

De feiten, waarover geoordeeld meet worden, mogen geen of
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slechts NeiDig abDor.aliteiteD vertonen, met andere woorden
complexere toepassi ngsgebi eden met veel uitzonderlijke

situaties of situaties die " ruis" bevatten geven problemen,

omdat de totale zoekruimte dan te groot wordt.

5.3.2. Waarschi;nli;kheidsbenadering

De waarschijnlijkheidsbenadering omvat onder andere de

Bayesiaanse methode, de discriminant analyse methode,
statistische patroonherkenning en statistische
beslissingsmethoden. Al deze methoden hebben gemeen, dat
bij de beslissingen gebruik gemaakt wordt van
NaarschijDlijkheidsrekeDiDg. De waarschijnlijkheden waarmee

gerekend wordt, zijn doorgaans in een earder stadium uit

grote hoeveelheden historische data bepaald. Een typerend
voorbeeld is de situatie, waarbij observaties verricht
worden om te kunnen beslissen welke hypothese (toestand) uit
een verzameling hypothesen op een bepaald moment het "meest
waarschijnlijk geldig" is. Bij met name de Bayesiaanse
waarschijnlijkheidsmethode wordt dan voor iedere hypothese 

met behulp van de a priori kans en de voorwaardelijke kans
op de observatie gegeven de hypothese - berekend in hoeverre
de onderzochte hypothese waar kan zijn. Het theore.a vaD

Bayes laat zien hoe deze redenering kan worden
geformuleerd:

,.,
P (H~ 10) = P (H~) P (0 IH~) / 1: P (Hoi) P (0 IH.# ) 5(1)

Hierin duiden H~ de i-de hypothese en 0 de actuele
observatie aan. Een observatie moet hier gezien worden als
een patroon van afzonderlijke waarnemingen. Uiteraard

vereist de bepaling van de a priori waarschijnlijkheid de

beschikbaarheid van grote hoeveelheden data uit het
verleden. Dit kan in veel toepassingsgebieden probleman
opleveren.

Waarschijnlijkheidsmethoden worden vrijwel altijd gebruikt

voor validatiedoeleiDdeD. Vooraf worden een of meer
hypothesen geselecteerd. Dit kan bijvoorbeeld met een
categorische methode (!) bewerkstelligd zijn. Vervolgens
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wordt met een waarschijnlijkheidsmethode onderzocht in
hoeverre een geselecteerde hypothese geldig kan zijn. In de
praktijk wordt veelvuldig met dergelijke combinaties van
categorische en waarschijnlijkheidsmethoden gewerkt
[Szolovits & Pauker, 1978].

5.3.3. Kunstmatige intelligentie

De aanwending van kunstmatige intelligentie ("artificial
intelligence": AI) is ontstaan uit de behoefte om het
menselijk gedrag en denkproces te simuleren. Dit blijkt met
name geschikt te zijn bij het nemen van beslissingen in
omgevingen die een hoge mate van complexiteit en onzekerheid

bezitten. Bovendien is de informatie in deze omgevingen
overwegend symbolisch van aard.

Binnen het onderzoeksgebied van de AI is zich een categorie
van computerprogramma·s gaan vormen die "knowledge based
expert systems" of kortweg Hexpert syste.sH (£S) worden

genoemd. Dit zijn AI programma·s, die op basis van

geincorporeerde menselijke kennis het vermogen bezitten om
op een specifiek probleemgebied taken uit te voeren die

normal iter menselijke intelligentie vereisen. Heuristiek

speelt in de redeneerprocessen van deze programma·s een

essentiele rol, zoals zij ook een essentieel onderdeel

vormen in de redeneringen van een klinicus in complexe

situaties [Gerry, 1973, Williams, 1982]. Met heuristiek
wordt hier gedoeld op strategieen, die gehanteerd worden om
een enorme hoeveelheid opties in aantal te reduceren zonder
de beste optie uit te sluiten. Deze strategieen omvatten
onder andere zoeken, focusseren, beoordelen, samenvoegen,
discrimineren, concluderen en plannen. Het grote voordeel
van deze aanpak is, dat daarmee wordt voorkomen dat in het
wilde weg wordt gezocht naar oplossingen, zonder gebruik te
maken van kennis en ervaring. Niet aIleen vergroot een
heuristische aanpak de snelheid waarmee een oplossing wordt
bereikt, er wordt ook een grotere gelijkenis met het

handelen van een menselijke expert gevormd. Wat betreft ESs

is verder nog vermeldenswaardig, dat faciliteiten kunnen
worden ingebouwd om de uitgevoerde redeneringen aan de

gebruiker te verklaren.
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Er kunnen tijdens het ontwerpen en ontwikkelen van de
huidige ESs weI enkele problemen optreden bij de
haalbaarheidsstudies en de kennisacquisitie. Het eerste

punt kan vooral in commerciele omgevingen een belemmerende
factor betekenen. Omdat ieder ES specifiek gebouwd wordt

voor ~~n applicatie, is vooraf moeilijk in te schatten in
hoeverre een dergelijk ES zal functioneren in de praktijk.
Bovendien zijn van tevoren niet altijd aIle eisen bekend,
omdat een aantal pas tijdens de raalisatie en de tests van

de eerste versies duidelijk zal worden. Overigens betreft

het hier zowel eisen van de gebruiker als eisen van de

ontwerper/ontwikkelaar (de "knowledge engineer").

Het verwerven van de menselijka kennis kan een tweede

knelpunt zijn. De interactie tussen de knowledge engineer
en de expert vraagt van beide zijden veel tijd en verloopt

vaak moeizaam. De knoNlegde engineer betreedt een vreemd

terrain waarvan de vocabulair en de structurele opbouw
onbekend zijn. De expert kan zich echter matig uitdrukken
vanwege het heuristische en vage karakter van zijn/haar
kennis. Hierop zal in 6.3.2. Norden teruggekomen.

PatrooDherkeDDiDg
In de beschrijvingen van de drie benaderingen in 5.3.1. tIm
5.3.3. is de belangrijke rol van patroonherkenning wellicht
reeds zichtbaar geworden. De fundamentele betekenis van
patroonherkenning is het leggen van een mathematische
relatie tussen parallel geobserveerde fenomenen en de

classificatie van objecten. In het alarmeringsgedeelte van

DADS wordt in de signaalstatussen gezocht naar patronen die
een aanwijzing kunnen geven over de aanwezigheid van

toestanden uit de categorie "ongewenst". Klinici gebruiken
patroonherkenning als basisgereedschap bij het samenstellen

van een verzameling mogelijk geldige hypothesen in een vroeg
stadium [Pauker et al., 1976]. Maar ook bij de verdere

diagnose wordt patroonherkenning aangewend. Vanwege deze
doordringende rol in klinische en talloze andere
toepassingen is het niet verwonderlijk, dat deze techniek in
zowel de categorische, de waarschijnlijkheids- als de
AI-benadering meespeelt.
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5.4. MOTIVATIE VOOR DE KEUZE VAN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

Tijdens de bespreking van de drie voorgestelde alternatieven

in 5.3. zijn reeds een aantal specifieke voor- en nadelen
ter sprake gekomen. Als toevoeging hierop zullen de drie
benaderingen in deze paragraaf worden bekeken vanuit een
tHeetal "gez ichtspunten", op basis waarvan de keuze van AI
beargumenteerd Hordt.

Het mag uit de vorige paragrafen 5.3.1. en 5.3.2. duidelijk
zijn, dat de categorische en de waarschijnlijkheidbenadering
slechts in combinatie een redelijke oplossing voor het
alarmeringsgedeelte van DADS zouden kunnen bieden. De
discussie zal zich daarom toespitsen op een combinatie van
de eerste en tweede benadering (de "conventionele"

benadering) enerzijds en de AI-benadering anderzijds.

Het eerste gezichtspunt van waaruit men kan evalueren is de

soort van data die in het beslissingsproces Hordt
gehanteerd. In de conventionele benadering worden de

beslissingen genomen op basis van grote hoeveelheden

doorgaans numerieke data, die met observaties in het
verleden zijn verzameld. Op zich bevatten deze databanken
weinig echte kennis, en van redeneren is dan ook nauwelijks
sprake. De enige aanwezige "kennis" bestaat uit
statistische informatie die uit databanken kan worden
afgeleid, en bijvoorbeeld voor analyse met Bayesiaanse

methoden gebruikt kan worden. De kennis die in de meeste
menselijke beslissingsprocessen wordt toegepast heeft echter
een meer oordelend en strategisch karakter. Dit geldt met
name voor het redeneergedrag van experts op medisch klinisch
terrein.

De opkomst van AI in de afgelopen 20 jaar is juist vanuit

deze behoefte ontstaan. Tegelijkertijd heeft dit een
duidelijke trend van data-intensieve naar kennis-intensieve
methoden en van puur numerieke naar symbolische informatie
teHeeggebracht. De kennis vormt daarbij een afspiegeling
van de visie en ervaring van een expert met betrekking tot

een bepaald probleemgebied. Met de incorporatie van deze
"hogere-niveau" kennis kunnen in vergelijking met

conventionele methoden complexere problemen - zoals in DADS
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- aangepakt worden. Dit komt omdat het beslissingsproces in
zijn totaliteit beter gestuurd kan worden.

De soort van progra••als vormen een tNeede gezichtspant van

waaruit het wezenlijke onderscheid tussen conventionele en
AI-technieken kan worden aangegeven. In tradionele

programma~s specificeert men de operaties die tijdens het

verloop uitgevoerd moeten worden. Men geeft dus in de
programmacode aan HOE een gegeven probleem moet worden

opgelost. De complete "control flow" is nauwkeurig in het
algoritme vastgelegd.

In AI-programma~s construeert men echter een programma door

het probleemgebied te beschrijven, men zegt WAT waar is.
Programma-ontwikkeling komt nu in feite neer op het maken

van een bestand met een geschikte beschrijving van het
toepassingsgebied. Dit heeft een drietal belangrijke

voordelen, die ook van belang zijn in verband met de
probleemoplossing voor DADS.

Allereerst is het zo, dat hoe meer "declaratief" een

programma is, des te kleiner zal het verschil tussen de
specificaties en de resultaten van het programma zijn.
Immers, het bestand in het programma bevat deze
specificaties (!).

Een tweede pluspunt is, dat het programma incrementeel

ontwikkeld kan worden. Wanneer nieuwe kennis over een
bepaald probleemdomein ontdekt wordt, kan men die informatie
in het systeem eenvoudig verwerken door het bestand aan te
vullen. Ontwikkeling of modificatie van algoritmen is niet

nodig, omdat de kennis en het algoritme strikt gescheiden

zijn. Voor DADS is dit zeker nuttig, omdat het

probleemgebied van dien aard is, dat goede specificaties
successievelijk zullen worden toegevoegd.

Een bijkomend voordeel is het gemak, waarmee inconsistente
gegevens en strijdigheden in de gerepresenteerde kennis
kunnen worden opgespoord. In de conventionele benadering is

dit onmogelijk.
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Tenslotte is een vierde belangrijk voordeel van
AI-programma~s, dat gemaakte redeneringen en beslissingen
betrekkelijk eenvoudig aan de gebruiker uitgelegd kunnen
worden. Voor DADS is deze eigenschap bijzonder waardevol,
omdat dan door het systeem zelf aangegeven kan worden hoe
het tot een conclusie is gekomen. Dit zal de acceptatie van
het systeem sterk bevorderen, als de conclusie acceptabel
is. Zo niet, dan is ook duidelijk, op grond waarvan tot de
foute conclusie besloten werd; dit is dan een reden tot
wijziging op grond van verder overleg met de expert(s).
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6. ALARMERING MET BEHULP VAN EEN EXPERT SYSTEM

6.1. INLEIDING

In de komende paragrafen zal worden besproken welke concrete
mogelijkheden door expert systems (ES) worden geboden voor
de realisatie van intelligente alarmering in DADS. Het
hoofdstuk heeft een tweeledig doel. Ten eerste zal getracht

worden om de essentie van ESs in het kort uiteen te zetten.
Daarnaast zal op relevante plaatsen worden aangegeven welke

specifieke eigenschappen nodig zijn met het oog op de
toepassing in DADS.

>Allereerst zal een globale beschrijving van ESs worden

gegeven. Vervolgens zal dieper worden ingegaan op de

representatie en de acquisitie van de kennis voor een
knowledge base. Deze twee punten vormen samen het
belangrijkste probleem bij het bouwen van ESs. Daarna zal
de inference engine aan bod komen, met de daarin gehanteerde

strategieen en enkele speciale faciliteiten. Tenslotte zal

aandacht worden besteed aan de bouw van ESs met behulp van
de IIrapid prototyping" methode. Vanwege het laatste aspect
moeten aIle opmerkingen over de eigenschappen van het ES
voor de applicatie in DADS gezien worden in het licht van de
opzet van een eerste ontwerp.

(In de literatuur over ESs heeft zich langzamerhand een

eigen Engelstalige vocabulaire ontwikkeld. Ter wille van de
uniformiteit zijn in dit verslag veeI Engelstalige termen
gehandhaafd.)

6.2. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN EEN EXPERT SYSTEM

6.2.1. Conventionele programma's en expert systems

De essentiele kenmerken van ESs zijn het eenvoudigst te
illustreren door een vergelijking te maken met conventionele

probleem-oplossende programma's. Een aantal van deze
kenmerken zijn reeds in 5.3.3. genoemd.
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Ten eerste is een verschil in de aard van de infor.atie op
te merken. In conventionele programma~s wordt doorgaans met

numerieke data gewerkt, die uitsluitend feiten

representeren. De informatie in ESs bestaat uit symbolische

kennis die niet aIleen betrekking heeft op feiten, maar ook

op onderlinge relaties.

Een tweede verschil hangt hiermee nauw samen. Bij
conventionele programma~s ligt de nadruk op de

redeneringsmethoden, die bovendien exact en algoritmisch van

aard zijn (bijvoorbeeld Bayes, Binary-Decision trees). Bij

ESs daarentegen staan de representatie en het gebruik van de
specifieke kennis centraal bij het oplossen van een

probleem. Er wordt op een heuristische manier geredeneerd,

waarbij ook inzichten en interpretaties een rol spelen.

Een derde kenmerk van ESs is het vermogen om genomen

beslissingen te verklaren. In conventionele programma~s is

dit niet mogelijk, omdat de gemaakte redenering daarbij in

de control flow van het algoritme zit opgesloten.

6.2.2. Interne structuur

In Fig. 6-1 is de

weergegeven. De

benamingen die men

meest algemene structuur van een ES

termen tussen haakjes zijn alternatieve

in de literatuur zou kunnen aantreffen.

Een ES is opgebouwd rond drie basiscomponenten, die in
verband met informatietransport onderling zijn verbonden:

knoNledge base

dit bestand bevat de a priori kennis omtrent een

specifiek probleemgebied, in het algemeen in de vorm

van feiten en rules (zie 6.3.1.)

inference engine
deze module voert interpretaties en redeneringen uit
met de data uit de twee bestanden (zie 6.4.)

Norking .e.ory

dit bestand is gevuld met informatie over de actuele
situatie, bijvoorbeeld in de vorm van meetwaarden
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(in DADS ook signaalstatu5sen), uitkomsten van
tests, of eerder afgeleide conclusies

Daarnaast bestaat er een tweetal interfaces voor
communicatie met de buitenwereld. De externe bron die de
input data I evert is verbonden met de working memory,
terwijl het contact met de gebruiker via de inference engine
plaatsvindt. De knowledge base en de inference engine
zullen nu nader beschouwd worden.

gebruiker

IHFERENCE ENGINE
(5h~11,interpret~r)

KH6HlE~GE BASE
(rula fieMory)

~ORKIHG MEMORY
<global database)

input data

Fig. 6-1: Interne structuur van een expert system

6.3. KNOWLEDGE BASE

6.3.1. Representatie van kennis

RepreseDtatietechDiekeD

Zoals in 6.2.1. reeds is opgemerkt, bestaat de inhoud van
conventionele (statistische) databases doorgaans uit grote
hoeveelheden feiten, die met behulp van algoritmische
routines verwerkt kunnen worden. In ESs heeft men echter te
maken met een hoger abstractieniveau, met menselijke kennis
die fragmentarisch, oordelend en vaak heuristisch van aard
is. Uit verschillende onderzoeken [Gorry, 1973, Elstein
et al., 1978] is gebleken, dat dit ook geldt voor de
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redeneerprocessen van klinici. Hat gedrag van experts - en

dan met name in het geval dat deze een bewakende taak
verrichten zal bij de bespreking van de inference engine

(6.4.) uitgebreid aan bod kamen.

Vanwege het kwalitatieve karakter van de redeneringen is een

be.tand met uitsluitend feiten niet meer toereikend, omdat
informatie over relaties, proposities en implicaties
ontbreekt. In de meeste ESs wordt deze tekortkoming

opgeheven door behalve feiten ook zogenaamde (production)

rules in het bestand op te nemen. Op deze wijze ontstaat
een rule-based expert system (RBS). Elke rule vormt een
brokje kennis en draagt bij tot de complete knowledge base.
De standaardvorm van men rule is

IF <conditie/patroon> THEN <conclusie/actie> [<factor>]

Het antecedent <conditie/patroon> kan hierbij een logische
uitdrukking van meerdere condities zijn bijvoorbeeld
verbonden door and~s en or~s. Evenzo kan het consequent
<conclusie/actie> bestaan uit uiteenlopende zaken als

modificaties van de knowledge base of meldingen van een
beslissing aan de gebruiker. Een numerieke waarde <factor}
kan eventueel worden toegevoegd om de zekerheid of

betrouwbaarheid van de desbetreffende rule aan te geven.
Dit biedt de mogelijkheid tot "inexact reasoning" (zie
6.4.2).

In de literatuur worden twee representatievormen genoemd als

alternatieven voor rules, namelijk semantische netwerken en
frames, die overigens vaak samen als een vorm van
representatie gezien worden. Tot heden toe zijn weinig

werkende ESs gebouwd, die van deze technieken gebruikmaken.
Se.antische netwerken [Brachman, 1979] zijn opgebouwd uit

knooppunten die onderling verbonden zijn door takken,
overeenkomend met respectievelijk objecten en relaties
tussen die objecten. Een dergelijke representatie is echter
aileen mogelijk, indien het probleemdomein algemeen
geaccepteerde hypothesen bevat die op een netwerkstructuur

geprojecteerd kunnen worden. Bij de meeste AI toepassingen
is dit niet het geva~.
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Fra.es [Fikes & Kehler, 1985] zijn blokken die elk de kennis
over een object of een klasse van objecten representeren.
Een dergelijk frame is geconstrueerd uit meerdere "slots"
Naarin de diverse individuele kenmerken (attributen met
Naarden) van de tot dat frame behorende objecten beschreven

staan. Het geheel Nordt onderbracht in een hierarchisch
systeem. De Objecten in een bepaald frame kunnen op deze
Nijze de kenmerken van objecten in een hoger g&legen frame
lIerven"l

• In Fig. 6-2 wordt een voorbeeld van een frame-set

getoond. Het object "EINDHOVEN" in frame tU erft in di t

geval de eigenschappen van de frames *2 en *3.

fra. object attribuut lAarde

Fra. .1 EINDHOVEN is_etn STAD
is_in NEDERLAND

Fra. 12 NEDERLAND is_etn LAIID
taaCis NEDERLaNDS
is_in EUROPA

Fra. 13 STAD is_ten 1I00NPLAATS
heefLeen STADHUIS

Fig. 6-2: Voorbeeld van een frame-set

In implementaties ziet men de frame-techniek vaak
gecombineerd met de rule-techniek, Naarbij de inhoud van de
frames voornamelijk uit rules bestaat [Aikins, 1984]. Men
zou deze methode kunnen benaderen door rules op sen
gestructureerde manier van extra informatie te voorzien.

Representatie met behulp van rules geeft naast het
genoemde pragmatische voordeel - ook een hogere mate van
flexibiliteit. Dit is met name belangrijk Nanneer de "rapid
prototyping" methode bij de bOUN van het ES aangeNend Nordt.
VanNege de eenvoud van de representatievorm is binnen enkele
dagen sen Nerkend systeem te creeren. En omdat iedere rule

een afzonderlijke brok informatie bevat, kan het systeem
incrementeel opgebouNd Norden door losse rules toe te
voegen. Dit zal verder verklaard worden in 6.5.1 ••
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Voordat verdere details over de interne configuratie van
rules voor toepassing in DADS behandeld worden, is het goed
te realiseren wat voor soort relaties door de rules moeten
worden vertegenwoordigd. Men zou voor het alarmerings
gedeelte een drietal classificaties van rules kunnen
opstellen zoals in Tab. 6./1.. Deze rules moeten in
combinatie de bewakende taak gaan verrichten. De integratie
van deze classificaties en de vertaling naar een ES antwerp
zullen aan de orde komen bij de discussie over de inference
engine (6.4.).

Tab. 6./1: Classificaties van rules

CRITERIUM INDELING

1. aard van de relatie a. detecterend /

als zodanig focusserend

b. diagnostiserend

2. locatie in het domein a. hemodynamische var.
(bv. variabele groep) b. temperaturen

c. respiratoire var.
d. gasstromen
e. ··

3. aard van de hypothese a. instrument-fouten
(klasse van foutmodel) b. input (veranderingen)

c. therapeutische acties

d. toestand van patient
e. ··

Configaratie van rales
De interne structuur van de rules is van vitaal belang
vanwege haar rechtstreekse invloed op de werking van de
overige delen van het ES. In beginsel kunnen twee
filosofieen gevolgd worden. Enerzijds kunnen de rules zo
eenvoudig mogelijk samengesteld worden, met aIleen een
antecedent (IF-deel) en een consequent (THEN-deel). Het
redeneergedrag van het ES in zijn geheel hangt dan
voornamelijk af van de toegepaste technieken in de inference
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engine. Een andere benadering is, dat men elke rule
voorziet van extra informatie zoals de eigenschappen, de
relevantie en de prioriteit van die rule. Ook de genoemde
zekerheidsfactor is een voorbeeld van toegevoegde
informatie. Uiteraard hangt de keuze van deze filosofieen
sterk af van de omvang en de kenmerken van het probleem
domein en de gestelde eisen aan het totale systeem. Deze
afweging zal nu geconcretiseerd worden voor een ES in
DADS. Vooropgesteld wordt, dat het ES hierin een bewakende

functie moet vervullen.

Men zou voor de toepassing in DADS een knowledge base kunnen
opbouwen met behulp van rules in de standaardvorm. De meest
voor de hand liggende inhoud van de <condities/patronen>

bestaat daarbij uit patronen van signaalstatussen en

eventueel eerder afgeleide conclusie. Het THEN-deel, de
<conclusies/acties>, zouden dan kunnen corresponderen met

conclusies omtrent de fys~ologische toestand van de patient,
met de werking van de technische instrumenten, met
verwachtingen over toekomstige patronen, met modificaties
van de working memory of met bepaalde suggesties aan de

anesthesist. Vanwege het grote aantal dynamische variabelen
en het real-time aspect is de haalbaarheid van deze
oplossing hoogst twijfelachtig - ofschoon dit moeilijk in te
schatten is (zie 6.3.3.>.

Een alternatieve methode is de toevoeging van de extra

informatie in de rules zoals besproken in bovenstaand
verhaal. Op deze manier zal een gedeelte van de heuristiek
ook in de knowledge base terechtkomen. Voor de inhoud van
deze record-achtige rules komen voor DADS de volgende
onderdelen in aanmerking:

naam van de rule
omschrijving van de gerepresenteerde relatie
naam van de rule-set waartoe de rule behoort
prioriteit van de rule
antecedent

consequent
zekerheidsfactor
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De omschrijving van de rule levert niet aIleen een verhoogde
leesbaarheid van de knowlegde base, maar kan ook vruchtbaar
gebruikt worden voor het uitleggen van een redenering <zie
6.5.3.). De rule-set en het antecedent definieren
gezamelijk de situaties waarin de rule geactiveerd moet
worden. Dankzij de aanduiding van de rule-set kunnen
verzamelingen rules "bevroren" of geselecteerd worden, zodat
de omvang van het op dat moment beschouwde probleemgebied

gereduceerd wordt. Dit is waardevol bij bijvoorbeeld

open hart operaties, waar in verschillende fasen van de

operatie ook verschillende redeneermechanismen zullen

gelden.

In de meeste implementaties worden rules getest in de

volgorde waarin ze in de knowledge base ondergebracht zijn.

Het kan echter wenselijk zijn om deze standaard-volgorde te
veranderen, zeker in real-time omgevingen zoals DADS. Voor

gevaarlijke alarmsituaties dient een snelle respons
verkregen te worden. De rules, die deze situaties kunnen
detecteren, dienen dus het eerst getest te worden. De

resterende tijd <indien beschikbaar!) .kan dan opgevuld

worden met het testen van bijzaken. De plaats van de rule
in de rij van de te testen rules kan worden gespecificeerd
met behulp van de prioriteitswaarde in de rule.

6.3.2. Acguisitie van kennis

Onder kennisacquisitie verstaat men het verwerven van kennis
over een specifiek probleemgebied. In principe zou men
gebruik kunnen maken van leerboeken, case studies of
databanken, maar de "diepere" kennis wordt normal iter door
een expert overgedragen. Er zijn een aantal redenen waarom

het acquisitieproces veel moeilijkheden oplevert:

menselijke kennis is complex en ongestructureerd van
aard

dezich vaak niet bewust van

met name triviale - kennis
heuristische kennis in woorden te

een expert is

aanwezigheid van

het is lastig om
formuleren

het specifieke probleemgebied is voer de knowledge
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engineer - dit is de persoon die het ES ontwikkelt 
vreemd terrein; de communicatie met de expert wordt
hierdoor ernstig bemoeilijkt
de expert is slecht op de hoogte van de principes en
mogelijkheden van ESs; dit heeft een negatieve
invloed op de afstemming van de geleverde informatie
op het ES

Deze argumenten hebben ertoe bijgedragen, dat men in de
praktijk is gaan zoeken naar alternatieve ontwikkelings
methoden voor ESs. "Rapid prototyping ll (zie 6.5.1.) is een
van de meest succesvolle voorbeelden van dergelijke
methoden, en deze zal ook bij de ontwikkeling van een eerste
ES voor DADS worden gehanteerd. Desondanks zal het formele
acquisitieproces toch besproken worden met het oog op de
voortzetting van het werk na het bouwen van een prototype.
Bovendien zullen de fundamentele technieken van kennis
acquisitie ook bij de ontwikkeling van een prototype van pas
kunnen komen.

Het gehele proces is in drie fasen in te delen CKidd &
Welbank, 1984, Breuker & Wielinga, 1986]:

1. orientatiefase
het verkrijgen van inzicht in de terminologie en de
fundamentele structuur van het probleemgebied

2. elicitatiefase

het vergaren van de gedetailleerde kennis
3. analyse- en testfase

het interpreteren, corrigeren en verfijnen van de
knowledge base

Fase *1: Orientatiefase
Bij de opzet van een grove modelstructuur in de eerste fase
dienen antwoorden gevonden te worden op de volgende vragen
(deze zijn overigens ook van toepassing op een ES in DADS):

hoe kan het totale terrein van de expert
(anesthesist) opgesplitst worden in subterreinen?
(bi jvoorbeeld rule-sets aan de hand van variabele
groepen)
bestaan er relaties tussen de verschillende
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subterreinen, met andere woorden kunnen deze
subterreinen als onafhankelijke probl eemgebi eden
behandeld worden?

welke basisprincipes hanteert de expert bij het
verrichten van zijn/haar taken (bijvoorbeeld analyse
van hypothesen na een opgetreden event), hoe worden
subtaken gecreeerd en in welke volgorde worden ze
afgewerkt?
welke externe factoren zijn van invloed op de

strategie in de redeneerprocessen? (bijvoorbeeld

observaties aan de patient, suggesties van chirurgen
of perfusionisten, etc.)
in hoeverre is de kennis invariant met betrekking
tot de context en de tijd? (is het nuttig om type en

fase van de operatie erbij te betrekken?)

Fase #2: Elicitatiefase

Voor het verwerven van de gedetailleerde
meerdere methoden beschikbaar. De essentiele
de meest pragmatische elicitatiemethoden
achtereenvolgens aan de orde komen:

kennis
aspecten

zullen

zijn
van

nu

infor.eel intervieNen

dit is de meest toegepaste methode, waarbij op een
min of meer ongestructureerde manier over allerlei
voorbeelden wordt gesproken; het vergt over het
algemeen weI erg veel tijd en garandeert geen 100%

betrouwbare resultaten; vooral feitelijke kennis
kan met deze methode aan de expert worden onttrokken

analyse van lopende co••entare» (Hthinking aloadH)

de commentaren, die de expert tijdens het uitvoeren
van de taken geeft, worden naderhand geanalyseerd en
omgezet in feiten en rules (in het geval van RBSs);

deze methode is weliswaar systematischer, maar geeft

weI een extra belasting voor de expert; de
verworven kennis heeft voornamelijk betrekking op de
heuristiek en de strategie in de redeneerprocessen

observatie van take»

met deze manier kan een rechtstreeks inzicht in de
uitvoering van de taken worden verkregen; het
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betreft hier vooral de meer kwalitatieve aspecten,
zoals snelheid en volgorde van de taken, de rol van
de expert in het geheel, etc.; observeren is

doorgaans tijdrovend en I evert slechts globale

informatie af

Gezien het intuitieve karakter van de redeneerprocessen van

de anesthesist lijkt het gecombineerde gebruik van

bovenstaande methoden het meest geschikt voer de praktische

kennisacquisitie in DADS.

Fase #3: Rnalyse- en testfase

De laatste fase bestaat uit het corrigeren van fouten en het
verfijnen en eventueel aanvullen van de knowledge base.
Rules zouden bijvoorbeeld op verkeerde momenten geactiveerd

kunnen worden of tot foutieve conclusies kunnen lei den.
Modificaties of toevoeging van extra rules is dan

noodzakelijk.

6.4. INFERENCE ENGINE

6.4.1. Strategie

Rlge.ene strategieen

De belangrijkste taak van de inference engine is de
coordinatie in het gebruik van de kennis in de knowledge

base om via een redeneerproces tot beslissingen te komen.

In het redeneerproces wordt gezocht naar overeenkomsten

tussen permanente patronen in de knowledge base en
veranderlijke patronen in de working memory. Dit proces kan
vol gens twee strategieen plaatsvinden:

1. FO~Nard chaining (Udata/event driven U)

aIle rules waarvan de condities overeenkomen met de
data in de working memory worden geactiveerd; de
conclusies van deze rules kunnen weer nieuwe rules
activeren, zodat een keten van rules in voorwaartse
richting ontstaat; dit gaat door, totdat een

beslissing of eindconclusie gevonden wordt
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2. BackNard chaining <"goal/hypothesis driven")
bij deze strategie stelt men een conclusie, en

tracht men vervolgens die conclusie te bewijzen;

hiertoe worden de antecedenten van de rules

vergeleken met de feiten in de working memory; die

condities van een bijna bewezen rule die niet direct
aangetoond kunnen worden - omdat zij op dat moment

niet in de working memory vermeld staan vormen
nieuwe sub-doelen die weer met andere rules bewezen

moeten worden; rules worden dus in achterwaartse
richting aan elkaar gekoppeld

Backward chaining heeft het grote voordeel, dat aIleen die

rules worden getest, die iets met de gestelde hypothese te

maken hebben. Het redeneerproces als zodanig kan echter

moeilijk worden gestuurd, waardoor voor omvangrijke

probleemgebieden geen hoge efficientie bereikt kan worden.

Forward chaining daarentegen gaat uit van bekende feiten in

de working memory, zodat het onderzoek van het probleem in

een bepaalde richting kan worden gedirigeerd. Een nadeel is

weI, dat ook irrelevante rules worden getest op hun IF-deel.

Strategieen voor beNaking
Redeneerprocessen van klinici bestaan dikwijls uit een
opeenvolging van constructies en verificaties van hypothesen

[Elstein et al., 1978]. Dit correspondeert met een mix van

data-gedreven en doel-gedreven zoeken - veel meer dan zuiver

data- of zuiver doel-gedreven. Deze redeneermethode "in
twee richtingen ll is terug te vinden in de strategie die door

een operator bij de bewaking van een industrieel real-time

proces wordt toegepast [Moore et al., 1984, Fikes ~ Kehler,
1985] •

Het gaat hier om domeinen die omvangrijk en dynamisch van

aard zijn. Tijdens normaal bedrijf beperkt de operator zich

tot een deelverzameling van variabelen, en scant deze om te

zien of een mogelijke alarmsituatie zich voordoet. Dit

wordt beoordeeld op basis van momentane meetwaarden en de

actuele toestand, die een afspiegeling van het verleden

vormt. Daarbij worden de geobserveerde waarden ge"matched"

op de vaak heuristische patronen die de

mogelijke-alarmsituaties aanduiden. Het "redeneren" tijdens
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normaal bedrijf is dUidelijk data-gedreven oftewel forward
chaining van aard. Wordt echter een mogelijke-alarmsituatie

gedetecteerd, dan richt de operator zich - afhankelijk van

de detectie - op een specifiek deel van het totale proces.

Dit deel wordt vervolgens geanalyseerd om na te gaan of de

situatie inderdaad ongewenst is en wat de exacte oorzaak is.

De operator onderzoekt daartoe een beperkt aantal

hypothesen, die tot dat deel van het proces behoren, en
beslist voor elke hypothese tot acceptatie of verwerping.

De redenering wordt nu blijkbaar door het doel gedreven. De

geaccepteerde hypothesen leiden tenslotte tot het uitvoeren

van een of meer acties.

Inference engine voor DRDS
In het volgende gedeelte zal getoond worden hoe bij het

ontwerpen van een inference engine voor DADS een analoge

benadering kan worden genomen. Hierbij zullen de in 6.3.1.

geintroduceerde classificaties van rules als basis fungeren.

In de eerste classificatie werd onderscheid gemaakt tussen

detecterende en/of focusserende rules enerzijds, en

diagnostiserende rules anderzijds. Fig. 6-3 laat zien hoe
deze opsplitsing kan worden geprojecteerd op een inference

engine voor DADS. De detectie en de focussering gebeuren

beiden met het forward chaining mechanisme, vandaar dat ze

niet expliciet gescheiden zijn. Concreet betekent dit, dat

voor elke rule in dit gedeelte gekeken wordt of het

antecedent overeenkomt met de actuele gegevens (meestal:

signaalstatussen> in de working memory. Wordt nu een

dergelijke overeenkomst gedetecteerd, dan wordt de

desbetreffende rule geactiveerd met als resultaat dat op een

van de rule-sets ingezoemd wordt. De volgorde van de te

testen rules speelt in dit stadium een belangrijke role Het

is dan ook verstandig om deze rules te voorzien van

prioriteit-waarden, zoals in 6.3.1. is uiteengezet.
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RULE SET 1M
(back-ard)

RULE-SET 12
(back-ard)

RULE-SET .1
(back-ard)

....-..._-...•.•~
............- -.

....
................

DETECTIE
SET

(for-ard)

d e tee tie focussering d i a 9 nos e

Fig. 6-3: Ontwerp van een inference engine voor DADS

Bij de tNeede classificatie van de rules werd de locatie

binnen het totale probleemdomein als criterium genomen. Er
werd voorgesteld om aIle variabelen in te delen in

categorieen, en vervolgens aIle beschikbare rules in een of
meer van deze categorieen onder te brengen. In het schema
van Fig. 6-3 is te zien hoe deze classificatie gebruikt kan
worden om de indeling in rule-sets binnen het diagnose

gedeelte te realiseren. Dit kan men naar de inference
engine vertalen door te stellen, dat vanuit het detectiel
focusseringsgedeelte die rule-set wordt geselecteerd waarin
zich vermoedelijk de juiste hypothese bevindt. Dit
vermoeden bestaat op grond van het feit, dat al die
hypothesen te maken hebben met de gedetecteerde plaats in
het probleemdomein.

In vergelijking met bijvoorbeeld een raffinageproces zal de
plaats van het probleem in een fysiologisch proces echter
veel minder "hard" te bepalen zijn. Voor de inference
engine betekent dit, dat een overstap tussen verschillende

rule-sets mogelijk moet zijn. De beste methode is om dit
via het detectiegedeelte te doen, omdat daarin met forward

chaining eerst nog kan worden gekeken of nieuwe bruikbare
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feiten zijn ontdekt tijdens de analyse in de vorige
rule-set. Vervolgens kan' de volgende geschikte rule-set

worden geselecteerd.

De derde classificatie was gemaakt aan de hand van de soort

van oorzaken die tot het event geleid kunnen hebben. Het

gaat hier blijkbaar om diagnostiserende kennis. In Fig. 6-3

zijn deze rules terug te vinden binnen de rule-sets. Met

andere woorden, deze classificatie speelt een rol bij de

opbouw van de individuele rule-sets, voorzover sprake is van

een strikte scheiding tussen de verschillende soorten rules

binnen een set. Dit hangt uiteraard sterk af van de omvang
van het sUbprobleemgebied. In beginsel kan men ook op deze

plaats weer detecterende en focusserende rules opnemen, die

een sub-subprobleemgebied kunnen creeren. Een groot aantal

van dit soort specificaties zullen in de praktijk pas

duidelijk kunnen worden. Vanwege het diagnostiserende

karakter wor~t nu overigens met het backward chaining

mechanisme gewerkt, zodat aIle m0gelijke hypothesen snel

kunnen worden beoordeeld op geldigheid.

6.4.2. Redeneren met onzekerheid

Expertise laat zich meestal niet met volledige zekerheid

beschrijven. Dit geldt zeker ook voor de toepassing in

DADS. Zoals in 5.3.3. reeds werd uiteengezet, is de

heuristiek een belangrijk, zo niet het belangrijkste aspect

in de redeneerprocessen van de anesthesist. En het meest in

het oog springend kenmerk van expertise is dat conclusies
vaak niet met zekerheid kunnen worden getrokken, en dat

feiten niet altijd voor de volle 1007. feiten zijn. De

overwegingen die daarbij een rol spelen zijn vaak moeilijk

expliciet te beschrijven. Om die reden werd in 6.3.1. een

ruleconfiguratie geintroduceerd, waarin een zogenaamde

certainty factor is opgenomen. Het systeem zal deze factor

algoritmisch moeten kunnen verwerken.

Er is dus behoefte aan een methode, waarmee de certainty

factors gepropageerd kunnen worden in de opgebouwde

redeneerketen. Bij nadere analyse van het propagatie

mechanisme blijken drie soorten combinaties te bestaan:
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1. In een ruleset:
Combinatie van meerdere rules die dezelfde hypothese
in positieve of negatieve zin steunen

2. In een rule:

Overdracht van het antecedent naar het consequent

3. In een antecedent:
Conjuncties en/of disjuncties van twee of meer

componenten

De te ontwikkelen methode dient al deze Ufuncties" te kunnen
verrichten. In verband met de toepassing in DADS zijn
daarbij neg twee randvoorwaarden te stellen:

1. Ontbrekende informatie moet verwerkt kunnen worden
2. De volgorde van de componenten mag niet van invloed

zijn op het eindresultaat

Bij de bespreking van het prototype in hoofdstuk 7 zal een

methode worden gelntroduceerd die aan bovenstaande criteria
voldoet.

6.4.3. Uitlegfaciliteiten

Een doorslaggevend verschil tussen conventionele programma~s

en . AI-programma~s en in het bijzonder ESs is het

vermogen om gemaakte redeneringen te verklaren. In de

situatie van DADS gaat het om de uitleg van gegenereerde
alarmmeldingen. Het vertrouwen in het systeem zal toenemen,
als het in staat is exact aan te geven welke kennis is
gebruikt en welke tussentijdse conclusies tot de complete

redeneerketen hebben bijgedragen. Een tweede - wellicht nog
belangrijker - voordeel van een uitlegfaciliteit is de hulp

die geboden wordt tijdens de ontwikkeling van de knowledge
base. Men kan voor elke situatie nauwkeurig nagaan welke
rules geactiveerd worden, op welk moment, en waarom. In het
prototype zal dit worden geconcretiseerd.
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6.5. BOUW VAN EEN EXPERT SYSTEM

6.5.1. Ontwikkelingsmethoden

For.ele .ethode

Ondanks het feit, dat de constructie van een ES wordt
beinvloed door het gebied waarop de kennis betrekking heeft,
is het mogelijk om een globale fasering in de taken van de
knowledge engineer aan te geven:

1. kennisacquisitie

2. systeemontwerp
3. implementatie
4. validatie

Het is zeer geed denkbaar dat na de laatste fase weer wordt
teruggekeerd naar ~en van de voorafgaande fasen dit is

afhankelijk van detestresultaten.

Het bovenstaande verhaal schetst echter de ideale situatie.

Het bouwen van een ES voor een applicatie betekent ~oorgaans

de introductie van iets nieuws. De volledige specificaties
en eisen zijn zelden van tevoren bekend. Bovendien is in

6.3.2. reeds gesproken over de moeilijkheden die tijdens het
kennisacquisitieproces kunnen optreden. Hoofdoorzaak is,

dat de communicatie tussen de ontwikkelaar en de gebruikers
ernstig wordt belemmerd omdat elke partij een andere taal

spreekt. Kortom, de traditionele formele methode is
nauwelijks toepasbaar. Vandaar dat juist vanuit de praktijk
- in de literatuur wordt hierover weinig vermeld nieuwe
bouwmethoden zijn opgekomen. Een zeer goed voorbeeld is
"rapid prototyping", en deze zal voor het ES in DADS
aangewend worden.

Rapid prototyping

In het kart valt prototyping te karakteriseren als het
bouwen van een eerste model met de meest essentiele
kenmerken en een standaard. Dit model dient in de latere

ontwikkeling van het ES als voorbeeld. Het uiteindelijke

doel van rapid prototyping is het vaststellen van de
gebruikersbeheeften. Na de realisatie van het model wordt
via evalueren en aanpassen duidelijk hoe een volgend
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prototype moet worden gecreeerd. Dit proees wordt steeds
herhaald, totdat uiteindelijk door de gebruiker en de
ontwikkelaar samen aIle eisen kunnen worden gede~inieerd.

Het laatste wordt uiteindelijk gebruikt als basis voor de
applicatie. Het grote voordeel van deze incrementele aanpak
is, dat het systeem middels terugkoppeling een bijdrage
I evert aan zijn eigen ontwikkeling. Bovendien kan de
ontwikkeling in gang worden gezet zodra voldoende (knowledge
engineering) kennis aanwezig is om een simpel ES te bouwen.

Op deze wijze worden de belangrijkste problemen tijdens de
kennisacquisitie en het systeemontwerpen verholpen. WeI
legt dit een aantal extra eisen op aan het te bouwen ES
prototype. Het prototype kan niet al te complex zijn, omdat
het in een betrekkelijk korte tijd gerealiseerd moet kunnen
worden (dit geldt met name voor commerciele ESs). Ten

tweede dient een grote ~lexibiliteit ingebouwd te worden,
zodat de overgang naar een volgend prototype zo weinig
ingrijpend mogelijk blij~t.

6.5.2. Knowledge engineering tools en programmeertalen

Tools
Knowledge engineering tools (KE tools) is een benaming voor
een categorie van so~tware-ontwikkelsystemen, die de bouw
van een ES kunnen vergemakkelijken. Elke tool is nauw
verbonden met een bepaalde representatie, architectuur en
in~erence strategie. Dit impliceert dat de knowledge
engineer zich bij de eventuele keuze van een tool allereerst
zal maeten a~vragen welk type kennis gerepresenteerd moet
worden.

Tussen de diverse tools bestaan sterke gradatieverschillen
qua capaciteit en complexiteit. De meer vol wassen tools
dragen bij in de bouw van het complete ES. Het gaat hierbij
om zogenaamde "empty shells", die meestal ontstaan zijn uit
een bestaand ES waaruit de probleem-speci~ieke kennis
verwijderd is. Voorbeelden zijn EMYCIN uit MYCIN en KAS uit
PROSPECTOR. Dit verklaart ook waarom deze tools restricties
opleggen ten aanzien van architectuur, representatie,
redeneerstrategie en de hardware van het te bouwen ES. Meer
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flexibiliteit kan bereikt worden met een minder "complete"
tool, die hulp biedt in een deel van het bouwproces. Zo
bestaan er bijvoorbeeld tools voor het verwerven en
representeren van kennis (TEIRESIAS) of het ontwerpen van de
architectuur (AGE). Daarnaast zijn er de zogenaamde
"support facilities". De tools van dit type zijn gericht op
het creeren van een betere programmeeromgeving (met
debugging gereedschappen en knowledge base editors) of op
het ondersteunen van het voltooide ES (met 110 faciliteiten
en uitleg-hulpmiddelen).

Progra••eertalen
Men zou de programmeertalen
op het laagste niveau.
probleem-georienteerde talen
etc •• Anderzijds ziet men het
talen steeds meer toenemen.
en PROLOG.

kunnen classificeren als tools
Enerzijds zijn dit de

zoals C, PASCAL, PLII, ADA,
gebruik van de symbolische
Bekende voorbeelden zijn LISP

Keuze van een tool
De keuze van een tool (met inbegrip van de afweging: weI of
niet een tool gebruiken) wordt bepaald door de
beschikbaarheid van tijd, geld, mensen en hardware. Een
complexe tool is duur in aanschaf, maar kan het
ontwikkelingsproces sterk verkorten. Bovendien is weinig
know-how over knowledge engineering vereist, omdat aIle
richtlijnen voor het ontwerp door de tool worden gegeven.

Het grote nadeel is dat het eindproduct zelden of nooit
volledig afgestemd is op de applicatie. Dit is
tegelijkertijd het sterkste punt van eenvoudige tools en
programmeertalen. De incrementele groei is nu niet aIleen
van toepassing op de knowledge base, maar op aIle delen van
het systeem. Daardoor kan 100% maatwerk geleverd worden, en
krijgt men een beter inzicht in de beperkingen en
mogelijkheden van het systeem. WeI moet kennis over ESs in
huis zijn, en dient men rekening te houden met langere
ontwikkelingstijden.

Keuze van een progra••eertaal

Ofschoon ESs geschreven kunnen worden in conventionele
tal en, worden LISP en PROLOG als meest geschikt beschouwd
vanwege hun vermogen om symbolische data - zoals kennis - te
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manipuleren. ESs in talen als C en PASCAL zijn doorgaans
erg ondoorzichtig en slecht onderhoudbaar. De afwegingenen
zullen daarom beperkt blijven tot de keuze tussen LISP en
PROLOG.

Het fundamentele verschil tussen LISP en PROLOG is, dat LISP
een procedurele en PROLOG een logische programmeertaal is.

LISP voorziet in een kleine set van primitieve functies van
waaruit de gebruiker complexere functies kan construeren
voor de desbetreffende toepassing. Symbolische data kan
eenvoudig gemanipuleerd worden met behulp van zogenaamde
"lijst structuren". Zowel de programma-code als de data
worden in deze structuur gerepresenteerd, zodat een LISP
programma zijn eigen code kan wijzigen.

PROLOG daarentegen maakt gebruik van een representatie die
op logica berust. Een PROLOG programma bestaat uit
inferentie-regels die relaties tussen objecten aangeven. De
parallel met production rules in ESs valt hierbij Ope De
PROLOG interpreter probeert relaties of feiten te bewijzen
door middel van backward chaining. Dit wordt gerealiseerd
met patroonherkenning en backtracking-mechanismen.

Tenslotte zullen de belangrijkste sterke en zwakke punten
van beide talen opgesomd worden. Voor het prototype is
overigens PROLOG gebruikt. Deze keuze zal in hoofdstuk 7
nader beargumenteerd worden.

Sterke punten van LISP I zwakke punten van PROLOG:

LISP is een meer gevestige taal dan PROLOG, waardoor
meer literatuur en betere programmeeromgevingen voor
deze taal bestaan
LISP biedt betere faciliteiten voor grafische
presentatie en 1/0
functies, data en rules in LISP kunnen in een
willekeurige volgorde geplaatst worden, hetgeen voor
de rules en feiten in PROLOG niet geldt
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Sterke punten van PROLOG / zwakke punten van LISP:

leren,
noemen
Single

verkregen
prototypenvoorgeschiktheiddeworden, hetgeen

gunstig belnvloed

PROLOG eist minder geheugenruimte
PROLOG is eenvoudiger qua opzet, sneller te
en beter leesbaar dan LISP (PROLOG-aanhangers

LISP niet voor niets '"Lots of !.rritating
Parentheses" !)

met PROLOG kunnen sneller realisaties
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7. IMPLEMENTATIE VAN EEN PROTOTYPE EXPERT SYSTEM

7.1. INLEIDING

De laatste fase van het afstudeerproject heeft bestaan uit
de praktische realisatie van een prototype ES, volgens het
ontwerp van hoofdstuk b. Het ES werd in de programmeertaal
PROLOG ontwikkeld op een VAX 11/750 (UNIX). Een introductie
in PROLOG zal de geschiktheid van de taal voor ESs
verklaren. Vervolgens zullen de verschillende componenten
van het gebouwde prototype uiteengezet worden. Het
hoofdstuk eindigt met een illustratief voorbeeld.

7.2. PROLOG VOOR EXPERT SYSTEMS

7.2.1. Motivatie voor de keuze van PROLOG

Nu de kenmerken van ESs bekend zijn, kan een gefundeerde
keuze uit tools en talen voor een prototype ES gemaakt
worden. In verband met de rapid prototyping benadering zal
voorlopig aIleen een programmeertaal gebruikt worden. Aan
de hand van de resultaten van het prototype kan later neg
altijd besloten worden om een extra tool aan te schaffen,
bijvoorbeeld voor kennisacquisitie.

Na zorgvuldige afwegingen is PROLOG als programmeertaal
gekozen. De twee belangrijkste redenen zullen genoemd
worden. Ten eerste is het met PROLOG mogelijk om in een
zeer korte peri ode (ca. 5 weken) zowel de taal te leren als
een werkend ES in die taal te realiseren. Het is zonder
meer de meest geschikte taal voor de rapid prototyping
methode. De voornaamste reden voor de keuze van PROLOG is
echter het feit, dat PROLOG een taal is voor logisch

progra••eren. Het is opvallend hoe elegant de structuur van
een ES op PROLOG geprojecteerd kan worden. Om die elegantie
aan te tonen, zal nu een introductie in PROLOG vol gen.
Bovendien zal de uiteenzetting over de werking van het
prototype beter te begrijpen zijn, als de lezer enige
basiskennis over PROLOG bezit.
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(Voor een uitgebreide studie van PROLOG wordt gerefereerd
naar [Clocksin & Mellish, 1984] en [Konigsberger & De Bruyn,
1987].)

7.2.2. Logisch programmeren in PROLOG

Logisch progra••eren
In logische programma~s zijn de beschrijving van het

probleem en de methoden voor het oplossen van het probleem
expliciet gescheiden. Het complete algoritme is dus

opgesplitst in twee componenten: een logische co.ponent
waarin gedefinieerd is WAT het algoritme oplost en een
besturingsco.ponent waarin beschreven staat HOE die
oplossing wordt bereikt. De logische component bevat feiten
en rules, die iets zeggen over de objecten en de relaties

tussen de objecten in een specifiek probleemdomein.

Vertaling naar PROLOG
Het principe van logisch programmeren kan op implementatie
niveau met PROLOG worden gerealiseerd. Daartoe bestaat een

PROLOG systeem eveneens uit twee componenten: een
interpreter en een database. De PROLOG database

vertegenwoordigt de logische component van het algoritme, en

bevat proposities in de vorm van "Horn clauses". De PROLOG

interpreter zorgt voor de besturing, en gebruikt daarvoor
"unificatie" en "backtracking". In het overige deel van
deze paragraaf zal de betekenis van deze begrippen worden

uiteengezet.

Op dit moment wordt de analogie met de componenten van een

ES al enigszins zichtbaar. De PROLOG database lijkt erg
veel kenmerken van de ES knowledge base te vertonen, en
hetzelfde geldt voor de PROLOG interpreter en de ES
inference engine. Fig. 7-1 geeft aIle genoemde relaties in
een schematisch overzicht.
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RLGORITNE = LOGICR + BESTURING
1 1

Horn clauses unificatie I
backtracking

1 1
PROLOG PROGRRMMA = DRTRBRSE + INTERPRETER

! l
1 1

EXPERT SYSTEM = KNOWLEDGE BRSE + INFERENCE ENGINE

Fig. 7-1: Logisch programmeren, PROLOG en ESs

7.2.3. Horn clauses en unificatie/backtracking

Een PROLOG-programma bestaat uit een verzameling procedures,

die ieder de definitie van een predicaat bevatten. Een
procedure bestaat uit een sequentie van Horn clauses van de

vorm

hetgeen kan worden gelezen als

"A (is waar) als B1 en B2 en •• en Bn (waar zijn)"

A wordt de head van de clause genoemd, en B1, B2, •• , Bn de
body. Bij een n-waarde van 0 geeft de clause een simpel
feit aan, genoteerd als

A.

Regels en feiten hebben dus dezelfde representatievorm. De

clauses A en B~ zijn zogenaamde goals of procedure calls,

bestaande uit een predicaat met argumenten. Bijvoorbeeld in
de rule

vader(X,V) .. ouder(X,V), mannelijk(X).

zijn "vader", "ouder" en "mannelijk" predicaten van clauses,
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en .. X.. en "V" de bijbehorende argumenten ("X" en "V" zijn

variabelen en worden met hoofdletters geschreven).

PROLOG-programma's hebben in eerste instantie een

declaratieve syntax. De clauses worden gelezen als

implicaties, en zijn daardoor uitstekend geschikt voor de

representatie van kenni~. Hoe die kennis verder gebruikt

wordt, is op dat moment nog niet interessante In het

voorbeeld van "vader" dient de procedure dan ook te worden

gelezen als

"X wordt als vader van V beschouwd, als X een ouder van
V is, en X mannelijk is"

Het procedurele aspect komt tot uitdrukking in de semantiek

van PROLOG-programma's. Door het procedurele gebruik van

Horn clauses wordt inferentie mogelijk gemaakt. Wanneer een

gegeven goal bewezen moet worden, dan probeert de PROLOG

interpreter dat op twee manieren.

Ten eerste slaagt een goal, als het overeenkomt met een

bestaand feit (feiten zijn immers altijd waar).

Ten tweede kan een goal slagen, als het overeenkomt met de

head A van een rule "A if B1, •• , BM", in de database, en

als de sUbgoals B1 tIm Bn bewezen kunnen worden. Bij het
vinden van een rule met die samenstelling worden de

variabelen in de argumentenlijst van de goal gebonden met de

argumenten in de gevonden rule. Men noemt dit principe

anificatie, in feite een soort patroonherkenning. Indien nu

een van de subgoals niet met de beschouwde rule bewezen kan

worden, en er in de database nog rules van dezelfde

samenstelling bestaan die niet geprobeerd zijn, dan wordt

automatisch backtracking uitgevoerd. De gebonden variabelen

worden ontbonden en er wordt naar een nieuwe "match" in de
database gezocht.

Het beschreven inferentie-mechanisme zal nu aan de hand van

het voorbeeld "vader" bekeken worden. Daartoe moet de rule

nu gelezen worden als
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"am te bewijzen dat X vader van Y is, moet men bewijzen
dat X een ouder van Y is, en dat X mannelijk is"

Stel, dat een aantal feiten aan de database zijn toegevoegd

zodanig, dat de database de volgende inhoud heeft:

vader(X,Y) :- ouder(X,Y), mannelijk(X).

ouder(marie, piet).
ouder(klaas, piet).

vrouwelijk(marie).

mannelijk(klaas).

mannelijk(piet).

vader (koos, karin).

Als nu aan PROLOG de vraag "vader(X,Y)?" wordt gesteld, dan

doet de PROLOG interpreter het volgende am aIle vaders te

vinden. Eerst wordt gekeken of in de database een feit met

het patroon "vader( •• , •• )" voorkomt. Het feit

"vader (koos, karin)" voldoet aan dit patroon, en de

variabelen X en Y worden nu gebonden met respectievelijk

"koos" en "karin". De variabele X kan nu als vader aan de

gebruiker gemeld worden, en de vari abel en worden weer
ontbonden. Afgezien van de relatie "vader(koos, karin)" is

over "vader" geen feit bekend. Derhalve wordt nu de tweede

stap van het inferentie-mechanisme uitgevoerd.

Om de goal "vader(X,Y)" te bewijzen, wordt nu getracht am de

sUbgoals "ouder" en "mannelijk" af te leiden. De eerste
subgoal is "ouder(X,Y). In eerste instantie wordt

"ouder(X,Y)" gematcht op "ouder(marie, piet)", omdat dit

feit als eerste met datzelfde patroon in de database

voorkomt. Deze match slaagt, en dus worden de variabelen X

en Y gebonden met respectievelijk "marie" en "piet".

Vervolgens wordt getracht am de tweede subgoal te bewijzen.

In dit geval is dat "mannelijk(marie)", omdat X gebonden was

met "marie". Dit feit is in de database echter niet

aanwezig. De tweede subgoal faalt onmiddellijk, en op dat

moment wordt backtracking gelnitialiseerd. Dit betekent,

dat de variabelen X en Y worden ontbonden, en er gezocht

wordt naar een volgende match van ouder(X,Y) met een feit in

de database. Dit proces kan worden voortgezet, totdat aIle

vaders zijn afgeleid.
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7.2.4. UNSW PROLOG

Tot nu toe is voor de taal PROLOG helaas nog geen standaard

vastgesteld. Op de VAX 11/750 (UNIX) van de Technische
Hogeschool Eindhoven is UNSW PROLOG publiekelijk
beschikbaar. Deze interpreter werd geschreven in C door
Claude Sammut van de Department of Computer Science,
~niversity of New South ~ales (Australie). Hij werd daarbij
geassisteerd door Shaun Arundell (oak UNSW) en Alan Feuer

van Bell Labs, Murray Hill (U.S.A.). Programma~s in UNSW

PROLOG vertonen veel overeenkomsten met programma~s in

PROLOG-1, welke onder meer voor de IBM PC beschikbaar is.
Appendix 1 bevat een beknopte manual van UNSW PROLOG.

7.3. BESCHRIJVING VAN HET PROTOTYPE EXPERT SYSTEM

In hoofdstuk 6 werd beschreven welke faciliteiten aan een ES
moesten worden toegevoegd om een interpreter-gedeelte voor
DADS te kunnen ontwikkelen. Er werd voorgesteld om de

kennis te representeren in de vorm van rules, die behalve

het antecedent en consequent extra informatie bevatten zoals
zekerheidsfactoren en prioriteitswaarden (zie 6.3.1.). Voor
het redeneermechanisme werd een strategie ontworpen, waarbij
een combinatie van data-gedreven (detecterend/focusserend)
en doel-gedreven (diagnostiserend) redeneren wordt gebruikt
(zie 6.4.1.). Daarnaast bleek het wenselijk om het ES te

voorzien van een propagatiemethode voor zekerheidsfactoren

(zie 6.4.2.) en van uitlegfaciliteiten (zie 6.4.3.). In

deze paragraaf zal worden besproken hoe aIle genoemde
eigenschappen in een prototype werden geimplementeerd.

7.3.1. Knowledge base en working memory

De rules en feiten worden ondergebracht in respectievelijk
de knowledge base en de working memory. De rules omvatten
zowel detecterende/focusserende als diagnostiserende rules.
De feiten bestaan uit input data, afkomstig van de

detectie-module van DADS. Eventueel kan ook via het

toetsenbord input data aan het systeem worden toegevoegd.
De Backus Normal Form (BNF) notatie lijkt een geschikte
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methode om de diverse representaties te beschrijven.

Vooraf worden een aantal basis-parameters gedefinieerd:

<letter>

<ci jfer >

<getal>

<woord>

<teken>

<percentage>

<fei t >

::= albl •• lzl

::= 0111213141516171819

: : = <ci jfer > 1<getal ><ci jfer >

::= <letter>l<woord><letter>1

<woord><getal>

::= +1-

: : = <c i j f er > 1<c i j fer >< c i j f er > 1100

::= <woord>

Detecterende/focusserende rules

Representatie:

rule(det,<rule-nummer» :

evid <feiten>

trig <rule-sets>

pr <prioriteiten>

<rule-nummer> · .- <getal>·.-
<feiten> :: = <fei t> 1not <feiten>lnoe <fei ten> 1

<fei ten> and <fei ten> 1

<feiten> or <feiten>

<rule-sets> .. - <rul e-set > 1· .-
<rule-sets> and <rule-sets>

<rule-set> ::= <getal>

<prioriteiten>::= <prioriteit>1

<prioriteiten> and <prioriteiten>

<prioriteit> ::= <getal>

Voorbeeld:

rul e (det, 23) :

evid psys_trend_pos

or pdia_trend_pos

trig 2 and 5

pr 900 and 150
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(N.B.: 1. de prioriteit 900 behoort bij rule-set 2, en
150 behoort bij rule-set 5;

2. "noe" betekent: no evidence)

Diagnostiserende rules

Representatie:

rule«rule-set-nummer>,<rule-nummer» :
if <feiten>
then <hypothese>
kind <hypothese-soort>
cf <zekerheidsfactor>

<rule-set-nummer> ::= <getal>
<rule-nummer> ::= <getal>

<feiten> ::= <feit>'not <feiten>'
noe <feiten>1
<feiten> and <feiten>1
<feiten> or <feiten>

<hypothese> ::= <feit>
<hypothese-soort) ::= intermediate'terminal
<zekerheidsfactor> ::= <teken><percentage>

Voorbeeld:

rule(2,12) :
if hr_trend_neg and map_step_pos
then hypoxia
kind terminal
cf +75

Input data

Representatie:

input_data: <feit>.
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Voorbeeld:

(N.B.: in de applicatie zal de input data automatisch worden

binnengehaald)

7.3.2. Inference engine

Als nieuwe input data (meestal: een signaalstatus)

beschikbaar komt, gaat de inference engine onderzoeken of
hiermee een hypothese kan worden afgeleid. Dit proces

verloopt in twee fasen volgens de in 6.4.1. voorgestelde

filosofie. In de eerste fase wordt gekeken of het actuele

input data bestand aanleiding geeft tot nader onderzoek van

een van de rule-sets. De tweede fase bestaat uit de

diagnose binnen de geselecteerde rule-set(s). De

implementaties van de twee genoemde fasen zullen nu
afzonderlijk worden besproken.

Detectie/focussering
In deze fase worden aIle detectie-rules in de knowledge base

sequentieel onderzocht op geldigheid van het antecedent (de

operand tussen "evid" en "then"). Immers, het redeneren in

deze fase gaat vol gens het forNard chaining principe. In

PROLOG-terminologie betekent dit, dat het antecedent van de

detectie-rule de goal is die bewezen moet worden. Daartoe

wordt gepoogd die goal te "matchen" op een input data feit

in de PROLOG database. Indien het antecedent uit een

logische expressie van meerdere componenten bestaat, dan

worden die componenten een voor een als nieuwe (sub)goal

geponeerd, en - zo mogelijk - bewezen. In het geval van een

"or"-connectie is het voldoende om slechts een van de

subgoals te bewijzen.

Bij activatie van een detectie-rule worden de aangegeven
rule-sets in de working memory geplaatst, en gesorteerd op

de bijbehorende prioriteitswaarden. Op die manier ontstaat

een agenda van rule-sets waarop gefocusseerd moet gaan

worden. Indien een bepaalde rule-set voorkomt in meer dan

een geactiveerde detectie-rule, dan wordt die rule-set
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slechts eenmaal genoteerd, met als prioriteitswaarde het
maximum van de prioriteitswaarden die bij die rule-set

voorkomen.

Diagnose

Het diagnostiserende redeneren vindt plaats binnen een
rule-set. Er wordt nu vol gens het backNard chaining

principe geredeneerd, hetgeen betekent dat de redenering

vanuit een hypothese wordt gestart. Daartoe zoekt de

PROLOG-interpreter in de database naar die diagnose-rules
die achter de operator "kind" de waarde "terminal" hebben
staan (ten teken dat die rule een eindconclusie bevat).

AIle diagnose-rules, die aan deze voorwaarde voldoen, worden

vervolgens sequentieel onderzocht op hun consequent. Dit

wil zeggen, dat getracht wordt am het "then"-deel van de

rule als goal te bewijzen. Als deze goal als feit in de

database staat vermeld, dan is het redeneerproces voor die

goal meteen voltooid. Meestal zal de goal niet direct in de

database te vinden zijn. In dat geval wordt het antecedent

van de diagnose-rule de nieuwe subgoal. Deze subgoal wordt

op analoge wijze onderzocht.

Indien het antecedent uit een logische expressie bestaat,

worden aIle componenten onderzocht. Oak in het geval van
een "or" worden aIle componenten afgeleid, omdat de hoogste

zekerheidsfactor gevonden moet worden (zie 7.3.3.).

De lezer zal bemerkt hebben, dat deze fase in het

redeneerproces grate overeenkomsten met de werkwijze van de

PROLOG-interpreter zelf vertoont. In feite is een deel van

de inference engine al in de PROLOG-interpreter aanwezig.
Voor het prototype ES zullen echter nag faciliteiten moeten

worden toegevoegd am zekerheidsfactoren te kunnen propageren

en gemaakte redeneringen te kunnen uitleggen.
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7.3.3. Propagatie van zekerheidsfactoren

Het is goed om vooraf te realiseren wat de exacte betekenis

van een zekerheidsfactor in een rule is. In het prototype

wordt de zekerheidsfactor "CF" gedefinieerd als een _aat

voor de TOEHRHE van het geloof in het consequent van de
rule, onder de voorwaarde dat het antecedent waar is.

Vanwege de gebruikersvriendelijkheid worden de CF-waarden in

de rules als percentages uitgedrukt, met een bereik

[-100,+100]. Om het rekenwerk te vereenvoudigen, zal in

deze paragraaf met fracties worden gewerkt, resulterend in

een bereik [-1.0,+1.0]. Daarbij geldt:

als CF = +1.0:

als CF = -1.0:

als CF = 0.0:

de hypothese wordt volledig bevestigd

de hypothese wordt volledig ontkend

er is geen aanwijzing over de hypothese

Hypothesen worden aan de gebruiker gemeld,

bijbehorende CF-<totaal)waarde positief is.
als de

Bij het propageren van zekerheidsfactoren in feiten en rules

konden volgens 6.4.2. drie soorten combinaties optreden. Op

deze plaats zal beschreven worden hoe die combinaties in het

prototype verwerkt worden. Dankzij zekerheidsfactoren kan

op vrij eenvoudige wijze met ontbrekende informatie rekening

gehouden worden. Dit zal op het einde van de paragraaf ter

sprake komen.

Co_binatie van _eerdere rules in een rule-set

Deze combinatie treedt op als een hypothese door meer dan

een rule gesteund wordt, zoals in het voorbeeld:

#1:

#2:

if A1 then C kind

if A2 then C kind

cf CFCrulel)

cf CFCrule2)

; CFCC) = CF1

; CFCC) = CF2

Hierbij moet men zich voorstellen, dat een van de rules

reeds eerder werd geactiveerd, en dat de andere rule nu een

nieuwe bijdrage aan het geloof in C levert. Uit de waarden

CF1 en CF2 moet dan een waarde voor het totale geloof worden
berekend. De volgorde van de rules mag daarbij geen rol

spelen Cook niet voor meer dan twee rules!).
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Er zijn een aantal alternatieven voor deze
bedenken. Een voor de hand liggende keuze zou
om die CF-waarde te nemen, die het verst van 0

ligt:

functie te
kunnen zijn
verwijderd

CFt

COIB_(CFt ,CF2) = CF2

•

'CFt l ) ' CF2'

ICF21 ) ICFt '

CFt + CF2 =1

7(1)

Een bezwaar van deze functie treedt op in het geval van twee

CF-bijdragen met een tegengesteld teken. De minst sterke
bijdrage wordt volledig genegeerd, ook al zou het verschil
in sterkte marginaal zijn. Een goed voorbeeld is:

COMB~(0.89,-0.90) = -0.90.

Naar aanleiding van dit bezwaar zou besloten kunnen worden

om in COMB~ tegengestelde CF~-waarden op te tellen. De
resulterende functie

CFt

CONB~(CFt,CF2) = CF2

CFt • CF2 ) I, 'CFt' ) 'CF2'

CF2 • CFt } 8, ICF2' ) 'CFt' 7(2)

is echter niet commutatief. Dit is eenvoudig in te zien met
het volgende voorbeeld:

CFt = 1.2 CF2 =1.3 CF3 =-1.8

CONB~( 1.2, 1.3) = 1.3;
CONB~( 1.3,-1.8) = -1.5.

CONB~(-1.8, 1.3) =-1.5;
CONB~(-1.5, 1.2) =-'.3.

Het eindresultaat is afhankelijk van de volgorde waarin de
CF-bijdragen ontdekt worden.
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Voor het prototype ES is een
bovenstaande nadelen niet bevat.

functie genomen die de
De functie is gedefinieer"d

als:

CFt + CF2 • (1 - CF1)

CFl + CF2

CFl >= I, CF2 )= I

7(3)

met de restrictie CF1 * CF2 ~ -1 (duidt op inconsistentie!)

Deze functie wordt onder meer in het ES "MVCIN" toegepast.
am meer inzicht in het verloop van CaMBy te verkrijgen is in
Fig. 7-2 een 3-dimensionale plot van deze functie getekend,
met daarnaast als referentie de plot van COMB~.

-1.1 -1.1

~
............................................__ .

+1.1

-1.1

1.1

+1.1

COMB~ COMB....

Fig. 7-2: CF combinatie-functies

In de figuur is te zien, dat de CF-bijdragen in CaMBy in
feite gewogen worden. Daarmee wordt de invloed van de
grotere CF-bijdragen (in de omgeving van -1 of +1) versterkt

ten opzichte van de kleinere bijdragen. De tweede
karakteristieke eigenschap van de functie is het cu.ulatieve

effect. Meerdere bijdragen met dezelfde CF-waarde doen de

totaalwaarde toch toenemen. Beide eigenschappen komen in
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het volgende simpele voorbeeld reeds naar voren. Vier

bi jdragen met een CF ~ -waarde van 9.4 I everen met COMB..- een
totaalwaarde van 9.87 (en niet 9.4). Het voordeel komt

tot uiting als nu een negatieve bijdrage van bijvoorbeeld

-9.6 optreedt. De totaalwaarde 13.87 wordt dan slechts

gecompenseerd tot 9.68.

Overdracht van antecedent naar consequent in een rule

De zekerheidsfactor van een feit in het consequent van een

rule wordt berekend door de zekerheidsfactor van het

antecedent te vermenigvuldigen met de zekerheidsfactor van

de rule zelf. Voor de rule "if A then C kind •• cf

CF(rule)" impliceert dit

CF(C) = CF(A) * CF(rule) 7(4)

Logische expressie in een antecedent

Indien het antecedent van een rule uit een logische

expressie van meerdere componenten bestaat, dan wordt

uitgegaan van het principe, dat maximale informatie uit dat

antecedent moet worden gehaald.

In het geval van een conJunctie ("and") wordt daarom het

minimum van de zekerheidsfactoren van de afzonderlijke

componenten genomen, oftewel

CF(A1 and A2) = min [CF*(A1),CF*(A2)]
; CF*(A~) = max [9,CF(A~)]

7(5)

CF* is toegevoegd, omdat feiten met een negatieve CF-waarde
geen informatie kunnen verstrekken over het geloof of
ongeloof in een hypothese.

Bij eendisJunctie ("or U) wordt het maximum genomen, hetgeen

kan worden genoteerd als

7(6)

Een derde logische operator is Unot" , waarmee negatie wordt

aangeduid. Om dit te kunnen verwerken wordt gesteld, dat de
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toename van het geloof in een hypothese even groot is als de

toename in het ongeloof in de ontkenning van die hypothese.

Dit resulteert in

CF (not A) = -CF (A) 7 (7)

Ontbrekende infor.atie
Een zeer prettige bijkomstigheid van zekerheidsfactoren is

de mogelijkheid om ontbrekende feiten te verwerken. Indien

de informatie ontbreekt om een bepaalde rule te activeren,

dan heeft het consequent in die rule (nog steeds) de waarde

0. Hier blijkt ook het voordeel van de definitie van de

zekerheidsfactor voor het prototype, zoals die aan het begin

van deze paragraaf werd gesteld. Een CF-waarde van 0

betekent volgens die definitie namelijk, dat het

desbetreffende feit geen aanwijzing over het geloof of

ongeloof van de hypothese verschaft. Bovenstaande

redenering is exacter te formuleren als:

CF(A and ?) = CF(A) 7(8)

Om een rule te kunnen activeren wanneer de informatie juist

ontbreekt, is een operator "noe" (no evidence) ingevoerd.

In de rule "if noe A then C CF(rule) " wordt bij

ontbrekende informatie over' A de zekerheidsfactor van C

gelijk aan die van de rule zelf.

7.3.4. Uitlegfaciliteit

Het uitlegmechanisme heeft als doel om de afleiding van een

hypothese aan de gebruiker te kunnen verklaren. Deze

paragraaf behandelt de implementatie van dit mechanisme in

het gebouwde prototype ES.

Tijdens het redeneerproces worden aIle getriggerde ruleset

en aile afgeleide feiten (zowel de "terminal" als de

"intermediate" hypothesen) in de database genoteerd. Dit

wordt als het ware op een kladblok bijgehouden. Daarbij

wordt voor ieder afgeleid feit ook de ondersteunende rule(s)

en de bijbehorende zekerheidsfactor genoteerd.
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Als nu na afloop van een redeneerproces om de uitleg van een

bepaald feit wordt gevraagd, dan zoekt de interpreter in de
database naar dat feit en gaat van daaruit de redeneerketen

opnieuw opbouwen. Hiervoor wordt de informatie op het
kladblok gebruikt. Het uitlegproces verloopt volgens de

breadth-first zoekmethode. Uitgaande van een afgeleid feit

wordt daarom eerst een opsomming gegeven van aIle rules die

dat feit rechtstreeks ondersteunen. Daarna wordt
sequentieel voor al deze rules de afleiding van het
antecedent op analoge wijze uitgelegd. Dit kan met PROLOG
vrij eenvoudig, omdat deze antecedenten als subgoals van het
oorspronkelijke feit kunnen worden geponeerd. De gebruiker
heeft tijdens het gehele proces de mogelijkheid om de uitleg

van een bepaald feit te stoppen (als verdere uitleg van dat
feit niet noodzakelijk wordt geacht). Het systeem gaat dan
automatisch verder met de uitleg van het volgende feit dat
in aanmerking komt. In het voorbeeld van 7.4. zal een
concreet uitlegproces worden gedemonstreerd.

7.3.5. Gebruikersinterface

In het geconstrueerde ES is een eenvoudige
gebruikersinterface aangebracht om het bedieningsgemak te

vergroten. Ofschoon van echte intelligentie in de interface

(nog) geen sprake is, kan de gebruiker toch op een vrij

natuurlijke manier met het ES communiceren. Het voordeel
van een symbolische programmeertaal komt hier naar voren.

Het gebouwde ES is voorzien van een .enu met tien opties,
waarmee de gebruiker aIle faciliteiten van het systeem kan

activeren. Dit menu is weergegeven in Fig. 7-3. De opties

zullen nu in het kort worden besproken. De gebruiker heeft
overigens de mogelijkheid om een "HELpl-pag ina met
informatie over de opties op te vragen.
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EXPERT SYSTEM MENU

1 INTERPRET
2 EXPLAIN
3 LIST KNOHtEDGE BASE
4 LIST HORKING HEHORY
5 CONSUI.T Nni KNOHtEDGE BASE
6 LOAD INPUT DATA FILE
7 RDlOVE INPUT DATA FItE
8 ENTER INPUT DATA BY KEYBOARD
9 LIST LOADED FItES AND DIRECTORY
o HEtP

PtEASE ENTER CHOICE I 0

Fig. 7-3: Menu

1 INTERPRET
Het interpretatie proces wordt opgestart en afgeleide

"terminal" hypothesen worden met inbegrip van de

zekerheidsfactor aan de gebruiker getoond.

2 EXPLIHN
De gebruiker kan met deze optie naar de uitleg van een
getriggerde rule-set of afgeleid feit vragen.

3 LIST KNOHLEDGE BRSE
De detectie- en diagnose-rules in de knowledge base
worden opgesomd.

4 LIST HORKING HEHORY
De inhoud van de working memory wordt

gezet: de agenda, de input data en
afgeleide feiten.

S CONSULT NEH KNOHLEDGE BRSE
Een andere knowledge base wordt geraadpleegd en de
working memory wordt leeggemaakt.

6 LORD INPUT DRTR FILE
Een ~especificeerde input data file wordt geladen (deze

file kan vooraf bijvoorbeeld met de editor "vi" worden

aangemaakt).

7 REHO~E INPUT DRTR FILE
Met deze optie kan een geladen input data file worden
verwijderd.
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8 ENTER INPUT DRTR BY KEYBORRD
De gebruiker kan feiten afzonderlijk toevoegen met behulp

van het toetsenbord.

9 LIST DIRECTORY RND FILENRHES
De namen van zowel de files in de huidige directory als

van de geladen files in het ES worden (afzonderlijk)

gepresenteerd.

o HELP
De "HELP" pagina met informatie over de menu opties wordt
opgeroepen (zie Fig. 7-4).

1 INTERPRETATION
The interpretation process is invoked. and inferred hypotheses are displayed.

2 EXPLANATION
The user may ask for explanations about inferred hypotheses or other facts.

3 LIST KNOHLEDGE BASE
The detection and diagnosis rules in the knowledge base are listed.

4 LIST WORKING MEMORY
The content of the working memory is listed. including triggered rulesets.
input data. and inferred facts.

5 CONSULT NE]( KNOWLEDGE BASE
Another knowledge base is consulted and the working memory is cleared.

6 LOAD INPUT DATA FILE
A specified input data file is loaded.

7 REMOVE INPUT DATA FILE
A specified input. data file is removed.

8 ENTER INPUT DATA BY KEYBOARD
The user may enter facts one by one by using the keyboard.

9 LIST LOADED FILES AND DIRECTORY
All loaded files and the content of the current directory are shown.

o HELP
This page is displayed.

PRESS (RETURN) TO PROCEED

Fig. 7-4: "Help" pagina

7.4. DEMONSTRATIE

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal het prototype

aan de hand van een voorbeeld worden gedemonstreerd.

Voor het voorbeeld is een knowledge base samengesteld (dit
kan bv. met de editor "vi"), waarin naast de detectie-rules

een drietal diagnose-rules zijn ondergebracht. De inhoud

van de knowledge base file wordt in Fig. 7-5 getoond.
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evid detectionl triq 5 pr 350.
evid noe detection2 triq 8 pr 700.
evid detection7 triq 1 and 2 pr 950 and 200.

if factl then hypothesisl kind terminal cf 75.
if fact2 then hypothesisl kind terminal cf 95.
if noe fact3 then hypothesisl kind terminal cf -20.

rule(2, 1) lif factl then fact12 kind intermediate cf -60.
rUle(2, 2) if fact53 and not fact12 then fact14 kind intermediate cf 90.
rUle(2, 3) lif not factS or factlO or fact14 then hypothesis2 kind terminal cf 100.

rule(5, 1) if factl then fact4 kind intermediate cf -30.
rule(5, 2) if factS then fact6 kind intermediate cf 35.
rule(5, 3) if fact4 and fact6 then hypothesis6 kind terminal cf 80.
rule(5, 4) if fact14 then.hypothesis9 kind terminal cf -67.
rule(5, 5) if factl then hypothesis9 kind terminal cf 100.
rule(5, 6) if noe fact2 then hypothesis9 kind terminal cf -25.

Fig. 7-5: Knowledge base

De relaties,

gerepresenteerd,
van Fig. 7-6.

die door de diagnose-rules
kunnen worden weergegeven door het

PROTOTYPE EXPERT SVSTEH: UOORBEELD

worden

diagram

rule-set .1

~
"15

35

188

rule-set 15

Fig. 7-6:

rule-set 12

Diagram van de diagnose-rules



- 116 -

De aanduidingen van de feiten en hypothesen spreken voor
zich. De getallen geven de zekerheidsfactoren aan. De
geschreven getallen zijn de factoren die kunnen worden
afgeleid uit de bekende feiten en de rules.

De working memory wordt vooraf gevuld met de input data van
Fig. 7-7.

input_data detectionl.
input_data detection3.
input_data: detection7.

input_data factl.
input_data factS.

Fig. 7-7: Input data

Als nu optie 1 in
interpretatie-proces
van Fig. 7-8.

het menu wordt gekozen, dan wordt het
gestart, en komt het ES met de output

--------------------------------------------------------------------------------
INTERPRETATION--------------------------------------------------------------------------------
... Examining ruleset #1 •..
Hypothesis inferred: hypothesisl (measure of belief: 68%)

· .. Examining ruleset #8 ...

· .. Examining ruleset #5 •..
Hypothesis inferred: hypothesis9 (measure of belief: 100%)

· ..Examining ruleset #2 ...
Hypothesis inferred: hypothesis2 (measure of belief: 54%)

END OF INTERPRETATION.
--------------------------------------------------------------------------------
Do you want any explanations? (yin) y
--------------------------------------------------------------------------------

Fig. 7-8: Interpretatie

Ruleset *1 wordt als eerste onderzo~ht, omdat deze set de
hoogste prioriteitswaarde heeft volgens rule(det,3). De
rules (1,1) en (1,3) leveren een bijdrage aan het geloof in
hypothesis1. Men kan hier opmerken, dat fact3 dankzij de
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operator "noe" van invloed is, juist omdat de informatie

over dat feit ontbreekt. Deze mogelijkheid is bijzonder
nuttig voor de toepassing van DADS. Met behulp van de

combinatie-functie wordt de uiteindelijke zekerheidsfactor

berekend: COMB- y (0.75, -0.20) = 0.68 (d.w.z. 68 procent).

Omdat rule-set #1 geen overige "terminal" hypothesen bevat,

wordt vervolgens rule-set #8 beschouwd. Van deze rule-set

zijn echter geen diagnose-rules bekend, zodat als gevolg van

rule(det,1) meteen verder gegaan wordt met rule-set #5.

Vanwege de negatieve bijdrage van fact4 in de conjunctie

wordt aan hypothesis6 de zekerheidsfactor 0 toegekend.

Hypothesis9 wordt weI afgeleid, met een zekerheidsfactor van

100%. Hier blijkt, dat de cumulatieve uitkomst van de
combinatie-functie bij minstens een bijdrage ter waarde van

-100% of +100% niet meer wordt gewijzigd door overige
bijdragen.

Tenslotte wordt rule-set #2 onderzocht. FactS en fact10

leveren geen bijdrage aan het geloof in hypothesis2. Fact14

doet dat weI, omdat uit de rules (2,1) en (2,2) kan worden
afgeleid, dat fact14 waar is met een zekerheidsfactor van
54%. De uiteindelijke zekerheidsfactor van hypothesis2
wordt dan ook 547., omdat fact14 de hoogste bijdrage levert

in de disjunctie van het antecedent in rule(2,3). In

rule(2,2) wordt factS3 genegeerd, omdat over dit feit geen

verdere aanwijzingen bestaan.

Na afloop van de interpretatie wordt aan de gebruiker

gevraagd of behoefte aan uitleg bestaat. Men kan

bijvoorbeeld vragen waarom rule-set #5 werd onderzocht.

Fig. 7-9 laat zien hoe in die situatie door het systeem

wordt gereageerd.

Een karakteristiek voorbeeld van de uitleg van een afgeleid

feit wordt gedemonstreerd in Fig. 7-10. In dit geval wordt

de afleiding van hypothesis2 uiteengezet. Zoals men ziet,

wordt de gehele redeneerketen opnieuw gevolgd, waarbij

opvalt dat fact5 en fact10 terecht niet genoemd worden (deze

feiten leverden immers geen bijdrage aan het geloof in
hypothesi s2) •
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EXPLANATION

Hh1ch ruleset or hypothesis do you want to explore ?
5

Ruleset .5 was examined because of
rule(det, 1): evid detectionl

trig 5
pr 350

detectionl was input_data.

Fig. 7-9:

EXPLANATION

Uitleg van een rule-set

Hhich ruleset or hypothesis do you want to explore ?
hypothesis 2
--------------------------------------------------------------------------------hypothesis2 was inferred with 54% measure of belief from
rule(2, 3) I if not fact5

or factlO
or fact14

then hypothesis2
kind terminal
cf 100

Do you want to further explore the truth of
not fact5 or factlO or fact14 from rule(2, 3)

(yin)? y

fact14 was inferred with 54% measure of belief from
rule(2, 2) if fact53 and not fact12

then fact14
kind intermediate
cf 90

Do you want to further explore the truth of
fact53 and not fact12 from rUle(2, 2)

(yin)? y

fact12 was inferred with 60% measure of disbelief from
rule(2, 1) if factl

then fact12
kind intermediate
cf -60

Do you want to further explore the truth of
factl from rUle(2, 1)

(yin) ? n

Fig. 7-10: Uitleg van een afgeleid feit

In het uitlegmechanisme wordt gebruik gemaakt
gegevens, die tijdens het interpretatie-proces in de
memory worden geplaatst. Fig. 7-11 toont de inhoud

van de
working
van de



- 119 -

working memory, nadat het

voorbeeld is doorlopen.

WORKING MEMORY

interpretatie-proces in het

fact hypothesis2 support rule(2, 3) mb 54
fact fact14 support ru1el2, 2) mb 54
fact fact12 support ru1el2, 1) mb -60
fact hypothesis9 support ru1el5, 5) and ru1el5, 6) mb 100
fact fact6 support ru1el5, 2) mb 35
fact factS support input_data mb 100
fact fact4 support ru1el5, 1) mb -30
fact hypothesis1 support ru1el1, 1) and ru1e(1, 3) mb 68
fact fact1 support input_data mb 100

aqenda
aqenda
aqenda
aqenda

1 pr 950 support 3
8 pr 700 support 2
5 pr 350 support 1
2 pr 200 support 3

input_data
input_data
input_data
input_data
input_data

detection1
detection3
detection7
fact1
factS

kbflle : kb
ipfi1e : id
---------~----------------------------------------------------------------------

Fig. 7-11: Working memory

Behalve de afgeleide feiten ziet men in deze

agenda met de getriggerde rule-sets, de input
namen van de geladen knowledge base file en input

figuur de
data en de
data file.
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8. CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN EVALUATIE

8.1. INLEIDING

In dit afsluitende hoofdstuk wordt teruggekeken op het
afstudeerproject. Wat heeft het onderzoek opgeleverd?

Eerst volgen de conclusies omtrent de resultaten van het
afstudeerproject. Hieraan gekoppeld zullen aanbevelingen
voor de verdere ontwikkeling van het ES worden gegeven.
Tenslotte zal Norden ingegaan op de waarde, die het
onderzoek heeft gehad voor het Servo-Anesthesie Project.

8.2. CONCLUSIES

8.2.1. Trenddetectie

In het trenddetectie algoritme werd een verbetering in de
structuur aangebracht door de introductie van toestanden.
Dit resulteerde in een verhoogde efficientie en
leesbaarheid.

Het algoritme met de nieuwe structuur is op het ~PDP

systee. ge1.ple.enteerd als onderdeel van de
detectie-module. Het programma werd zodanig geschreven,
dat het als een routine vanuit DADS-2 kan worden
aangeroepen. De correcte werking van het programma werd
aangetoond.

In een aantal bijzondere gevallen zouden door het
programma onjuiste detecties verricht kunnen worden. De
oorzaken bleken echter inherent te zijn aan de gebruikte
methode in het algoritme. De verschijnselen traden met
nameop, als het signaal meerdere simultane fenomenen
bevatte.
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8.2.2. Al armering

Systematische probleemanalyse en diepgaande studie naar

beslissingsmethoden hebben tot de conclusie geleid, dat

de kunst.atige intelligentie (RI) benadering de meeste

perspectieven voor het interpreter-gedeelte in DADS

biedt. Van doorslaggevende betekenis zijn het

kennis-intensieve karakter en de speciale structuur van

AI-programma~s, in het bijzonder van ESs.

Er werd een ontwerp van een geschikt ES voor DRDS
gemaakt. Het antwerp voorziet in een aantal specifieke

faciliteiten, zoals bidirectionele inferentie, een

propagatie-mechanisme voor zekerheidsfactoren en een

gebruikersvriendelijk uitlegmechanisme.

Uitgaande van het "rapid-prototyping" principe, werd een

£S in PROLOG gez.ple.enteerd. Het gebouwde prototype

bleek vol gens de specificaties te function~ren. Voor het

propagatie-mechanisme werd een geschikte combinatie

functie gevonden. Tevens werd een bescheiden

gebruikersinterface aangebracht.

8.3. AANBEVELINGEN

In verband met de verdere ontwikkeling van het prototype ES

kunnen de onderstaande adviezen in overweging worden

genomen.

Toevoeging van het tijdsaspect

Het huidige ES is niet expliciet

voorzien. Dat zou wenselijk kunnen

sequentiele patronen direct bij de

betrokken. De incorporatie van tijd

worden door:

van een tijdsaspect

worden als oak

interpretatie worden

zou bereikt kunnen

1. een extra component in feiten en rules

de feiten worden voorzien van extra informatie

omtrent het tijdstip waarop dat feit ontdekt werd;

de tijdsafhankelijkheid in de rules wordt op

soortgelijke wijze ingebouwd; een voorbeeld is:
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"if A1 at T1 and A2 at T2 and T1 < T2 then
2. een opsplitsing in tijdsintervallen

voor ieder tijdsinterval wordt hat input data
bestand onderzocht op mogelijke alarmsituaties; in
ieder interval kunnen verschillende criteria gelden,
die afhankelijk worden gesteld van gebeurtenissen in

voorgaande perioden

3. een agendasysteem
zodra een nieuw feit wordt ontdekt, komt het in een
agenda terecht; de interpretatie-processen worden
vanuit de agenda geinitialiseerd; de volgorde van
de feiten kan eenvoudig uit de agenda worden
afgeleid

Tussentijdse detectie-resultaten als input data

Of schoon dit advies niet direct betrekking heeft op het ES
zelf, wordt toch even de aandacht op dit aspect gevestigd.
Men zou zich kunnen afvragen, of het nuttig is om ook

tussentijdse resultaten van het trenddetectie programma aan

het ES bekend te maken. Een sterke niet-stationariteit (een

stap of impuls) wordt bijvoorbeeld al in een relatief vroeg
stadium van het detectieproces ontdekt. Indien de
discriminatie tussen stap en impuls voor de interpretatie
niet van belang zou zijn, kan de bekendmaking van het
tussentijdse resultaat een versnelde alarmmelding opleveren.

qerificatie van de knoNledge base

Veel commericiele ESs bezitten een faciliteit om de
verzameling rules in de knowledge base op fouten te
controleren. In het prototype zou naar de volgende fouten
gezocht kunnen worden:

1. conflicten
twee rules met tegenstrijdige consequenten worden in
dezelfde situatie geactiveerd

2. redundantie
twee rules met identieke consequenten worden in
dezelfde situatie geactiveerd

3. fouten in spelling of syntaxis

triviale onjuistheden in woorden of configuraties
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KnoNledge engineering tool voor kennisacquisitie

Nu met de bouw van het eerste prototype een basis is
gecreeerd, kan de werkelijke kennisacquisitie worden
gestart. In 6.3. is al een uitgebreid plan voor dit proces

gepresenteerd. Op deze plaats wordt nog eens benadrukt, dat

KE tools voor het kennisacquisitie commercieel verkrijgbaar

zijn. Een nader onderzoek naar de mogelijkheden en

beperkingen van deze tools lijkt een nuttige zaak.

8.4. EVALUATIE

Startpunt, mei 1985, was het trenddetectie algoritme dat

door vorige afstudeerders was ontwikkeld.

Het afstudeerproject heeft geleid tot een verbetering van de

structuur van het algoritme en in een werkend programma,

waarmee significante veranderingen in fysiologische signalen

kunnen worden ontdekt. DADS heeft een faciliteit gekregen

die in weinig bestaande patientenbewakingssystemen is terug

te vinden. Geavanceerde signaalbewerking is echter een

nodige voorwaarde om bij een groot aantal variabelen een
betrouwbaar alarmeringsgedeelte te kunnen verwezenlijken.

Tijdens de laatste maanden van het project is een grote stap

naar de realisatie van intelligente alarmering gezet. Na
een uitgebreide studie op het terrein van kunstmatige

intelligentie is een specifiek ES voor DADS ontworpen. De
eerste resultaten zijn in de vorm van een prototype tot

uitdrukking gekomen. De schrijver realiseert zich, dat de

weg naar een volledig operationeel systeem met intelligente

alarmering nog niet voltooid is. WeI is hij van mening, dat

het onderzoek heeft geresulteerd in een constructieve

bijdrage aan deze ontwikkeling.
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BIJLAGE 1. PROCEDURES EN FUNCTIES IN HET TRENDDETECTIE
PROGRAMMA

B1.1. DIRECTORV-OVERZICHT

luser/bruce/detection/dynalic:

dec_c.c dec_e def _c. h det.e
dvg_c.c dvg_e.e dvg_x.e e_vars

extlodules initsl inits2 kll_c.c

kll_e.e kll_x.e ISC_C.C Isc_e.e
Isc_x.e obs_c.c obs_e.e obs_x.e
qau_c.c qau_e.e qau_x.e sns_c.c

sns_e.e sns_x. e specs trd_c.c
trd_e.e trd_x.e xdc_c.h

•• /dynalic/dvg:

c_vars highlevel_c highlevel_x lowlevel_c

.. /dynalic/kll:

allc_c allc_x c_vars

.. /dynalic/lsc:

allc_x c_vars detecdispl_e detecdi spl_x

initc_c inite_e inite_x inputl_e

input1_x input2_e input2_x lowlevel_c
spec1_e specl_x spec2_e spec2_x

specs_c starts_c updates_c xpstoredi spl_c

.. /dynalic/obs:

allc_c decode_e decode_x e_vars

fileio_e fileio_x process_e process_x

.. /dynali c/qau:
allc_c allc_x

•• /dynalic/sns:

c_vars calculate_c SUIS_C SUIS_X
test_c test_x

•• /dynalic/trd:

allc_c allc_x c_vars
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81.2. 8ESCHRIJVINGEN VAN DE PROCEDURES EN FUNCTIES

Elke CE-procedure of -functie Mordt als voIgt beschreven:

procedure/fuDctie Jodale

forlele parameter type

directory

betekenis

betekenisformele parameter type

beschrijving van de procedure/functie

Elke C-functie Mordt als voIgt beschreven:

fUDctie

argument

Jodule

type

directory

betekenis

argument type

beschrijving van de functie

betekenis

(N.B. CE-procedures/functies beginnen let een hoofdletter; C-functies beginnen let een Kleine letter)

DyDlDit DyD .. /det.e

Deze CE-procedure Mordt eenlaal aangeroepen aan het begin van het detectieproces. De specificeerbare
grootheden Morden in deze procedure geinitialiseerd en eventueel door de gebruiker gespecificeerd.

DyDLearD DyD •• /det.e

iCh Signedlnt kanaalnulmer

Deze CE-procedure Mordt voor aanvang van de inleerperiode eenlaal aangeroepen voor aIle actieve

kanalen. De t- en P-Maarden, de teller iLearn en de status van het kanaal worden geinitialiseerd,

als.ede enkele grootheden in de divergentie test.

DyDLoop DyD •• /det.e

iObs Signedlnt observatienu••er

iCh Signedlnt kaniilnu.mer

Deze CE-procedure vorlt in feite het hoofdprogra.ma, zoals dat door het Nassi-Shneiderlann diagral van

Fig. 4-1 Hordt voorgesteld. Ha het bij"erken van het y-buffer en de ruisparaleters, Herdt het Kallan

filter doorlopen. Vervolgens "ordt de divergentie test uitgevoerd en Hordt }}n van de 5 toestanden

(zie 4.3.) behandeld.
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nUl_decode Obs •• /obslallc_c

ich int kanaalnuller

_nulin int pointer naar een te decoderen nUleriek waarde (tussen 0 en 4095)

Deze C-functie converteert een gecodeerde nUlerieke waarde (tussen 0 en 4095) naar de werkelijke waarde

I.b.v. de tabellen hilil en lolil. Het resultaat kOlt terecht in yktichl.

StsDecode Obs .. /obsldecode_e

iCh SignedInt kanaalnuller

chSts StsArrayType array let kanaalstatussen

iLearn SignedInt teller tijdens inleren

laxLearn SignedInt laxilul aantal salples tijdens inleren

StsDecode decodeert het statusgedeelte van de observatie.

ObsvIDit Obs

Deze procedure voert initialisaties i.v.l. de observaties uit. In de huidige versie bestaat dit uit
het het openen van een gespecificeerde input file.

ObsvRead Obs •• /obslfileio_e

chSwitch SwitchArrayType geeft aan of een kanaal "off" of "on" is

Deze procedure leest voor ~~n tijdstip de observaties van aIle kanalen in.

ObsvEnd Obs

ObsvEnd wordt aangeroepen 01 de observaties af te sluiten. Concreet betekent dit het sluiten van de

input file.

ObsvProcess Obs •• /obslprocess_e

chSwitch SwitchArrayType geeft aan of een kanaal "off" of "on" is

chSts StsArrayType array let kanaalstatussen

iLearn SignedInt teller tijdens inleren

laxLearn Signedlnt laxilUI aantal salples tijdens inleren

Deze CE-procedure verwerkt zowel de nUlerieke data als de statusinforlatie van de observatie. Hiertoe

worden resp. nUl_decode en StsDecode aangeroepen.

qa_update aau .. Iqaulall c_c

ich int kanaalnuller

_chsts int (array) pointer naar array let kanaalstatussen

De C-functie qa_update werkt de variantie van de witte ruis Q en de correlatie-coefficient a van het
1ste orde filter bij. Deze acties van deze functie verlopen precies vol gens de in 3.3.5. beschreven
lethode.
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predict KI. ..Ikil/allc_c

ich int kanaalnuller

Deze functie vertegenNoordigt de predictiestap van het Kallan filter schattingsproces. Voor de

toestandsvector ~ en de fout-covariantielatrix P wordt een schatting geproduceerd vol gens de forlules
3(41 en 3(5) in 3.3.2••

calc_resida KI. ..lkl./allc_c

ich int kanaalnuller

"et deze C-functie Hardt het residu berekend vol gens 3(6b), alslede de variantie van dat residu vol gens
3(6a).

correct
ich

KI.

int

..lkl./allc_c

kanaalnuller

Deze functie corrigeert de predicties van ~ en P, die in "predict" zijn gelaakt. De correctiestap is

in 3.3.2. beschreven.

Dvg •• ldvglhighlevel_c

Deze C-functie Hordt vanuit DynInit aangeroepen. In dvg_init worden een aantal initialisaties voor de

divergentie test verricht, zoals o.a. het vullen van een tabel let de wortels van de getallen 1 tillS•

Dvg
int

•• ldvglhighlevel_c
kanaalnu.ler

_nlax int (array) pointer naar het laxilul aantal elelenten in de residu-sol

Een tweetal pointers in de divergentie test wordt gereset. Deze functie wordt aangeroepen aan het

begin van de inleerperiode.

Bvg

int

..Idvglhighievel_c

kanaalnuller
_nlax int (array) pointer naar het laxilul aantal elelenten in de residu-sol
_dvgexc int (array) pointer naar een "vlag" die detectie van divergentie aangeeft

Deze functie representeert de divergentie test, zoals die in 3.3.3. is beschreven. Het resultaat wordt

d.l.v. het argulent _dvgexc bekend gelaakt.

cOlp_float Bvg •• ldvgllo»level_c

fvalue1 float het eerste float getal
fvalue2 float het tweede float getal

De C-functie cOlp_float is geschreven 01 een vergelijking te kunnen laken tussen tHee float getallen,

die vanwege afrondingsfouten onderling een fractie kunnen verschillen (Iaar toch als "gelijk" loeten

worden beschouwd). De functie geeft een waarde 0 of 1 af, afhankelijk van de test.
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cal c_a.I pha

alpha float onbetrouNbaarheid in de divergentie test

In deze functie Mordt de grootheid ua Izie 3.3.0.) berekend. "ua" is de let de standaard norlaal

verdeelde grootheid u geassocieerde Maarde vol gens Plu >ua) =a, let a de onbetrouMbaarheid in de

divergentie test.

calc_Dchi 5Ds •• /sDs/caicalatt_c

ich int kanaalnuller

De functie calc_nchi berekent de grootheid nchi, d.i. het aantal observaties dat in de

steekproefvariantie Mordt betrokken Izie 3(14) en 311S)). De Maarde van nchi ligt tussen 1 en IS. De

berekening hangt af van de onbetrouMbaarheid van de sterke niet-stationariteit test en de variantie van

de systeelruis.

calc_chisq SDS .. /sDs/caicalatt_c

ndegfree int het aantal vri jheidsgraden

net deze C-functie Nordt de grootheid chi z berekend, die in ·sns_test" Mordt gebruikt 01 te onderzoeken

of de toestingsgrootheid aan de chi-kMadraat verdeling voldoet. De grootheid hangt af van de

onbetrouMbaarheid in de sterke niet-stationariteit test en het aantal vrijheidsgraden Id.i. nchi-l

zoals berekend in "calc_nchi").

SUJS_iDit 5Ds •• /SDS/SUIS_C

ich int kanaal nUller

_nchi int larray) pointer naar het aantal elelenten in de steekproefvariantie

In deze functie Norden de sOllen van yk en yk2 geinitialiseerd aan de hand van de laatste nchi (zie
"calc_nchi") salples.

sllIs_apdate 5Ds .. /sus/sllIs_update

ich int kanaalnuller

In sUIs_update Morden de sOllen van yk en yk2 bijgewerkt let de laatste salple. De gegevens van de
"oudste" salple Morden verMijderd.

SDS)Dit 50S .. /sDs/test_c

ich int kanaalnuller

_nchi int larray) pointer naar het aantal elelenten in de steekproefvariantie

_lilsnsnotexc int larray) pointer naar het aantal overschrijdingen Naarbij sns is afgelopen

Deze functie Nordt aangeroepen voordat de sterke niet-stationariteit test voor het eerst Nordt

uitgevoerd. De grootheden nchi Izie "calc_nchi") en lilsnsnotexc Norden bepaald en de SOllen van yk en

yk2 NOrden geinitialiseerd Ilet "suIs_init").
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sDs_test 50s •• lsDsltest_c

ich int kanaalnuller

_nchi int (array) pointer naar het aantal elelenten in de steekproefvariantie

_snsexc int (array)

Nadat de SOllen worden bijgewerkt, wordt de eigenlijke sterke niet-stationariteit test verricht. Een

"overschrijding" wordt via _snsexc bekend gelaakt.

trd_display Trd •• Itrdlallc_c

ich int kanaalnuller

Het begintijdstip van de trend, dat let "trend_estilate" was geschat, wordt geleld.

trd_estiJate

ich

)dvg

_nres

_trdready

Deze C-functie

onnauw~eurigheden.

Trd •• Itrdlal!c_c

int kanaalnuller

int (array) pointer naar het divergentietijdstip

int (array) pointer naar aantal ele.enten in res.-SO. waarbij diverg. optrad

int pointer naar een vlag die aangeeft of begintijdstip is geschat

schat het begintijdstip van een gedetecteerde trend, let inbegrip van de

De lethode is beschreven in 3.3.6••

BetecDisplay Nsc •• I.scldetecdispl_e

detecKind DetecType geeft het type van de significante verandering aan

iObs Signed Int observati enuller

iCh Signedlnt kanaalnuller

iDvg IntArrayType bevat het divergentietijdstip

6edetecteerde significante veranderingen worden eet deze CE-procedure aan de gebruiker geleld.

direcdeter.iDe Nsc •• I.scldirecdeter._c

nskind int geeft aan of de stationariteit zwak of sterk was

ich int kanaalnuller

direckind int (array) pointer naar de richtingsaanduiding van de verandering

De richting van een gedetecteerde significante verandering wordt I.b.v. deze C-functie bepaald. Dit is

van toepassing voor zowel stappen, ilpulsen als trends.

iDi(c Ifsc .. IISCliDitC_C

In deze functie worden een aantal C-variabelen geinitialiseerd. De specificeerbare grootheden, die

door C-variabelen worden gerepresenteerd, krijgen in deze functie hun default-waarde.

init_xpO "sc .. /lsc/initc_c

ich int kanaal nUller

De functie init_xpO initialiseert de toestandsvector ! en de fout-covariantielatrix P. Deze functie

wordt voor aanvang van de inleerperiode aangeroepen.
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IoittE Isc •• /Isc/inite_e

chSwitch SwitchArrayType geeft aan Df een kanaal "Dff" Df "Dn" is

chSts StsArrayType array let kanaalstatussen
laxObs Signedlnt het totale aantal observaties

ilearn Signedlnt teller tijdens inleren
lixlearn Signedlnt laxilul aantal salples tijdens inleren

nSnsNotExc IntArrayType het aantal niet-overschrijdingen in de sterke niet-stat. test

De CE-variabelen worden in deze procedure geinitialiseerd.

IoplJtInt Isc .. /lsc/inplJtl_e

intValue Signedlnt bevat na afloop de waarde van een ingevoerd geheel getal

deze CE-procedure is een universele routine voor het intDetsen van een geheel getal door de gebruiker.

InpatStriog Isc •• /lsc/inplJtl_e

s packed array dit char-array bevat na afloop de ingevoerde string

net deze procedure wordt een string van karakters via het toetsenbDrd gelezen.

IopIJtYH Isc •• /lsc/ioplJt2_e

yn Boolean bevat de waarde true (ja) of false (nee)

De gebruiker wordt 01 een bevestigend ("y") of ontkennend ("n") antwoord gevraagd. Eventuele

afwijkende antwoorden worden op een geschikte lanier verwerkt.

getjloat Isc 1011level_c

)var float pointer naar een flDat getal

Via het toetsenbord wordt een niet-geheel getal gelezen.

PlJtJ1oat Isc 10,,1 evel_c

)var float pointer naar een float getal
net deze functie wordt een float getal op het scher1 gezet.

Spec1tE Isc

askSpec Signedlnt

questionString par.ked array

intValue Signedlnt

Deze CE-procedure wordt door

CE-variabele.

.. /lSc/spec1_e

geeft aan of 01 de specificatie gevraagd aoet worden

bevat de vraag aan de gebruiker

bevat de default-waarde of de gespecificeerde waarde

SpeeCE aangeroepen, en vraagt de gebruiker 01 de specificatie van een
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SpeeCE ~se •• /.se/speel_e

askSpec Signedlnt geeft aan of 01 de specificatie gevraagd loet worden

laxObs SignedInt het totale aantal observaties

laxLearn Signedlnt laxilUl aantal samples tijdens inleren

De specificeerbare gehele getallen worden in deze procedure gespecificeerd. Ais askSpec =0, dan wordt

aIleen de default-waarde getoond, zonder dat naar een specificatie wordt gevraagd.

SpeeChs ~se •• /.se/spee2_e

chSwitch SWitchArraylype geeft aan of een kanaa! "off" of "on" is

Deze procedure vraagt aan de gebruiker welke kanalen "aan" zijn. De gegevens worden in het array

chSwitch opgeslagen.

speel_e ~se •• /.sc/specs_c

askspec int geeft aan of 01 de specificatie gevraagd loet worden

quest char (array) bevat de vraag aan de gebruiker

fltvar float bevat de default-waarde of de gespecificeerde waarde
Deze C-functie specificeert een C-variabele, en wordt aangeroepen door spec_c.

spec_c ~sc •• /.se/specs_c

askspec int geeft aan of 01 de specificatie gevraagd loet worden

"et spec_c worden aIle specificeerbare C-variabelen gespecificeerd. Ais iskspec =0, dan wordt niet 01

de specificatie gevraagd, laar wordt aIleen de default-waarde getoond.

cold_start ~sc •• /.sc/starts_e

ich int kanaalnuller

In deze functie wordt een "koude start" van het Kallan filter verricht. Aan de ten P-waarden worden

de initialisatiewaarden toegekend•

•ar._start ~sc •• /.sc/starts_c

ich int kanaalnuller

In deze functie wordt een "warle start" van het Kallan filter verricht. Aan de ten P-waarden worden

de waarden van vlak voor het divergentietijdstip toegekend•

~sc

int

•• /.sc/apdates_e

kanaalnuller

Dit is een. aIgelene update-functie. Die C-variabelen, die onthouden loeten worden voor het volgende

tijdstip, worden via deze functie overgedragen. lIvens wordt de pointer in het v-buffer bijgewerkt.

,baf_update ~sc •• /.sc/apdates_e

ich int kanaalnuller
Het y-buffer (een buffer let de 15 Ieest recente observatie-waarden) wordt bijgewerkt.



dvgJtore
ich

Ifsc
int

- 1~ -

xpstoredispl_c
kanaalnuller

De waarden van de toestandsvector en de fout-covariantielatrix van vlak voor het divergentietijdstip

worden opgeslagen. Dit is nuttig in verband let een eventuele warle start van het Kallan filter (zie

"warl_start"). Tevens wordt de standdaarddeviatie van de residuen bewaard.

xO_stofe Ifsc xpstofedispl_c
Deze functie slaat de initialisatiewaarde van de toestandsvector ~ op, die bij de koude start van het
Kallan filter ("cold_start") gebruikt wordt. Deze functie wordt aan het einde van de inleerperiode

aangeroepen.
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BIJLAGE 2. DATASTRUCTUUR VAN DE DADS-FILES

B2.1. BESCHRIJVING

Door DADS wordt een file gecreeerd onder RT-11, met de naam

"DATANA.ANA". Voor andere oparating systems dient deze file

te worden geconverteerd naar een geschikt formaat.

De file is opgebouwd uit blokken (records) van elk 512
bytes. Het 1ste en 2de byte van het 1ste blok geven het
aantal blokken in de file aan, zoals in Fig. B2-1 te zien
is.

Elk blok bevat meerdere berichten (messages). Zowel het
aantal als de lengte van deze berichten is variabel.

Elk bericht bestaat achtereenvolgens uit
een code-byte, gevolgd door data-bytes

aangegeven wordt door de lengte-byte.

een lengte-byte,

waarvan het aantal

Bij afbreking van een bericht aan het einde van een blok is
de code gelnverteerd. In dat geval begint het volgende blok
met een lengte-byte en (negatieve) code-byte, gevolgd door

de overige data-bytes. In beide blokken zijn de

lengte-bytes aangepast aan het aantal data-bytes in de
corresponderende blokken. In Fig. B2-2 is dit mechanisme

geillustreerd.

een zogenaamd tijd
uren, minuten en

Tussen elk tweetal berichten staat
bericht. Dit bericht bevat de tijd in

seconden, zoals weergegeven in Fig. B2-3.

Een .e~tNaarde-bericht

waarde en de status van
laat de opbouw zien.

bevat voor aIle (64) kanalen de
de bijbehorende variabele. Fig.B2-4
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1 2 3 4 5 6 512
---------------------------��------------------------��- --------------------------------------------

1 1 1 1 1 1 1 //---1---1---1---1---1----11-----------------------------------------1---.I I I l.- 2d. bericht, I,t. data-byte
2de bericht: code-byte
2de bericht: lengte-byte
lste bericht: laatste data-byte

L- lste bericht: 2de data-byte
L- lste berichtl lste data-byte

L-----------lste bericht: code-byte
L- lste bericht: lengte-byte

L- ------- aantal blotten in file (HI
L...- aantal bloHen in file III

Fig. B2-1: Structuur van het eerste blok

afgebroken bericht ~

1 1r-----'---5-1-,21

I-------II-------;---j---j---j---II---j---;-----------II----------------------------;---j---j---II---.
-------1/-----------------------1/-------------------1/----------------------------------------11--

lengte van lste data-gedeelte~
code < 0

lste data-gedeelte
1 2 512

I--j---j---II---;---------------------------------II---------------------------------------------.
-----------~---------------------------------------II--- ------------------------------------------

I I 2d. data-qed••lt.
code < 0
lengte van 2de data-gedeelte

Fig. B2-2: Afbreek mechanisme

.---j---j---j---j---.

------~---l---~ s~onden
~ .lnuten

uren
code: 60

'--------lengtel 3

Fig. B2-3: Structuur van het tijd-bericht

r-- kanaal 10 (PSYSI

I I
I-~---j---j-j-j---I'---j---~j-I

------ug--"li--~-::::::-;:;----
1-:= status

waarde III
code: 56

"------- lengte: 129 (bij 64 kanalenl

Fig. B2-4: Structuur van het meetwaarde-bericht
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92.2. CODES

1 on 17 unused 33 datul 49 floppy disc:dir

2 off 18 unused 34 O.R. nUlber 58 floppy disc:elp

3 calsr 19 unused 35 unused 51 floppy disc:red

4 calsh 28 unused 36 unused 52 floppy disc:trl

5 calsl 21 unused 37 unused 53 floppy disc:tr2

6 ? 22 unused 38 status changing 54 floppy disc:wrt

7 graph edit cc3-cc2 23 unused 39 status changing 5S unused

8 graph edit cc2-cc3 24 unused 48 rise/fail/above/below 56 leasured value

9 bar edit cc3-cc2 25 cOllent Q 41 event 57 unused

18 bar edit cc2-cc3 26 unused 42 unused 58 unused

11 stop 27 unused 43 unused S9 unused

12 cOllent C 28 unused 44 artefact 68 tile

13 unused 29 unused 45 unused 61 cOllent P

14 unused 38 pat. nale 46 unused 62 ?

15 unused 31 pat. nUlber 47 unused 63 keyboard

16 unused 32 anesthesist 48 floppy disc:del 64 unused

92.3. KANALEN (code 56)

8 P5Y5 16 5V 32 02 48 RRATE

1 "AP 17 5VR 33 49 TIVOL

2 PDIA 18 PAil 34 58 "IVOl
3 19 PVR 35 51

4 28 HR 36 52

5 "PAP 21 LV5111 37 53

6 22 LV~I 38 PR"X 54

7 "LAP 23 RV5111 39 PR"I 55
8 24 RV"1I1 48 FR"X S6 TCORE

9 "CVP 25 41 FR"i 57 T5KIN

18 liT 26 42 58 TCORE

11 HT 27 43 59 T5KIN

12 B5A 28 44 liE 68 TIME

13 CI 29 45 TINS 61 CO""
14 CO 38 C02EX 46 TPAU5 62 EVENT
15 51 . 31 C02IN 47 TEXP 63 DIATH
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BIJLAGE 3. PREDICATEN IN HET PROTOTYPE EXPERT SYSTEM

B3.1. ALFABETISCHE LIJST VAN DE PREDICATEN

abs
ask_why
asserta_hyps
cf_combine
clear_agenda

clear_hyps
clear_working_memory

dash
detect
diagnose_set
enter_input
explain_diagn_rule
go

indirect_synonym
interpret
list_agenda
list_facts
list_help
list_knowledge_base
list_working_memory

max
menu
nls
print_detect_rule
remove_old_input_data_file

sort_setbase

unload_old_kbfile

ask_user
asserta_facts
asserta_sets
change_knowledge_base

clear_facts
clear_sets
consult new_kbfile
dash_line

diagnose
direct_synonym
explain_detect_rule
find_prmax
in_agenda

infer
keyboard_input
list_directory
list_filenames
list_input_data
list_loaded_files
load_new_input_data_file

member
min
prin_andor_list

print_diagn_rule
satisfied
synonym

why
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B3.2. BESCHRIJVING VAN DE PREDICATEN

interpret

Ha het schoon.aken van de Morking le.ory (zie "clear_working_.elory") Mordt eerst de detectie-fase

doorlopen Izie "detect"). Vervolgens Mordt in de diagnostiserende fase onderzocht of hypothesen kunnen

Morden afgeleid (zie "diagnose"). Tenslotte Mordt gevraagd of uitleg geMenst is (zie "ask_Mhy").

detect

Dit predicaat beschrijft de detecterende fase. 6etriggerde rule-sets Morden in een bestand geplaatst,

en dat bestand Mordt vervolgens gesorteerd op prioriteitsMaarde.

sort_setbase

Het bestand let de getriggerde rule-sets Mordt gesorteerd op prioriteitsMaarde.

find_pr.ax

In het ongesorteerde bestand Mordt naar de rule-set let de hoogste prioriteitsMaarde gezocht.

in_agenda

Het gesorteerde bestand let getriggerde rule-sets Mordt in een agenda geplaatst.

asserta_sets

6etriggerde rule-sets Morden aan een bestand toegevoegd. Bij een conjunctie in een geactiveerde

detectie-rule Morden beide rule-sets toegevoegd. Ais de rule-set al in het bestand aanMezig Mas, dan

Mordt aIleen de daar.ee geassocieerde prioriteitswaarde bijgewerkt (indien de nieuMe Maarde hoger is).

diagnose

Dit predicaat beschrijft de diagnostiserende fase, die voor iedere rule-set in de agenda Mordt

doorlopen. Voor elke rule-set geldt, dat allereerst een lijst van te onderzoeken hypothesen Mordt

salengesteld. Daarna Mordt geprobeerd 01 al die hypothesen af te leiden.

diagDose_set

Een rule-set Mordt gediagnostiseerd. Voor aIle "terlinal" hypothesen Mordt onderzocht of een afleiding

gelaakt kan Morden. Deze afleiding Mordt geleld indien de uiteindelijke zekerheidsfactor positief is.

asserta_hyps

De onderzochte hypothese Mordt in een bestand geplaatst. Hierlee wordt voorko.en, dat eenzelfde

hypothese .eerdere .alen onderzocht Mordt.

clear_hyps

Het hypothese-bestand Mordt schoongelaakt. Dit gebeurt telkens voor aanvang van het onderzoek van een

rule-set.
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satisfied

De waarheid van het argulent wordt onderzocht door te kijken of het als feit in de working lelory

voorkolt. Logische expressies (noe, not, and en or) worden op een geschikte manier verwerkt.

iDfer

Dit predicaat beschrijft het afleiden van een hypothese:
. als "noe" aan de hypothese voorgaat en over de hypothese zelf geen aanwijzingen bestaan, dan wordt

een zekerheidsfactor 100 toegekend

als "not" aan de hypothese voorafgaat en de hypothese kan worden afgeleid, dan wordt de

zekerheidsfactor van teken verwisseld

- bij een conjunctie van hypothesen wordt de linilale zekerheidsfactor onder de afzonderlijke
zekerheidsfactoren genolen; bij een negatief resultaat wordt de hypothese als niet afgeleid beschouwd

bij een disjunctie van hypothesen wordt de laxilale zekerheidsfactor onder de afzonderlijke

zekerheidsfactoren genolen

. bij het afleiden van een hypothese zander operator wordt eerst gecontroleerd of de hypothese al als

een afgeleid feit genoteerd staat; zo niet, dan wordt gekeken of het in de working lelory als input

data verleld staat; als ook dat niet het geval is, dan wordt geprobeerd 01 de hypothese I.b.v. rules
af te leiden

asserta.facts

Afgeleide feiten worden in een bestand geplaatst; dit is nuttig in verband let overige afleidingen en

verklaringen van gelaakte afleidingen. Bij ieder afgeleid feit wordt het nUller van de ondersteunende

rule en de bijbehorende zekerheidsfactor genoteerd. Als het feit al aanwezig was, dan wordt de nieuwe
ondersteunende rule toegevoegd en wordt de zekerheidsfactor via een cOlbinatie-funtie bijgewerkt.

,iD

Van twee gespecificeerde argulenten wordt het linilul bepaald.

,ax

Van twee gespecificeerde argulenten wordt het laxilul bepaald.

abs

Van een gespecificeerd argulent wordt de absolute waarde bepaald.

cf.co.biDe

Dit predicaat vertegenwoordigt de cOlbinatie-functie voor zekerheidheidsfactoren (zie 7.3.3.); de

functie wordt eventueel gebruikt in het predicaat "asserta_facts".

ask.why

Aan de gebruiker wordt gevraagd welk feit verklaard loet worden. Vervolgens wordt het predicaat "why·
aangeroepen.
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why

Het argulent bij dit predicaat wordt aan de gebruiker uitgelegd. Eventuele logische operatoren worden
hierbij verwerkt. Als het uit te leggen feit een rule-set is, dan wordt de relevante detectie-rule

genoeld, en het antecedent verklaard (zie "detect_diagn_rule"l. Als het uit te leggen feit een

hypothese betreft, dan wordt eerst nagegaan of dat feit als input data bekend staat. Zo niet, dan

wordt in het bestand let afgeleide feiten gekeken. Indien het feit via rules afleidbaar is, dan staat

het in dit bestand en wordt de ondersteunende rule genoeld en verder verklaard (zie

"explain_diagn_rule"l.

explaiD_detect_rale

Een relevante detectie-rule wordt genoeld ter verklaring van de triggering van een rule-set. De

waarheid van het antecent wordt uiteengezet.

explain_diagD_rale

Een relevante diagnose-rule wordt genoeld en het antecedent Nordt verder uitgelegd. Indien dat

antecedent uit leerdere cOlponenten bestaat, dan worden aIleen die cOlponenten beschouwd die invloed
uitoefenen op de zekerheidsfactor van het consequent van die rule.

dash_l iDe

Er wordt een lijn ter lengte van een regel geprint.

dash

Een "dash" (-I wordt geprint.

DIs

fen gespecificeerd aantal "new lines" Nordt geprint •

•e.ber

"et lelber wordt gecontroleerd of een bepaald elelent in een lijst voorkolt (wordt gebruikt in
"ask_user" 01 na te gaan of een antwoord correct isl

prin_andor_list

Een lijst van elelenten - eventueel let logische operatoren - wordt geprint. Dit predicaat i; van
toepassing bij het printen van rules.

print_detect_rale

Een detectie-rule wordt geprint.

print_diagn_rale

Een diagnose-rule wordt geprint.
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ask_user

Dit is een universeel predicaat voor het stellen van vragen aan de gebruiker. Onjuiste antNoorden

Norden op een geschikte lanier verNerkt.

synony.

De gebruiker kan in sOllige gevallen verschillende antNoorden geven, die aIle dezelfde optie aanduiden

!bv. j, ja, yes, en y voor een bevestigend antNoord). Daartoe zijn de logelijke antNoorden vooraf in

een lijst gedefinieerd.

dirtct_synony.

Via de synonyl-lijst Nordt gekeken of leteen geconcludeerd kan Norden dat tNee argulenten op dezelfde

optie duiden.

indirect_synony.

Indien de conclusie niet onliddellijk uit de synonYI-lijst kan Norden getrokken, dan is het logelijk,

dat dit eventueel Nel indirect via enkele andere elelenten in die lijst kan.

keyboard_input

Aan de gebruiker Nordt gevraagd Nelk feit aan het systeel loet Norden toegevoegd. Hiertoe Nordt

"enter_input" aangeroepen.

enter_input

Via het toetsenbord Nordt een feit aan het input data bestand in de Horking lelory toegevoegd.

list_Norting_.e.or,

De inhoud van de Horking lelory Hordt getoond. De inhoud olvat afgeleide feiten, de agenda, de input

data en de nalen van de geladen files.

list_agenda

De inhoud van de agenda Hordt getoond.

list_facts

Het bestand let de afgeleide feiten Hordt getoond. Elk feit is voorzien van inforlatie over de

ondersteunende rule!s) en de late van geloof in dat feit.

list_input_data

De input data feiten in de Horking lelory Horden getoond.

list_loaded_files

De nalen van aIle gel aden files worden genDeld. Hiertoe behoren zOHel de progralla file, de knoNledge

base file en de input file!s).
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list_kDo.ledge_base

De inhoud van de knowledge-base wordt getoond. Dit betreft zowel de detectie-rules als de

diagnose-rules.

list_directory

De huidige directory wordt opgesold, als onderdeel van lenu-optie 9.

list_fileDaJes

De nalen van aIle geladen files worden verleld. Dit heeft betrekking op het progralli zelf, de

knowledge base en de input data file(s).

clear_workiDg_JeJory

De working lelory wordt schoongelaakt. Hierbij worden aIle afgeleide feiten, de getriggerde rule-sets

en de agenda verwijderd.

clear_facts

AIle afgeleide feiten worden verwijderd.

clear_ageDda

De gehele agenda let de te onderzoeken rule-sets wordt verwijderd.

clear_sets

Het ongesorteerde bestand let getriggerde rule-sets wordt verwijderd.

chaDge_kDowledge_base

Allereerst wordt de working lelory schoongelaaktj daarna wordt de huidige knowledge base verwijderd en

wordt een nieuwe knowledge base geladen. Dit predicaat is van toepassing bij menu-optie 5.

cODsalt_Dew_kbfile

De naal van de te laden knOWledge base wordt aan de gebruiker gevraagd, en de gespecificeerde file

wordt geladen.

aDload_old_kbfile

De oude knowledge base wordt verwijderd.

load_Dew_iDpat_data_file

De naal van een input data file wordt gevraagd, en de gespecificeerde file wordt geladen. Dit

predicaat wordt gebruikt bij lenu-optie 6.

reJove_old_iDpat_data_file

Bij lenu-optie 7 wordt de naal van een gel aden input data file gevraagd, en wordt de gespecificeerde

file verwijderd.
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list_help

De "help-page" let inforlatie over de lenu-opties wordt aan de gebruiker getoond (Ienu-optie 01 •

• eDU

Het lenu wordt gepresenteerd, en de gebruiker wordt gevraagd een keuze uit de opties te laken.

go

"et dit predicaat wordt het expert systel opgestart. Voordat het lenu verschijnt, wordt gevraagd 01 de

naal van een knowledge base, die onliddellijk daarna geladen wordt.
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APPENDIX 1. UNSW PROLOG PROGRAMMER~S MANUAL



UNSW PROLOG PROGRAMMER's MANUAL

-2-

point(X. Y. Z)

Note that an atom is tonsidered to be a functor of arity O.

Functors are generally analogous to tommon nouns in natural language. One may
think of a functor as a record type and the arguments of a compound term as the
fields of a record. Compound terms are usefully pictured as trees. For example. the
term:

s(np(john). vp(v(\ikes). np(mary)))

would be pictured as the structure:

Sometimes it is convenient to write certain functors as operators - 2-ary functors may
be declared as infix operators and 1-ary functors as prefix or postfix operators. Thus it
is possible to write. ego

This document describes a Prolog interpreter for tomputers rur.ning under the Unix '
operating system. The interpreter was written in C by Claude Sammut at the Department
of Computer Science. University of New South Wales. The original version of this manual
was written by L.M. Pereira. F.C.N. Pereira and D.H.D. Warren for DECsystem-l0 Prolog.
It has been adapted for UNSW Prolog by Claude Sammut.

1. PROORAMMING IN LOGIC - THE PROLOG LANGUAGE

This section provides an introduction to the syntax and semantics of a certain subset of
logic ('definite clauses'. also known as 'Horn clauses'). and indicates how this subset forms
the basis of Prolog.

1.1. Syntax, Terminology And Informal Semantics

np
I

john

s

v
I

likes

vp

np
I

mary

1.1.1. Terms

The data objects of the language are called terms. A term is either a constant. a vari
able or a compound term.

The constants include integers such as:

01 999 -512

In UNSW Prolog. integers are restricted to the range -2'31 to 2'31-1 on the VAX and
-2-15 to 2-15-1 on the PDP-H.

Constants also include atoms such as:

a void - :- 'AlgoHiS' []

The symbol for an atom can be any sequence of characters. which should be written in
quotes if there is possibility of confusion with other symbols (such as variables. integers).
As in conventional programming languages. constants are definite elementary objects.
and correspond to proper nouns in natural language.

Variables are distinguished by an initial capital letter or by the initial character '_'. ego

X Value A Al _3 _RESULT

If a variable is only' referred to once. it does not need to be named and may be written
as an .anonymous' variable indicated by a single underline character: '':'

A variable should be thought of as standing for some definite but unidentified object.
This is analogous to the use of a pronoun in natural language. Note that a variable is
not simply a wri1.eable storage location as in most programming languages; rather it
is a local name for some data object.

The structured data objects of the language are the compound terms. A compound
term comprises a functor (called the principal functor of the term) and a sequence of
ont: or more terms called arguments. A functor is characterised by its name. which is
an atom. and its arity or number of arguments. For example the compound term whose
functor is named 'point' of arity 3. with arguments X. Y and Z. is written:

X+Y (p;Q) X<Y +X p;

instead of:

+<X. y) :(P. Q) «X. Y) +(X) ;(P)

The use of operators is described fully in Section 1.4.

An important class of data structures are the lists. These are essentially the same as
the lists of Lisp. A list either is the atom:

[]

representing the empty list. or is a compound term with two arguments which are
respectively the head and tail of the list. Thus a list of the first three natural numbers
is is written. in a special list notation. as:

[1.2.3]

The special list notation in the case when the tail of a list is a variable is exemplified by;

[X. ooL] [a. b. ooL]

For compatibility with Prolog-l0 th~ notation:

[X ILila. b I L]

may also be used.

1.1.2. Programs
A fundamental unit of a logic program is the goal or procedure call. Examples are:

gives( tom. apple. teacher) reverse([ 1. 2. 3]. L) X < Y

A goal is merely a special kind of term. distinguished only by the context in which it
appears in the program. The (principal) functor of a goal is called a predicate. It
corresponds roughly to a verb {in natural language. or to a procedure name in a conven
tional programming language. ,
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A logic program consists simply of a sequence of statements cal1ed IIeDU_. which
are analogous to sentences of natural language. A sentence comprises a head and a
body. The head either consists of a single goal or is empty. The body consists of a
sequence of zero or more goals (ie. it too may be empty). If the head is not empty. the
sentence is cal1ed a clause.

If the body of a clause is non-empty. the clause is called a DOD-unit clause. and is
written in the form:

P:--Q.R.S.

where P is the head goal and Q. Rand S are the goals which make up the body. We can
read such a clause either declaratively as:

•P is true if Q and Rand S are true:

or procedurally as:

'To satisfy goal P. satisfy goals Q. Rand S:

If the body of a clause is empty. the clause is cal1ed a unit clause. and is written in the
form:

P,

where P is the head goal. We interpret this declaratively as:

'P is true:

and procedural1y as:
'Goal P is satisfied:

A sentence with an empty head is cal1ed a directive. of which the most important kind is
cal1ed a question and is written in the form:

P.Q1

where P and Q are the goals of the body. Such a question is read declaratively as:

'Are P and Q true?'

and procedural1y as:

'Satisfy goals P and Q:

Sentences general1y contain variables. Note that variables in different sentences are
completely independent. even if they hav.. the same name - ie. the 'Iexical scope' of a
variable is limited to a single sentence, Each distinct variable in a sentence should
be interpreted as standing for an arbitrary entity. or value, To illustrate this. here
are some examples of sentences containing variables. with possible declarative and pro
cedural readings:
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(1) employed(X) :- employS<Y. X).

'Any X is employed if any Y employs X:

'To find whether a person X is employed.
find whether any Y employs X:

(2) derivative(X. X. 1).

'For any X. the derivative of X with respect to X is 1:

'The goal of finding a derivative for the expression X
with respect to X itself is satisfied by the result 1:

ungulate(X). aquatic(X) 1

'Is it true. for any X. that X is an ungulate and X is
aquatic?'

'Find an X which is both an ungulate and aquatic:

In any program. the procedure for a particular predicate is the sequence of clauses in
the program whose head goals have that predicate as principal functor. For example.
the procedure for a ternary predicate 'append' might wel1 consist of the two
clauses:

append([X...Lll. D, [X...Lln :- append(Ll. D. L3).
append([]. L. L).

where ·append(Ll. L2. Llr means 'the list Ll appended with the list L2 is the list Ll'.
Certain predicates are predefined by built-in procedures supplied by the Prolog sys
tem. Such predicates are cal1ed evaluable predicates.

As we have seen. the goals in the body of a sentence are linked by the operator': which
can be interpreted as conjunction ('and'). It is sometimes convenient to use an additional
operator ' I " standing for disjunction ('or). (The precedence of . I' is such that it dom
inates ': but is dominated by ':-'). An example is the clause:

grandfather(X. Z) :-
(mother(X. Y) I father(X. ,V)). father(Y. Z).

which can be read as:

'For any X, Y and Z.
X has Z as a grandfather if
either the mother of X is Y or the father of X is Y.
and the father of Y is Z.

Such uses of disjunction can always be eliminated by defining an extra predicate - for
instance the previous example is equivalent to:

grandfather(X, Z) :- parent(X. V). father(Y. Z).
parent(X. Y) :- mother(X. V).
parent(X. Y) :- father(X V).

and so disjunction will noJ be mentioned further in the fol1owing. more formal.
description of the semantics of clauses.

....
-1:10
lD

I
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Note: For compatibility with Prolog-lO ';' may also be used to represent or.

1.2. Declarative And Procedural SCmantics

The semantics of definite clauses should be fairly clear from the informal interpretations
already given. However it is useful to have a precise definition. The declarative seman
tics of definite clauses tells us which goals can be considered true according to a given
program. and is defined recursively as follows.

A goal is true if it is the head of some clause instance and each of the goals (if any) in
the body of that clause instance is true. where an instance of a clause (or term) is
obtained by substituting. for each of zero or more of its variables. a new term for all
occurrences of the variable.

For example. if a program contains the preceding procedure for ·append'. then the
declarative semantics tells us that:

append([a]. [b). la. b))

is true. because this goal is the head of a certain instance of the first clause for 'append'.
namely.

append([a). Ibl. la. b)) :- append([). Ib]. Ib)).

and we know that the only goal in the body of this clause instance is true. since it is an
instance of the unit clause which is the second clause for ·append·.

Note that the declarative semantics makes no reference to the sequencing of goals within
the body of a clause. nor to the sequencing of clauses within a program. This sequencing
information is. however. very relevant for the procedural semantics which Prolog
gives to definite clauses. The procedural semantics defines exactly how the Prolog sys
tem will execute a goal. and the sequencing information is the means hy which the Prolog
programmer directs the system to execute his program in a sensihle way, The effect of
executing a goal is to enumerate. one by one. its true instances. Here then is an informal
definition of the procedural semantics,

To execute a goal. the system searches for the first clause whose head matches or
unifies with the goal. The unification process finds' the most general common instance
of the two terms. which is unique if it exists. If a match is found. the matching clause
instance is then activated by executing in turn, from left to right. each of the goals Of
any) in its body, If at any time the system fails to find a match for a goal. it backtracks.
ie. it rejects the most recently activated clause. undoing any substitutions made by the
match with the head of the clause. Next it reconsiders the original goal which activated
the rejected clause. and tries to find a subsequent clause Which also matches the goal.

For example. if we execute the goal expressed by the question:

append(X. Y. la. b)) 7

we find that it matches the head of the first clause for 'append'. with X instan
tiated to la...Xl]. The new variable Xl is constrained by the new goal produced, which is
the recursive procedure call:

append(Xl. Y. Ib))

Again this goal matches the first clause. instantiating Xl to lb...X2]. and yielding
the new goal:
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append(X2. Y. [))

Now this goal will only match the second clause. instantiating both X2 and Y to [). Since
there are no further goals to be executed. we have a solution:

X - [a. b)
Y-[]

ie. a true instance of the original goal is:

append([a. b). [). [a. b))

If this solution is rejected. backtracking will generate the further solutions:

X - [a)
Y - [b]

X-[)
Y - [a. b)

in that order. by re-matching. against the second clause for 'append'. goals already solved

once using the first ciause.

1.3. The Cut Symbol
Besides the sequencing of goals and claus~. Prol~g ~rovides one other v~y i~~rta~t
facility for specifying control information. ThIS IS the cut symbol. written I. ~t IS

inserted in the program just like a goal. but is not to. be regard~ a~ part of the logIC of
the program and should be ignored as far as the declarative semantics IS concerned.

The effect of the cut symbol is as follows. When first encountered as a .goal. cut
succeeds immediately. If backtracking should later return to the cut. the eff~t. IS to fall
the 'parent goal'. ie. that goal which matched the head of the clause co.ntammg the cut.
and caused the clause to be activated. In other words, the cut operatIOn commits. the

stem to all choices made since the parent goal was invoked. and causes other al.ternatlves
~ be discarded. The goals thus rendered 'determinate' are the parent goal Itself. a.ny
goals occurring before the cut in the clause containi?g the cut. and an! subgoals whIch
were executed during the execution of those precedmg goals. Examples,

(1) member(X. Ix...L) :- I.
member(X. IY, ..L):- member(X. 0.

The only result produced by executing:

• member(X, la. b. c)) 7

is X-a. the other two potential solutions being discarded.

(2) compile(S. R) :- parseCS. T). I. translate(T. R).

The procedure 'compile' only calls 'translate' for the .first solution produced by 'parse',
Alternative solutions which 'parse' might produce are discarded.

1.4. Operators
The Prolog syntax caters for operators of three main kinds - infix. prefix and postfi~.
Each operator has a precedence. which is a number from 1 to 1200. The precede~ce IS
used to disambiguate expressions where the structure of t~e term den?ted IS.not
made explicit through the u~ of brackets. The general rule. m an otherw~ ambl~u
ous subexpression. is that it'is the operator with the HI~~EST precedence that IS the prm
cipal functor. Thus if .+' has a higher precedence than /. then

t
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a+blc a+(b/c)

are equivalent, Note that parentheses are necessary if you wish to write:
(a+b)/c

If t~er~ are two operators in the subexpression having the same highest precedence, the
~mblgulty must be resolved from the typell of the operators. The possible types for an
Infix operator are:

'Ifx dy yb

Wi~h an operator of type ·xb'. it is a requirement that both of the two subexpressions
whIch are the arguments of the operator must be of LOWER precedence than the opera
tor itsel~, ie. t~~ir principal functors must be of lower precedence. unless the subex
pressl?n I~ exphcltly bracketed (which gives it zero precedence), With an operator of
type dy, only the first or left-hand. sUbexpression must be of lower precedence: the
second can !'" o~ the SAME precedence as the main operator; and vice versa for an opera
tor of type yb,

For example, if the oper~tors '+' and '-' both have type 'yb' and are of the same pre
cedence. then the expressIon:

a - b+c
is valid, and means:

(a-b)+c

Note that the expression would be invalid if the operators had type 'dx', and would
mean:

a-(b+c)

if the types were both 'dy·.

The possible types for a prefix operator are:

fx fy

and for a postfix operator they are:

xf yf
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The argument name can also be a list of names of operators of the same type and pre
cedence.

It is possible to have more than one operator of the same name, so long as they are of
different kinds. ie. infix. prefix or postfix. An operator of any kind may be redefined by a
new declaration of the same kind. This applies equally to operators which are provided
as IltaIldard in UNSW Prolog, namely:

op(12oo, xb. :-)1
oP(12oo. b. [:-. 1-))1
op(1200, d. [1. 1))1
oP(l1oo. xfy. (' ". ';'))1
oP(10S0, dy. -»1
op(7oo. xb. [-, -.1-. is. <. >. <-, >-))1
op(7oo. b. [load, unload, trace. untrace. ed, ef. em))1
op(Soo. yh, [+, -))1
op(.'Joo. fx,h, -))1
op(4oo. yb, [0, 1))1
op(3oo, Ifx. mod)I

Note that the arguments of a compound term written in standard syntax must be
expressions of precedence BELOW 1000, Thus it is necessary to bracket the expression
'P:-Q' in:

assert«P:-Q))

Note carefully the following syntax restrictions. which serve to remove potential ambi
guity associated with prefix operators.
(0 In a term written in standard syntax, the principal functor and its follOWing '('
must NOT be separated by any intervening spaces, newlines etc. Thus:

point (X. Y, z)
is invalid syntax.
(2) If the argument of a prefix operator starts with a 'C, this 'C must be separated from
the operator by at least one space or other non-printable character. Thus:

:- (p I q). r.

is invalid syntax, and must be written as ego

...
UI
~

I

would be permissible. If the type were 'fx', the preceding expression would not be legal.
although:

The meaning of the types should be clear by analogy with those for infix operators. As
an example, if '-' were declared as a prefix operator of type 'fy', then:

--P

-P

would still be a permissible form.

In UNSW Prolog, a functor named name is declared
cedence precedence by the command:

as an operator of type type and pre-

:- (p I q) , r,

(3) If a prefix operator is written without an argument, as an ordinary atom, the
atom is treated as an expression of the same precedence as the prefix operator. and
must therefore be bracketed where necessary. Thus the brackets are necessary in:

x - (1-)

A further source of ambiguity in Prolog is arises from the ability to define infix and prefix
operators with the same name, In some Prolog systems, these operators would be con
sidered identical. In UNSW Prolog. this is not the case. For example, in C, there is a prefix
operator '++' and also a postfix operator '++' which have slighhy different functions. If
we declare:

op(preeedence, type, name)1 op(3oo, rx, ++)1
oP(3oo, xf. ++)1

Then we are creating two completely diftinct atoms (which are also distinct from the atom
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.++' which is not an operator). If an operator is to be referred to outside of its normal
context as a principal functor of a compound term then. the operator must be preceded by
a type name. For example:

X - .. [infix +. 1. 2]7
X-l+2

This uses the infix operator '+' to create a new compound term using the 'univ' predicate.
Similarly:

X - .. [prefix ++. x)7
X - ++ x

X - .. [postfix ++. x]7
X -x ++

2. HOW TO USE THE INTERPKETER

To run Prolog under the Unix operating system type:

% prolog file1 file2 ...

filel, file2, ... contain Prolog programs which are to be loaded before the user is asked to
type a command. If a syntax error occurs in a file. the error message wilJ include the name
of the file and the number of the line in which it occurred.

When the files are loaded the system responds with a prompt ':'. The user may then enter
programs or type in commands.

The -s option may also be specified in the command line. For example.

% prolog -s3000 file_name

This indicates that the variable stack is to increased to 3000 units. The default size is
1000. This option should only be necessary when running large programs.

2.1. Reading-in Programs
A program is made up of a sequence of clauses, possibly interspersed with directives
to the interpreter. The clauses of a procedure do not have to be immediately consecutive.
but remember that their relative order may be important. The text of a program is nor
mally created separately in a file (or files). using the text editor.

To input a program from a file file inside Prolog. give the command:

load filet

which wilJ instruct the interpreter to read-in the program. If the file name contains
characters such as ':. its name is ·prog.pl' say. it is necessary to give the complete filename
between quotes.

Any characters following the '%' character on any line are treated as part of a comment
and are ignored.

When a file is loaded. a predicate of the form

file(FileName. ProcedureList)
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in the procedures are not duplicated.

Clauses ~ay also be ty~ in directly at the terminal. (although this is only recom
mended If the clauses WIll not be needed permanently, and are few in number).

2.2. Directives

Directives are either commands or questions. Both are ways of directing the system to
execute some goal or goals.

Suppose list membership has been defined by:

member(X, [X, ....J).
member(X. L ..LJ) :- member(X. U.

Note the use of anonymous variables written '_'. The command:-

member(3, [1. 2. 3]), print(yes)1

directs the system to check whether 3 belongs to the list [1. 2. 3]. and to output ·yes· if so.
Execution of a command terminates when all the goals in the command have been suc
~essf~~ly. e~ecuted. Other alternative solutions are not sought: one may imagine an
ImpliCit cut at the end of the command. If no solution can be found. the system sim
ply returns with a prompt.

The syntax of a question is the same as a command. except that it is ended by '7' instead
of T. If the specified g08l(s) can be satisfied. the final value of each distinct variable is
displayed (except for anonymous variables).

The outcome of some questions is shown below.

member(X. [tom, dick. harry])7
X - tom
X - dick
X - harry

member(X, [a, b. f(Y. c)]). member(X, [f(b. Z). d])7
Y-b
X - f(b, c)
z-c

member(X. [ft.), g])7
X-f(.-:J
X - g

It is also possible to ask a question which involves no variables. for example.

member(3. [1. 2. 3])7

If the goal is satisfied. as would be the case in this example. then the system responds
•• yes

If the goal can be satisfied in more than one way. this response is repeated. For example.
the question

....
C.II....

is asserted to be true. FileName is the name of the loaded file and ProccdureLilit is a list
of the names of the procedures defined in the file. When the same file is loaded a second
time. the definitions of the procedures in ProccdureList are first removed so that clauses would result in the response

memberO. [1. 2, 3.1.1])7

f

•• yes
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•• yes
•• yes

If the goal is not satisfied, the system responds with '•• no'.

Note: For compatibility with Prolog-10 the prefix operators ':-' and '1-' may also be used
for commands and questions.

2.3. Editing Programs

It is possible to edit procedures and files within Prolog. To edit the definition of a pro
cedure, use the command:

ed ProcedureNamel

The procedure will be printed onto a temporary file and the standard text editor will
automatically be called hy Prolog. When the editor is exited. Prolog will replace the old
definition of the procedure with the edited form. If the procedure had been loaded from a
file. that file is not changed hy ed.

Files of procedures (also called modules) may be edited using the command:

em FileNamel

The standard text editor will be invoked and the file may be changed. On exit from the
editor, the file will be reloaded. Any changed made to the file will be permanent.

Any file, whether it contains Prolog code or not may be edited by using the command:

ef FileNamel

As with em. the text editor will be invoked automatically. However. the file is not read
by Prolog on exit from the editor.

If your Unix system has more than one text editor. you can specify which one Prolog is to
use hy assigning the name of the editor to the shell environment variable EDITOR. This
should be done before running Prolog.

2.4. Saving A Program

Once a program has been read, the interpreter will have availahle all the information
necessary for its execution.

A program may be saved on disk for future execution. To save a program into a file Ale,
perform the command:

save Filel

The result is a text file which can be edited normally. Procedures are listed in an arbitrary
order. The program can be restored later oy executing.

load Filel

2..5. Program Execution And Interruption

Execution of a program is started by giving the interpreter a directive which contains a
call to one of the program's procedures.

Only when execution of one directive is complete does the interpreter become ready
for another directive. However, one may interrupt the normal execution of a directive by
typing <delete> This <delete> interruption has the effect of terminating the execu
tion of the command. The system will then respond with a prompt.
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Execution may also be terminated if the program runs out of stack space. When this
occurs, the user may save the current program and reexecute Prolog with more stack space
by using the -s option in the shell command.
Warning: make lrure that the reason the program ran out of stack space was not due to an
error in your program before increasing the size.

2.6. Tracing
The Prolog interpreter prOVides a tracing facility. Procedures may be individually traced
enabling each call the procedure to be displayed on the terminal with the current values
of its arguments.
Tracing of procedure procedure is enabled by the command:-

trace Procedurel

A number of procedures may be traced by the command:

trace IprocJ. proc2... II

Tracing is disabled by the command:

untrace Procedurel

and more than one procedure may be un traced by:

untrace I procl. proc2...II

At the beginning of a line output by the trace procedure. Prolog prints either of the fol
lowing:

C>
E<
F<
R>

'C' indicates that a procedure is being called for the first time. A line beginning with 'E'
shows the interpreter exiting a clause after all the goals have been satisfied. 'F' indicates
an exit from a clause due to a failure in satisfying a goal. After a failure. Prolog will
attempt to redo a procedure call if there are alternative clauses left in the procedure
definition. This is shown by an 'R'.

An example of tracing output is shown below:

....
til
t-.J

I
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HA, b) :- g(A).

g(A):- A-a.
gee).

trace [f. gll
Hc. B)1

C I> Hc, b)
CI I >g(e)
FII<g(e)
R I I >g(e)
EII<g(e)
E I <Hc, b)

B- b.

2.7. Exiting From The Interpreter

To exit from the interpreter and return to the shell type Ad (control d).

3. BUILT-IN PROCEDlJRE'i

Built-in procedures are also referred to as evaluable predicatel.

3.1. Input / Output

A total of twenty I/O streams may be open at anyone time for input and output. These
include the standard input, output and error files. A stream to a file F is opened for input
by the first 'see(F)" eIecuted. F then becomes the current input stream. Similarly, a
stream to file H is opened for output by the first 'tell(H)' executed. H then
becomes the current output stream. Subsequent calls to 'see<F)' or to 'tell(H)' make F
or H the current input or output stream, respectively. Any input or output is always
to the current stream.

When no input or output stream has been specified, standard input and output are used.
Normally these are the user's terminal. however. both input and output may be redirected
in the usual way in UniI by using' <' and' >' in the shell command. When the terminal
is waiting for input on a new line, the prompt ':' is displayed. [If the standard input file is
not a terminal, no prompt is displayedl

When the current output stream is closed, standard output becomes the current output
stream. When the current input stream is closed, the program file becomes the new input
stream. The program file may be the user's terminal or a file loaded by the 'load' directive
or a file in the shell command.

A file is referred to by its name, written as an atom, ego

myfile
'123'
'fred.data'
'/lib/prolog.lib'

All I/O errors normally cause a failure of the procedure and warnings are issued on the
standard error file.

End of file is signalled when the predicate 'eof' is true. Any more input requests for a
file whose end has been reached return the atom 'end_of_file'.
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consu!t(F)

Instructs the interpreter to read-in the program which is in file F. When a
directive is read it is immediately executed. When a clause is read it is put after
any clauses already read by the interpreter for that procedure. When a file
has been consulted, a predicate file<F, Proc_ust} is asserted, Proc_ust is a list
of the procedures defined in F,

unload F

Retracts all procedures defined in F (according to the contents of file(F,
Proc_list>. Also retracts file<F, Proc_list>.

10adF

same as consult, eIcept unloads F firut, i.e. prevents redefinition of procedures.
It shouldn't matter if F had not been consulted previously,

edP

A listing of procedure P is output to a temporary file. The ten editor is the
called to allow the user to change the definition. When the editor is terminated,
the file is read in causing the procedure to be redefined if no syntaI errors were
found. If the interpreter discovered syntax errors, the user is asked if the pro
cedure is to be re-edited. If the response is 'n', the old definition is restored.
Any other response causes the editor to be invoked again.

ef F

edit file F. The file is not read by Prolog.

emF

EqUivalent to : unload F, ef F, consult(F).

Both F and Proc..Jist must be uninstantiated. F is successively bound to the
names of consulted files. Proc..Jist is bound to the list of procedure names
defined in the respective,files.

see(F)

File F becomes the current input stream.

seeing(F)

F is unified with the name of the current input file.

seen

Closes current inpU} stream.

....
(.II
(~

I
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Unless see has changed the current input stream. all requests for input use the
standard input file. Thus, when a read command is executed from a file being
loaded by Prolog, the input wiJI normally come from the standard input file.
not the program file. read_from_thisJle will cause the input to be taken
from the program file instead of the standard input.

ratom(X)7
> fred
X - fred.

ratom(X)7
> 123
X -123 % X is an integer

tell(F)

telling(F)

told

close(F)

eof

read(X)

ratom(X)

File F becomes the current output stream.

F is unified with the name of the current output file.

Closes the current output stream,

File F. currently open for input or output. is closed.

Becomes true when the end of the current input stream has been reached.

The next term. delimited by a 'fullstop' (ie. a': followed by <cr> or a
space). is read from the current input stream and unified with X. The syntax
of the term must accord with current operator declarations. If a caB 'read(X)'
causes the end of the current input stream to be reached, X is unified with the
term 'end_of-file'. If the program requests input from the terminal. the user is
prompted by the current prompt string. The default prompt is'> '.

The next lexical token on the current input stream is bound to X. eg,

ratom(X)7
> <
X- <-

ratom(X)7
>.
X ••-.

prompt(OldPraapt, NewPrompt)

The current prompt string is bound to OldPranpt. and NewPrompt becomes the
new prompt string. The goal ·prompt(X. Xr binds the current prompt to X
without changing it. Note: only the 'read' prompt is changed. The system
prompt ': . cannot be changed.

ask(Question, Answer)

The user is prompted by the string Question. The next token on the input
stream is bound to Answer,

print(X, ...)

print will accept a variable number of argumen~;.printing each. ter~ on the
same line. If an argument is a string (enclosed in ) then the stnng IS prmted
without quotes. This print may be used to output messages. A ?e~line ~h~rac
ter is appended to the output. The special character sequences \n and \t are
recognized as newline and tab respectively.

prin(X, ... )

Same as print except nO,newline is appended.

write(X)

The term X is written to the current output stream according to current opera

tor declarations.

nl

A new line is started on the current output stream.

gete(X)

Unifies X with the ¥ext character in the current input stream.

....
til
~

I
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skiP(C)

Skips to just after the next character C.

putc(X)

The character X is output the the current output steam.

ascii(C. J)

If C is a single character atom. 1 is instantiated to the ascii code representing C.
If C is a variable and 1 is an integer. C is instantiated to the appropriate single
character atom

tab(N)

N spaces are output to the current output stream. N may be an integer
expression.

renameC.F.N)

If file F is currently open. closes it and renames it to N. If N is '[]'. deletes the
file.

3.2. Arithmetic

Arithmetic is performed by built-in procedures which take as arguments integer
expressioWl and evaluate them. An integer expression is a term built from evalu
able functors. integers and variables. At the time of evaluation. each variable in an
integer expression must be bound to an integer. or. for the interpreter ONLY. to an
integer expression.

Each evaluable functor stands for an arithmetic operation. The evaluable functors are
as follows. where X and Yare integer expressions:-

X+Y integer addition

X--Y integer subtraction

~Y integer multiplication

XIY integer division

X'Y exponentiation (Y ~ 0).

X mod Y X modulo Y

-X unary minus

The arithmetic built-in procedures are as follows. where X and Y stand for arithmetic
expressions. and Z for some term:

Z isX

Integer expression X is evaluated and the result is unified with Z. Fails if X is
not an integer expression.
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X-Y

The values of X and Yare equal.

X I-Y

The values of X and Yare not equal.

X<Y

The value of X is less than the value of Y.

X>Y

The value of X is greater than the value of Y.

X <-Y

The value of X is less than or equal to the value of Y.

X >-Y

The value of X is greater than or equal to the value of Y.

3.3. Comparing Atoms
The comparison operations described in the previous section also apply to X and Y if the
are instantiated to atoms.

3.4. Convenience

(X. Y)

X and Y.

XI Yalso X: Y

Xor Y.

X-Y

Defined as if by clause' Z - Z. '.

length(L.N)

L must be instantiated to a list of determinate length. This length is unified
withN.

bagof(V. P. L)

Find all all terms. V. such that P is true. Append V to the list. L. Findall uses
backtracking to find all the solutions to P.

....
til
(,II
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3.5. Extra Control,
See earlier description of cut.

not(P)

If the goal P has a solution. fail. otherwise succeed. It is defined as if by:-

not(P) :- P. I. fail.
note _).

P-> QIRalsoP-> Q:R

Analogous to

"if P then Q else R"

i.e. defined as if by:

P-> QIR:-P,I.Q.
P-> QIR:-R.

P-> Q

When occurring other than as one of the alternatives of a disjunction. is
equivalent to:

P -> Q I fail.

repeat

Generates an infinite sequence of bactracking choices. It behaves (but
doesn't use store!) as if defined by the clauses:

repeat.
repeat :- repeat.

fail

Always fails.

true

Always succeeds.

4. Meta-Logical

var(X)

Tests whether X is currently instantiated to a variable.
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nonvanX)

Tests whether X is currently instantiated to a non-variable term.

atom(X)

Checks that X is currently instantiated to an atom (ie, a non-variable
term of arity O. other than an integer),

integenX)

Checks that X is currently instantiated to an integer.

atomic(X)

Checks that X is currently instantiated to an atom or integer.

functonT. F. N)

The principal functor of term T has name F and arity N. where F is either an
atom or. prOVided N is O. an integer. Initially. either T must be instantiated to a
non-variable. or F and N must be instantiated to. respectively. either an
atom and a non-negative integer or an integer and O. If these conditions are not
satisfied. an error message is given. In the case where T is initially instantiated
to a variable. the result of the call is to instantiate T to the most general term
having the principal functor indicated.

argU. T. X)

Initially, I must be instantiated to a positive integer and T to a compound
term. The result of the call is to unify X with the Ith argument of term T.
(The arguments are numbered from 1 upwards.) If the initial conditions are
not satisfied or I is out of range. the call merely fails.

X-.. Y

Y is a list whose head is the atom corresponding to the principal functor of X
and whose tail is the argument list of that functor in X. eg.:

product(O, N. N - 1) - .. [product, O. N. N - 1]

If X is instantiated to a variable. then Y must be instantiated to a list of
determinate length whose head is atomic (ie. an atom or integer).

name(X. L)

If X is an atom or integer then L is a list of the characters of the name of X.
eg.:-

name(product. [po r. o. d. u. c t])

If X is instantiated to.a variable. L must be instantiated to a list of characters.
eg.:- f

.....
tit
0-
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name(X. [f. r. e. d])7

name is defined in terms of concat and char.

concat(L. A)

The members of list L are concatenated to form the atom A. For example,

concat([abC. def]. X)?
X - abCdef

concat([!. r. e. d. 12]. X)?
X - fred12

The members of L must be atoms or integers. If X is instantiated then its value
is compared with the result of the concatenation.

charU, A. C)

The Tth character of atom A Is C. I and A must be instantiated.

x

If X is instantiated to a term which would be acceptable as body of a clause.
the goal X is executed exactly as if that term appeared textually in place of the
X. In particular. any cut ("I") occurring in X is interpreted as if it occurred in
the body of the clause containing X. If X is not instantiated as described the
clause fails.

a~"Sert(C)

The current instance of C is interpreted as a clause and is added to the current
interpreted program (with new private variables replacing any uninstantiated
variables). The position of the new clause within the procedure concerned is
implementation-defined. C must be instantiated to a non-variable.

asserta(C)

Like 'assert(C)'. except that the new clause becomes the first clause for the
procedure concerned.

assertz(C)

Like 'assert(C)'. except that the new clause becomes the last clause for the
procedure concerned.

clause(P, Q)

P must be bound to a non-variable term. and the current interpreted pro
gram is searched for clauses whose head matches P, The head and body of those
clauses are unified with P and Q respectively. If one of the clauses is a unit
clause. Q will be unified with 'true'.
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retract(C)

The first clause in the current interpreted program that matches C is erased. C
must be initially instantiated to a non-variable, and becomes unified with the
value of the erased clause. The space occupied by the erased clause will
be recovered when instances of the clause are no longer in use.

retractall(P)

All clauses in the current interpreted program whose head matches Pare
'retract'ed, P must be bound to a non-variable term.

ppA

Lists in the current output stream all the interpreted clauses for predicates
with name A, where A is bound to an atom,

listing

Lists in the current output stream a1l the clauses in the current interpreted pro
gram.

numbervars(X. N, M)

Unifies each of the variables in term X with a special term. so that 'write(X)'
prints each of those variables as ._T, where the Is are consecutive integers from
N to M-l. N must be instantiated to an integer.

ancestors(L)

Unifies L with a list of ancestor goals for the current clause. The list starts
with the parent goal and ends with the most recent ancestor coming from a
'call' in a compiled clause.

The goal 'subgoal_of(S)' is equivalent to the sequence of goals:-

ancestors(L). in(S. L)

where the predicate 'in' Successively matches its first argument with each of the
elements of its second argument.

4.1. Environmental

trace P abo trace [PListl

Enable tracing of single procedure P or a list of procedures. For example, to
trace all the procedures defined in file 'fred', type:

file(fred. L), trace Ll

...
(JJ....,
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untrace P also untrace [Plist]

Disable tracing of a single procedure P or of a list of procedures. Plist.

op(Priority. Type. Nanw)

Treat name Nanw as an operator of the stated Type and Priority. NllmII may
also be a list of names in which case all are to be treated as operators of the
stated Type and Priority. U Nanw is already an operator or list of operators,
Priority and Type are successively bound to the priority and type of Nanw.

save F

The system saves the current procedure definitions in the system into file F.

statistics

Display on the terminal statistics relating to stack usage

4.2. Access to Unix

sh

The Prolog session is suspended and a new shell is forked. When the shell ter
minates (by typing Ad), Prolog resumes.

system(ShellCommand)

ShellCommand is an atom or string which is passed to the shell to executes as a
normal Unix command.

5. UNIFYING PRINCIPAL FUNCI'ORS

If UNSW Prolog was compiled with PRINC_VARS defined then the following is allowed:

((t).

g(X, Y) :- X(Y).

g(f. X)?

X-t
The principal functor of a compound term may be a variable. Prolog will perform
unification on the principal functor in the same way is it unifies the arguments of a term.
Note that 'X' must be bound before a goal such as 'X(Y)' can be satisfied.

! t

! :
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