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Voorwoord

In het kader van ons afstudeer onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen, is het fuzzy
analyse systeem ontwikkeld. Het fuzzy analyse systeem maakt het mogelijk om bestaande
fuzzy logic besturingen van industriele processen te analyseren.

Met behulp van deze handleiding kunnen bestaande fuzzy logic toepassingen op een
eenvoudige en gestructureerde wijze ingevoerd worden in het fuzzy analyse systeem.

Groningen, juni 1997

J.M. Russchen & M.H. Sleutjes
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Handleiding fuzzy analyse systeem

Inleiding

Industriele processen worden geregeld door besturingssystemen waarin een groot aantal
control loops worden geanalyseerd en geoptimaliseerd. Vanwege de toenemende complexiteit
van processen wordt de vraag naar een zo optimaal en flexibel mogelijk besturingssysteem
groter. Deze besturingssystemen moeten in staat zijn om niet lineaire, tijd variante en
gedeeltelijk onbekende processen te besturen. De kiassieke regeltechniek is met in staat om
dergelijke processen goed te kunnen regelen. Veel processen worden daarom bestuurd door
menselijke operators. Doordat de mens van nature flexibel is, is deze beter in staat om
complexe processen te regelen.

Dc toenemende complexiteit van grote dynamische systemen, die moeilijker te modelleren
zijn, heeft geleid tot onderzoek naar altematieven voor de conventionele regeltechniek.
Computationele intelligentie en met name fuzzy logic is een techniek die gebruikt kan worden
voor het regelen van dynamische processen. Fuzzy logic is een techniek die gebaseerd is op
het feit dat mensen kunnen redeneren met vage termen en daardoor in staat zijn om complexe
processen te beheersen. Met behuip van fuzzy logic is het mogelijk om de beschikbare kennis
van ervaren operators om te zetten naar computationele intelligentie die een proces kan
besturen zonder dat er een mathematisch model hiervan voorhanden is. Fuzzy logic is een
methode die de computer in staat stelt te werken met niet exacte meetwaarden. In plaats
daarvan wordt er gewerkt met linguIstische variabelen. Zo kan bijvoorbeeld de temperatuur
van een proces beschreven worden als "te laag", "goed" of"te hoog". De linguIstische
variabelen worden vertaald naar numerieke waarden die leiden tot regelacties.

Om de belangrijkste facetten van een fuzzy regeling te beschrijven, aismede het proces
waarvoor de fuzzy regeling is ontworpen, is het fuzzy analyse systeem ontwikkeld. Met
behuip van het fuzzy analyse systeem kunnen de belangrijkste gegevens ingevuld worden
omtrent een industriële toepassing die bestuurd wordt door een fuzzy logic regeling. Dc
gegevens die worden ingevuld kunnen afkomstig zijn van gepubliceerde artikelen of patenten.
Natuurlijk kunnen gegevens ook afl<omstig zijn van fuzzy toepassingen die zeif ontwikkeld
zijn of door anderen.

Het is de bedoeling dat de hoeveelheid gegevens in dit fuzzy analyse systeem zal blijven
groeien. Met het groeien van het fuzzy analyse systeem zal een grote hoeveelheid gegevens
over toepassingen van fuzzy logic besturingen voor industriele processen beschikbaar komen.
Door deze hoeveelheid beschikbare gegevens te analyseren, zullen allerlei conclusies kunnen
worden getrokken en verbanden worden gevonden over fuzzy toepassingen omtrent het soort
processen dat wordt geregeld en vooral hoe er geregeld wordt. Deze nieuw vrij gekomen
kennis over fuzzy logic regelen kan weer gebruikt worden bij het ontwikkelen van nieuwe
toepassingen en nieuwe fuzzy regelingen.
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Handleidingfiizzy analyse sysleem

Het fuzzy analyse systeem

Starten
Het fuzzy analyse systeem is geImplementeerd in Microsoft Access 7.0, dat bij het opstarten
vraagt welke database geopend dient te worden. Nadat voor het fuzzy analyse systeem is
gekozen, zal het hoofdschakelbord automatisch opstarten. Gebeurt dit niet, klik dan eerst op
de tab Formulieren in het database venster en vervolgens dubbelklik op het formulier
hoofdschakelbord. Het hoofdschakelbord is het hoofddocument van waaruit verschillende
andere formulieren en rapporten kunnen worden geopend. Namen van formulieren zijn te
vinden links bovenin het formulier.

Algemene opbouw
Het fuzzy analyse systeem heeft tot doe! om de belangrijkste gegevens, over een toepassing
van fuzzy logic control in industriële processen, volledig uit een document te destilleren. Dit
document kan een artikel, patent, of boek zijn. Gegevens kunnen ook afkomstig zijn van
andere bronnen, zoals bednjven. Dc kracht van het fuzzy analyse systeem ligt daarin, dat de
gebruiker zeif niet hoeft nate denken wat deze belangrijkste gegevens van een fuzzy
toepassing zijn. Bovendien wordt de gebruiker tijdens het invullen van deze gegevens
meegeholpen door invulvakken te voorzien van relevante keuzelijsten waaruit een item moet
worden gekozen. Op deze manier worden gegevens eenduidig ingevoerd. Door deze
eenduidige manier van invoeren zullen later bij het analyseren van de ingevoerde
toepassingen wellicht overeenkomsten te ontdekken zijn.

In de opbouw van het fuzzy analyse systeem valt een logische hiërarchische structuur te
herkennen. Het volgende figuur geeft deze hiërarchie weer. Blokken getekend op dezelfde
hoogte staan dus op gelijke hoogte in de hierarchie.
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Hand/eidingfrzzy analyse sysleem

Zoals te zien in figuur I vallen gegevens over het te regelen proces en algemene ontwerp
gegevens onder de toepassing waarvoor de fuzzy logic regeling is ontworpen. De gegevens
over de toepassing zijn weer afkomstig van of artikelen of van een bedrijf. Tussen de blokken
'Toepassing', 'Artikel' en 'Bedrijf' bestaat geen hierarchische verhouding, de blokken zijn
dan ook op hetzelfde niveau getekend. Uit figuur I valt direct te zien dat 'Proces gegevens',
'Algemene ontwerp gegevens' lager in de hierarchie staan dan 'Toepassing'. Voordat
'Regeling gegevens' kunnen worden ingevuld, moeten eerst de processen gedefinieerd zijn.
'Regeling gegevens' staan daarom onder 'Proces gegevens' in de hierarchie. Onder 'Regeling
gegevens' staan 'Regeiblok gegevens', die de specifieke gegevens bevatten over die
regelblokken die horen bij de daarboven gedefinieerde regeling. Onder 'Regeiblok gegevens'
staan vervolgens 'Ingangen' en 'Uitgangen'. Deze laatstgenoemde blokken bevatten gegevens
over die in- en uitgangen die horen bij het daarboven gedefinieerde regeiblok.

Het gevoig van deze hiërarchische structuur is dat gegevens in onderliggende blokken niet
ingevoerd kunnen worden voordat alle bovenliggende blokken zijn ingevuld. Zo kunnen
bijvoorbeeld geen 'Regeling gegevens' worden ingevuld, voordat 'Proces gegevens' zijn
ingevuld. Een regeling is immers ook ontworpen voor de besturing van een bepaald proces,
bij normaal ontwerp van een fuzzy regeling zullen ook eerst de gegevens over het proces
bekend moeten zijn voordat met het ontwerpen van de regeling kan worden begonnen.
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Handleiding fuzzy analyse systeem

Voordat 'Proces gegevens' echter kunnen worden ingevoerd, zal bekend moeten zijn van
welke 'Toepassing' deze proces gegevens afkomstig zijn.

De gebruiker zal van deze hiërarchische structuur geen hinder ondervinden, vanwege de
logische opbouw van deze structuur. Bovendien zijn de in te vullen formulieren op een
dusdanige manier opgebouwd dat er niet snel problemen zullen ontstaan door deze
hierarchische structuur. Het enige waar de gebruiker om dient te denken is dat wanneer er om
een naam voor een toepassing, een proces of een regeiblok wordt gevraagd deze ook
daadwerkelijk ingevuld wordt.

Algemene bediening
In principe is het gehele fuzzy analyse systeem te bedienen met de muis. Formulieren,
rapporten knoppen, keuzelijsten enz. kunnen geactiveerd worden door het klikken met de
muis. Verder is bij de opmaak van de formulieren gekozen voor standaardknoppen,
keuzelijsten en navigatieknoppen die in vrijwel elk formulier aanwezig zijn.

Standaardknoppen
Standaard window knoppen
Rechts bovenaan ieder formulier en rapport staan de standaard window knoppen.

I - I Dlxi

Met deze knoppen kan het desbetreffende window achtereenvolgens worden geminimaliseerd,
gemaximaliseerd en gesloten (gegevens worden opgeslagen).

Navigatieknoppen
Onderaan de meeste formulieren zullen navigatieknoppen staan.
Record I4j II 1 lHI*1v&2

Met deze navigatieknoppen kan gebladerd worden in de bestaande records. Met de meest
rechtse navigatieknop (t±J) wordt bij klikken een nieuw record aangemaakt dat vervolgens
ingevuld kan worden. Het meest rechtse getal geeft aan hoeveel records er beschikbaar zijn.
Het getal in het midden geeft het actuele recordnummer aan.

Rechtermuis knop
SeIectiefter
Neahef eIectieuter
FiIter/oiteervcgorde ongedaan maken

pIopend orteren
Aflopend orteren

Ok

______

opeter
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Handleiding fuzzy analyse systeem

Als de cursor in een yak staat, is het altijd mogelijk om gebmik te maken van de rechtermuis
knop, het bovenstaande menu zal in beeld verschijnen. Via dit menu kan tekst worden
gekopieerd, geknipt en geplakt, maar ook kunnen gegevens worden gesorteerd. Gegevens
kunnen worden gefilterd door tekst te selecteren en daarna te kiezen voor 'Selectiefilter'.
Alleen die gegevens zijn flu beschikbaar die voldoen aan het filter. Via 'Filter/sorteervolgorde
ongedaan maken' wordt het filter weer uitgeschakeld.

Menubalk knoppen

In alle formulieren staat bovenaan een menubalk, waarin naast de omschrijving van het

formulier zich ook een knoppenbalk bevindt. Hieronder staat als voorbeeld de menubalk van

het formulier "Toepassing"

In deze knoppenbalk staan een aantal standaardknoppen die gebruikt kunnen worden door ze

aan te klikken. Deze knoppen bieden de volgende functionaliteit: Record zoeken; Nieuw
record; Formulier sluiten; Record verwijderen.

Record zoeken

A]
Deze knop bevindt zich niet in iedere menubalk. Door gebruik te maken van deze knop

verschijnt het volgende window:

Met behuip hiervan kan gezocht worden naar het gewenste woord. Hierbij kan de gewenste
zoekrichtirig worden meegegeven, alsmede of gezocht moet worden naar het gehele veld, of

naar een gedeelte ervan. Daarnaast kan gezocht worden naar het eerste woord dat voldoet en
naar het volgende woord dat voldoet.

Nieuw record

H
Deze knop maakt eeri nieuw record aan voor het geactiveerde formulier. Vervolgens kunnen

de gegevens in het nieuwe record worden ingevuld.

5
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Handleiding fuzzy analyse systeem

Formulier sluiten

Deze knop slaat de ingevoerde (nieuwe) gegevens van het formulier op en sluit vervolgens
het formulier en keert terug naar een eventueel vorig (aanroepend) formulier. Indien het niet
de bedoeling is om nieuw ingevoerde gegevens op te slaan, maak dan eerst gebruik van de
knop 'Record verwijderen' (zie volgende menubalk knop).

Record verwijderen

Verwijdert het huidige record samen met eventueel onderliggende gegevens. Zo kan een
gebruiker er voor kiezen om een bestaande toepassing weg te gooien. Er moet dan we!
bedacht worden dat niet alleen de gegevens in het formulier van het huidige record
weggegooid worden, maar ook alle onderliggende gegevens over het proces met bijbehorende
regeling. Heeft een formulier geen onderliggende gegevens (formulieren) dan bestaat
hiervoor geen gevaar. Zo kunnen bijvoorbeeld rustig alle gegevens van een regeiblok
weggegooid worden zonder dat dit gevolgen heeft voor de ovenge gegevens van de regeling
(of van toepassing of van proces) waarvan het weggegooide regeiblok dee! uit maakt. Dit zijn
immers geen onderliggende gegevens van een regeiblok.

Formulier items

Het meest zal er gebruik worden gemaakt van de besturingselementen die zich in het
formulier bevinden. Het meest voorkomende besturingselement zal het tekstvak zijn. Een
ander vee! gebruikt besturingselement is een keuzelijst. In sommige formulieren bevinden
zich ook nog één of meerdere knoppen. De functie van deze knop is altijd gelijk, de knop
opent te!kens een onderliggend formu!ier. Hieronder worden alle voorkomende
besturingselementen kort besproken.

Tekstvakken
ii.IIII-— I

In tekstvakken kan de gebruiker vo!!edig vrij zijn eigen gegevens of opmerkingen noteren.
Bij ieder tekstvak staat een label die verk!aart waarvoor het desbetreffende tekstvak dient.

Keuzelij sten

Door rechts op de knop te klikken verschijnt er een keuzelijst waarvan gebruik moet worden
gemaakt om het desbetreffende ve!d van het formu!ier in te vullen. Keuze!ijsten zijn voorzien
van labels die vertel!en waarvoor de keuzelijst dient. Telkens wanneer er gebruik kan worden
gemaakt van een keuze!ijst, is het verp!icht om een item uit die keuzelijst te selecteren.
Keuzelijsten worden gebruikt zodat gegevens volgens een standaard begrippen (de lust)
worden ingevu!d. (Hierdoor kan later gezocht worden naar overeenkomsten tussen ingevulde
gegevens.)

6



Handleiding fuzzy analyse systeem

Selectievak

Door rechts te klikken verschijnt een lijst waarvan een item kan worden gekozen. Bij selectie

van een bepaald item uit de lijst spnngt de besturing naar het record die hoort bij het

desbetreffende item. Hoewel een selectievak erg lijkt op een keuzelijst is de werking ervan

dus wezenlijk anders. Bij een selectievak wordt echt een record geselecteerd en worden alle

geselecteerde gegevens afgebeeld in het bijbehorende formulier. Een keuzelijst vult alleen een

veld van een record in.

Onderliggend formulier openen

Bij klikken wordt het onderliggende formulier geopend dat vermeld staat in het bijbehorende

label. Dc besturing springt vervolgens naar dit zojuist geopende formulier.

Record verwijderen subformulier

Om gegevens uit een subformulier te verwijderen dient gebruik te worden gemaakt van deze

knop. Het verschil met de knop "Record verwijderen" uit de menubalk is, dat bij gebruik van

die knop ook gegevens uit onderliggende formulieren worden verwijderd. Bij de knop

"Record verwijderen subformulier" worden alleen de gegevens uit het subformulier

verwij derd.

7



Het hoofdschakelbord

Handleiding fuzzy analyse sysfeem

Het hoofdschakelbord (zie figuur 2) is het hoofddocument van waaruit verschillende andere
formulieren en rapporten kunnen worden geopend. Het hoofdschakelbord wordt automatisch
geopend, zodra het fuzzy analyse systeem wordt gestart.

Dc eerste knop met het label "Artikel gegevens" opent na klikken een formulier waarin
gegevens over gebruikte artikelen of andere publicaties kunnen worden ingevuld (zie
hoofdstuk 'Definiëren van de bron').

De volgende knop in het hoofdschakelbord met het label "Bedrijf gegevens" opent een
formulier waarin gegevens over een bednjf ingevuld kunnen worden (zie hoofdstuk
'Definiëren van de bron').

Dc derde knop, "Toepassing gegevens" opent het overeenkomstige fonnulier. Vanuit dit
formulier wordt de gebruiker geleid naar andere formulieren, waarin alle gegevens omtrent de
toepassing, van proces(sen) tot en met de bijbehorende regeling(en), ingevuld kunnen worden
(zie hoofdstuk 'Invoeren van een toepassing').

Met de volgende knop "Rapporten genereren" wordt het formulier "Rapporten" geopend. In
dit formulier staan een aantal knoppen waarmee verschillende rapporten gegenereerd kunnen
worden (zie hoofdstuk 'Rapporten').

Via de knop "Statistieken genereren" wordt het formulier "Statistieken" geopend. Dit
formulier bevat een aantal knoppen waarmee statistieken kunnen worden gegenereerd met
bepaalde gegevens uit het fuzzy analyse systeem (zie hoofdstuk 'Statistieken').
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Handleiding fuzzy analyse systeem

Met de één na Iaatste knop wordt formulier "Keuze Formulier" geopend. Via dit formulier
kunnen alle keuzelijsten die in het fuzzy analyse systeem worden gebruikt, aangevuld of
gewijzigd worden (zie hoofdstuk 'Keuzelijsten aanpassen').

De laatste knop "Exit" sluit alle formulieren en sluit het fuzzy analyse systeem af.

9



Definiëren van de bron

Handleidingfiizzy analyse sys teem

Artikel
Via het hoofdschakelbord kan het formulier "Artikel" (figuur 3) worden geopend. In dit
fonnulier kunnen alle gegevens over een artikel, patent, boek of een andere publicatie worden
genoteerd. leder tekstvak is voorzien van een label dat verklaart waarvoor het desbetreffende
tekstvak dient.

Hieronder volgt een korte uitleg van alle tekstvakken in dit formulier.
Auteur(s) Namen van de auteurs
Titel Titel van het document of boek
Plaats Plaats van uitgave of plaatsnaam van conferentie
Datum Datum van publicatie
Bron Titel van het boek of conferentie waar het artikel in staat; Naam van

tijdschrift waar artikel in staat
Editor(s) van het boek (genoemd bij Bron) waar het artikel in staat
Uitgeverij van het boek
Volume nummer van het tijdschrift, proceedings, of boek
Nummer van het tijdschrift in een volume
Druk van het boek
Pagina nummers van het document
Taal waarin het document is geschreven

Artikel I1

Figuur 3: Het formulier "Artikel"

Editor(s)
Uitgeverij
Volume
Nummer
Druk
Pagina's
Taal
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Handleiding fuzzy analyse syseem

Trefwoorden
Samenvatting
Archief

Bedr:jf

Trefwoorden die gebruikt kunnen worden om het artikel op te zoeken
Korte samenvatting van de inhoud van het document
Plaats waar het document ligt opgeslagen

Met de tweede knop uit het hoofdschakelbord wordt het formulier "Bedrijf' (figuur 4)
geopend. In dit formulier kunnen gegevens van een bedrijf of andere instelling worden
genoteerd.

Dc in te vullen tekstvelden zullen hieronder kort uitgelegd worden.
Naam Naam van het bedrijf of instelling
Adres Adres van de vestiging van het bedrijf
Postcode Postcode van het bedrijf
Plaats Plaats van de vestiging van het bedrijf
Contactpersoon Naam van het contactpersoon van het bedrijf
Telefoonnummer Telefoonnummer van het bedrijf
Faxnummer Faxnummer van het bedrijf
E-mail E-mail adres van het bedrijf
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Invoeren van een toepassing

Handieiding fuzzy analyse systeem

Toepassing
Het formulier "Toepassing" (zie figuur 5) wordt geopend door in het hoofdschakelbord de
knop "Toepassing gegevens" aan te klikken. Hier begint bet daadwerkelijk invoeren van
gegevens over een industrieel proces samen met zijn bijbehorende fuzzy regeling(en).

Als eerste komt de gebruiker het selectievak "Toepassing selecteren" tegen. Dit selectievak
dient om een reeds bestaande toepassing snel te kunnen selecteren, door via de selectielijst de
gewenste toepassingsnaam te selecteren. Natuurlijk kan ook gebladerd worden door gebruik
te maken van de navigatieknoppen onderaan bet fonnulier.

In het eerste tekstvak van dit formulier wordt gevraagd om een toepassingsnaam voor de in te
vullen toepassing. Dc gebruiker dient hierbij te bedenken dat iedere toepassing op zich uniek
is en dus ook zijn toepassingsnaam. Wanneer een toepassingsnaam dus eenmaal is gebruikt,
dan kan deze niet nog een keer gebruikt worden. Het invullen van een toepassingsnaam is
overigens wel verplicht. Indien geen toepassingsnaam wordt ingevuld, wordt een foutmelding
gegenereerd (zie Bijiage II; foutmelding II). Na een toepassingsnaam te hebben ingevuld,
dient de gebruiker een categorie te selecteren waar zijn toepassmg onder zal vallen. Zijn er
nog volgens de gebruiker andere relevante gegevens over de toepassing, dan kunnen deze
genoteerd worden in het tekstvak "Opmerkingen".

12
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Handleiding fuzzy analyse systeem

Het formulier "Toepassing" is na het hoofdschakelbord het belangrijkste formulier. Wanneer
een gebruiker verder wenst te gaan met een andere toepassing, er moet bijvoorbeeld een
nieuw proces bij een andere toepassing worden gedefinieerd, dan moet eerst bij het formulier
"Toepassing" deze andere toepassing geselecteerd worden. Dit selecteren kan gebeuren door
het selectievak bovenaan het formulier of door te bladeren met de navigatieknoppen onderaan
het formulier.

Algemene on twerp gegevens
Algemene gegevens over het ontwerp van de regeling kunnen worden ingevuld in het
formulier "Ontwerp algemeen". Dit formulier wordt bereikt via de knop "Algemene ontwerp
gegevens" vanuit het formulier "Toepassing". in het formulier "Ontwerp algemeen" kunnen
gegevens worden ingevuld die van belang zijn voor het ontwerp van de regeling. Deze
gegevens gelden voor de regeling in het geheel, ook a! is deze regeling opgedeeld in
regelingen die horen bij bepaalde deelprocessen (zie hoofdstuk 'definiëren van een proces').
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Handleiding fuzzy analyse systeem

Gegevens die in dit formulier kunnen worden ingevuld zijn achtereen volgens "Kennisbron",
"Ontwerpduur", "Randvoorwaarden", "Testen" en "Opmerkingen".

In het tekstvak "Kennisbron" kan worden ingevuld waar de kennis vandaan komt die is
gebruikt voor het ontwerpen van de regeling, een typische bron van kennis kan bijvoorbeeld
een operator zijn. In het tekstvak daaronder, "Ontwerpduur", wordt ingevuld wat het
tijdsbestek voor de totale ontwerpduur van de regeling is geweest.

Bij het tekstvak "Randvoorwaarden" worden de voorwaarden ingevuld waarbij rekening is
gehouden bij het ontwerp van de fuzzy regeling. Dc randvoorwaarden geven aan hoe het doel
van de regeling bereikt wordt. Randvoorwaarden zijn in twee k!assen in te delen, namelijk
sturingsrandvoorwaarden en systeemrandvoorwaarden. Sturingsrandvoorwaarden zijn
onafhankelijk van de toestand van het geregelde systeem en zeggen slechts jets over het
stuurgedrag. Systeemrandvoorwaarden hebben betrekking op de toestand van het gestuurde
systeem. Randvoorwaarden kunnen verder hard zijn, aan deze randvoorwaarden zal altijd aan
voldaan worden. Of randvoorwaarden zijn zacht, tussen zachte randvoorwaarden wordt veelal
een compromis gesloten.

In het tekstvak "Testen" kan worden ingevuld op welke wijze en hoelang de ontworpen fuzzy
regeling is getest.

Overige kenmerken of opmerkingen over de fuzzy regeling kunnen worden genoteerd bij
"Opmerkingen". Zoals al gezegd gelden de gegevens in dit formulier per toepassing. Dit
betekent dat deze gegevens éénmaal per toepassing worden ingevuld, hierdoor zijn er ook
geen standaard navigatieknoppen onderaan het formulier. Nadat het formulier "Ontwerp
algemeen" gesloten is keert de besturing terug naar het formulier "Toepassing".
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Toewijzen van een bron

Handieiding fuzzy analyse systeem

Gegevens over een toepassing zullen aflcomstig zijn uit een artikel, of een andere publicatie,
of zijn afkomstig van een bedrijf. Bij het invoeren van een toepassing is het handig om te
weten waar flu precies de ingevoerde gegevens vandaan komen, met andere woorden wat de
bron is. Bronnen kunnen worden toegewezen aan een toepassing. Dit toewijzen van een bron
kan via de knop "Koppel artikel" in het formulier "Toegewezen artikelen" of via de knop
"Koppel bedrijf' in het formulier "Toegewezen bedrijven". Deze formulieren kunnen bereikt
worden via het formulier "Toepassing".

Toewijzen van artikelen
Indien gegevens over een toepassing afkomstig zijfl van een artikel, patent, boek of een
andere publicatie, dan dient het onderliggende formulier "Toegewezen artikelen" (figuur 7)
worden geopend door de gelijknamige knop aan te klikken.

Hier wordt een overzicht van alle artikelen, publicaties enz. gegeven die dezelfde toepassing
beschrijven. Veelal zal hier echter slechts één artikel staan. Is echter net een nieuwe
toepassing aangemaakt, dan zal dit formulier nog leeg zijn en alleen de toepassingsnaam
bovenaan het formulier zal zichtbaar zijn. Er zijn nu twee manieren om aan de huidige
toepassing artikelen toe te kennen. Dc meest eenvoudige manier is om rechtstreeks gebruik te
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maken van de knop "Artikel koppelen". Bij het aan klikken van deze knop wordt automatisch
een nieuwe koppeling (record) aangemaakt in het formulier "Toegewezen artikelen" en
vervolgens wordt het formulier "Koppel artikel" (zie figuur 8) geopend. In dit formulier kan
het te koppelen artikel worden opgezocht.

Het te koppelen artikel kan opgezocht worden met behuip van het selectievak "Titel" bovenin
het formulier. Bij selectie van een titel van een artikel verschijnen alle gegevens van dit
artikel, zodat gecontroleerd kan worden of dit hetjuiste artikel is. Is hetjuiste artikel
geselecteerd dan kan het fonnulier gesloten worden met de knop in de menubalk (of met de
standaard window knop). Het zojuist geselecteerde artikel is nu gekoppeld aan de huidige
toepassing en staat flu in het formulier "Toegewezen artikelen", samen met eventueel a!
toegewezen andere artikelen. Gaat er nog een artikel over precies dezelfde toepassing dan kan
ook deze gekoppeld worden door in het formulier "Toegewezen artikelen" gebruikt te maken
van de knop "Artikel koppelen" en de hele hierboven beschreven procedure te herhalen.

De tweede manier om een artikel te koppelen aan de huidige toepassing is iets omslachtiger.
De gebruiker dient flu eerst een flieuwe koppeling (nieuw record) aan te maken in het
formulier "Toegewezen artikelen". Het aanmaken van deze nieuwe koppeling wordt
bewerkstelligd door de knop "Nieuwe koppelmg" in de menubalk. Nadat een nieuwe
koppeling is aangemaakt kan een artikel worden gekoppeld met de knop "Artikel koppelen".
Het formulier "Koppel artikel" wordt geopend en een artikel kan geselecteerd worden met het
selectievak. Nadat het formulier "Koppel artikel" gesloten wordt met hetjuiste artikel, is het
artikel gekoppeld aan de toepassing en zal nu te zien zijn in het fonnulier "Toegewezen
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artikelen". Indien er nog een artikel is dat hoort bij de huidige toepassing dan kan ook deze
gekoppeld worden. Maak hiervoor eerst weer een nieuwe koppeling aan en open vervolgens
het formulier "Artikel koppelen". Het volgende artikel kan flu gekoppeld worden door weer
het artikel te selecteren en het formulier te sluiten.

Bij beide methoden dient er ovengens we! opge!et te worden dat hetze!fde artike! niet twee
keer gekoppeld wordt, dit zal resu!teren in een foutme!ding. De twee methoden kunnen door
elkaar worden gebruikt, er bestaat geen verschil in koppe!ing. Er kan gebladerd worden
tussen de gekoppelde artikelen (publicaties) in het formulier "Toegewezen Artikelen" met de
navigatieknoppen onderaan dit formulier.

Toew,jzen van bedrijven
Zijn de gegevens van de toepassing afkomstig van een bedrijfofeen andere instelling, dan
kan deze aan de toepassing worden gekoppe!d via de knop "Toegewezen bedrijven"
(zie figuur 9). In het formu!ier "Toegewezen bedrijven" staat een overzicht van bednjven die
zijn toegewezen aan de toepassing. Het koppelen van bednjven gaat op analoge wijze aan het
koppelen van artike!en.

Vee!a! za! er echter maar één bedrijf toegewezen zijn aan één toepassing. Is er echter net een
nieuwe toepassing ingevoerd dan zal dit formu!ier nog !eeg zijn. Ook hier zijn er twee
manieren om een bedrijf te koppe!en aan een toepassing. De meest eenvoudige manier is om
rechtstreeks gebruik te maken van de knop "Bedrijfkoppe!en". Door de knop "Bedrijf
koppe!en" aan te klikken wordt er automatisch een nieuwe koppe!ing gemaakt en wordt het
formulier "Koppe! bedrijf" (figuur 10) geopend.

17

Toe9ewezen bediijven N11112

Figuur 9: Het formulier "Toegewezen bedrijven"



Handleiding fuzzy analyse syslct'nz

In dit formulier staat bovenaan het selectievak "Naam" waarin de namen staan van bedrijven
die gekoppeld kunnen worden. Wordt een bedrijfgeselecteerd dan komen de bijbehorende
gegevens in beeld. Als het goede bednjf is geselecteerd dan kan deze aan de toepassing
worden gekoppeld door het formulier te sluiten. Het geselecteerde bedrijf is flu gekoppeld en
zal zichtbaar zijn in het formulier "Toegewezen bedrijven". Mocht het nodig zijn dat er nog
een bedrijfwordt gekoppeld aan dezelfde toepassing dan kan dit, door weer gebruik te maken
van de knop "Bedrijfkoppelen".

De tweede manier om een bedrijf te koppelen aan een toepassing is om eerst zeif een nieuwe
koppeling (record) te maken met de knop "Nieuwe koppeling" in de menubalk. Door
vervolgens met de knop "Artikel koppelen" het formulier "Koppel bedrijf' te openen en het
juiste bedrijf te selecteren en het formulier weer te sluiten, kan een bedrijfworden gekoppeld
aan de toepassing.

Beide koppel methoden kunnen door elkaar worden gebmikt. Een bedrijf kan slechts één keer
aan een toepassing kan worden gekoppeld. In het formulier "Toegewezen bedrijven" kan
worden gebladerd tussen de toegewezen bednjven met behuip van de navigatieknoppen.
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Definiëren van een proces

Pro ces

Nadat in het formulier "Toepassing" de in te voeren toepassing een naam heeft gekregen en is
ingedeeld in een categorie, is de volgende stap het definieren van één of meerdere processen
bij deze toepassing. Via de knop "Proces gegevens" wordt een formulier geopend waar de
benodigde gegevens over een proces kunnen worden ingevuld.

Bij de opzet van het informatiesysteem is er van uit gegaan, dat het mogelijk kan zijn dat een
proces opdeelbaar is in meerdere processen, zogenaamde deelprocessen. Door deelprocessen
te herkennen is het mogelijk om meer structuur in een fuzzy regelaar aan te brengen. Per
deelproces kan namelijk een fuzzy regelaar ontworpen worden. Zo ontstaat er structuur in de
opbouw van de fuzzy regelaar.

Wellicht valt een proces te verdelen in deelprocessen. Het herkennen van deelprocessen is
essentieel. Veelal bestaat er namelijk voor ieder deelproces een fuzzy regeling. Wat wordt nu
verstaan onder een deelproces? In het algemeen: Een afzonderlijk gedeelte van een proces,
dat niet direct van een ander gedeelte van het proces afhankelijk is. Voor dit gedeelte van het
proces is of een aparte fuzzy regelaar ontworpen of er is duidelijk een gedeelte van de
ontworpen fuzzy regelaar die dit deelproces bestuurd.

Deelprocessen kunnen herkend worden door te analyseren hoe het proces is opgebouwd:
• Indien de fysieke installaties van het proces dusdanig groot zijn, of zich op afzonderlijke

plaatsen bevinden, bestaat er per installatie een afzonderlijke fuzzy logic regeling.
• Wanneer er sprake van een batch-proces is, dan wordt in een aantal productiestappen het

dod van het proces te bereikt. Per productiestap valt een deelproces te onderscheiden. Per
deelproces wordt een afzonderlijke fuzzy besturing ontworpen.

Deelprocessen kunnen ook herkend worden door de opbouw van de regeling te analyseren:
• Het totale proces kan bestuurd worden door meerdere fuzzy regelingen. Indien een fuzzy

regeling een afzonderlijk deel van het proces bestuurd, dan is dit afzonderlijke deel een
deelproces.

• Zeer uiteenlopende regeldoelen geven een indicatie over eventueel aanwezige
deelprocessen.

Herkende deelprocessen die herkend zijn moeten afzonderlijk worden benoemd. Dit kan in
het formulier "Proces" (zie figuur 11).
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Of er een deelproces herkend is of niet, in het formulier "Proces" dient onder de
toepassingsnaam het te regelen (deel)proces een naam te worden gegeven. Is er geen
deelproces herkend in het proces, dan zal hier een naam worden gegeven aan het hele proces.
Zijn er deelprocessen herkend dan wordt flu de naam van het eerste deelproces gegeven. Het
invullen van een naam voor een (deel)proces is altijd verplicht. Om een proces bij een andere
toepassing in te vullen, dient eerst dit formulier gesloten te worden en vanuit het formulier
"Toepassing" de juiste toepassing gekozen of ingevuld te worden. Vervolgens moet weer
formulier "Proces" worden geopend door de knop "Proces gegevens".

Na het benoemen van het (deel)proces dient dit proces ingedeeld te worden in een categorie
waaronder dit proces valt. Bij deze categorie is het kiezen van een item van de keuzelijst
verplicht. Zijn er nog overige gegevens die de gebruiker graag kwijt wil, dan is hiervoor het
tekstvak "Opmerkingen".

Onder het tekstvak "Opmerkingen" bevindt zich het subformulier "Verschillende stadia in
proces". In dit formulier kunnen de eventuele stadia die het proces moet doorlopen worden
ingevuld. Het begrip 'stadia' kan het best worden uitgelegd aan de hand van een vootbeeld.
Bij de besturing van een oven kan zich het volgende voordoen: een oven zal vaak voor het in
bedrijf nemen moeten worden voorverwarmd. Er worden flu twee stadia onderscheiden,
namelijk 'voorverwarmen' en 'in bedrijf'. Om dit in te voeren in het subformulier
"Verschillende stadia in proces" wordt eerst 'voorverwarmen' ingetypt , vervolgens wordt

een nieuw record aangemaakt met de navigatieknop ti±1 van het subformulier en wordt
vervolgens 'in bedrijf ingetypt. Bij verschillende stadia horen veelal afzonderlijke
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regeldoelen. In de fuzzy regelaar zal dit veelal tot uiting komen doordat gebruik wordt
gemaakt van verschillende regelblokken voor deze regeldoelen.

Heeft een proces geen verschillende stadia dan volstaat het invullen van 'flee'. Dit geeft het
verschil aan tussen een proces dat geen verschillende stadia heeft of een proces waarvan het
veld "Verschillende stadia" nog niet ingevuld is. Met de knop "Record verwijderen" naast het
tekstvak "Verschillende stadia" wordt de mogelijkheid geboden om een stadia te verwijderen.

Zijn er meerdere deelprocessen aan te wijzen in het proces en is zojuist de eerste benoemd en
ingevuld, dan kan het volgende deelproces worden ingevuld door gebruik te maken van de
knop "Nieuw proces"(of door de navigatieknop). Bij dezelfde toepassing kan flu een nieuw
(deel)proces worden ingevuld. Bij het kiezen van de naam voor het nieuwe deelproces dient
bedacht te worden dat deelprocessen unieke namen bezitten en dat dezelfde naam voor een
deelproces bij dezelfde toepassing niet twee keer gebruikt kan worden. Zijn alle
deelprocessen benoemd en ingevuld, dan kan dit formulier worden gesloten en de besturing
keert terug naar het formulier "Toepassing".
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Handleiding fuzzy analyse sysleem

Regeling
Nadat er een proces is gedefinieerd (of zelfs meerdere deelprocessen), dan kan vanuit het
formulier "Toepassing" met de knop "Regeling gegevens" het formulier "Regeling" (zie
figuur 12) worden geopend, waarin gegevens over een regeling kunnen worden ingevoerd.
Een regeling definiëren bij een proces van een andere toepassing wordt bereikt door eerst het
formulier "Regeling" te sluiten en vervolgens een andere toepassing te selecteren in formulier
"Toepassing". Is de juiste toepassing geselecteerd dan kan het formulier "Regeling" weer
geopend worden.

Bij ieder (deel)proces is een bijbehorende fuzzy regeling ontworpen. Om de bijbehorende
regeling bij het bijbehorende proces in te voeren, staat er een grijze listbox met de naam
"Bestaande deelprocessen" waarin alle tot dusver gedefinieerde (deel)processen opgesomd
staan. Het is de bedoeling om één van deze processen te kiezen en vervolgens de regeling die
erbij hoort in te voeren. Het tekstvak "Deelproces naam" kan worden ingevuld door een
dee!proces uit de grijze listbox aan te klikken of door de naam simpeiweg in te typen. Ook
hier is het invullen van een (deel)proces naam verp!icht. Bedenk wel, dat bij ieder deelproces
s!echts éen regeling kan bestaan. Met andere woorden ook een deelproces naam kan in dit
formulier bij dezelfde toepassing slechts één keer voorkomen.

Is het deelproces geselecteerd waarvan de regeling wordt ingevoerd, dan is de volgende stap
het invullen van het doe! van de ontworpen regelaar. Hiervoor is het tekstvak "Doe! regeling"
bestemd. Nadat het doe! van de regeling is omschreven, dient de gebruiker achtereenvolgens
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in te voeren "Soort regeling" en "Regeistrategie". Beide worden ingevuld door gebruik te

maken van de bijbehorende keuzelijsten.

In het subformulier "Huidige regelaar" worden één of meerdere regelaars ingevuld die de
ontworpen fuzzy regelaar heeft vervangen. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de fuzzy
regelaar het werk van een PH) regelaar en een operator overneemt. Met behuip van de
keuzelijst wordt eerst 'PD regelaar' ingevuld, vervolgens wordt een nieuw record

aangemaakt met de navigatieknop i±1 van het subformulier "Huidige regelaar" en wordt via
de keuzelijst 'Operator' ingevuld. Met de knop "Record verwijderen" naast het tekstvak kan

eventueel een 'huidige regelaar' worden verwijderd.

In het volgende subformulier "Oorzaken van vervanging van huidige regelaar" kan worden
ingevuld welke proces eigenschappen ertoe hebben bijgedragen dat de vorige regelaar niet
voldeed en dus is vervangen door de fuzzy regelaar. Ook hier wordt een volgend record

verkregen met de navigatieknop I±J van het subformulier.

Wanneer een regeling is ingevoerd, kan eventueel een volgende regeling worden ingevoerd
door eerst de knop "Nieuwe regeling" aan te klikken, er wordt flu een nieuw record in het

formulier gezet dat kan worden ingevuld.

Regeiblok
Het formulier "Regelbiok" (figuur 13) wordt bereikt vanuit formulier "Regeling" door de
knop "Regeiblok gegevens".
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Bovenaan dit formulier staan achtereen volgens de naam van de toepassing en de naam van
het deelproces waarvan het in te voeren regeiblok onderdeel gaat uitmaken. Een regeiblok
kan bij een andere toepassing worden gedefinieerd door eerst de formulieren "Regeiblok" en
"Regeling" sluiten en daarna een andere toepassing te kiezen in het formulier "Toepassing".
Een ander deelproces kan worden gekozen door in het formulier "Regeling" een ander
deelproces te kiezen (bladeren d.m.v. de standaard navigatieknoppen) en daarna het formulier
"Regelbiok" te openen.

Allereerst dient het in te voeren regelbiok voorzien te worden van een naam. Dit gebeurt bij
het tekstvak "Regelbiok naam". Een naam van een regelbiok bij een deelproces kan slechts
één keer gebruikt worden. Bij ieder ander deelproces kunnen echter rustig regelbiok namen
opnieuw gebruikt worden. Het invullen van een naam voor een regeiblok is overigens wel
vereist. Nadat het regelbiok een naam heeft gekregen, worden het aantal regels waaruit de
rule-base van het regeiblok bestaat genoteerd. Hiema kan de gebruikte inferentie methode
worden geselecteerd bij het selectievak "Inferentie methode". De algemene gegevens van het
regelbiok zijn nu ingevuld en nu moeten er ingangen en uitgangen aan het regeiblok worden
toegekend.

In het subformulier "Ingangen per regeiblok" kunnen de ingangen behorend bij het regeiblok
worden ingevuld. Ingangen van regelblokken worden benoemd met linguIstische namen.
Indien de linguIstische naam van de ingang bekend is, kan deze worden ingevuld bij het
tekstvak "LinguIstische naam". Het invullen van dit tekstvak is overigens niet vereist. In
volgende tekstvak is het aantal linguIstische termen op te geven die voor deze ingang gebruikt
worden. Wordt voor een ingang 'temperatuur' bijvoorbeeld de termen 'hoog', 'laag', 'goed'
gebruikt, dan is het aantal termen dus drie. In het daaronder volgende tekstvak "LinguIstische
termen benoemen" kunnen de termen worden opgesomd, in ons geval 'hoog', 'Iaag', 'goed'.
Bij de keuzelijst "Ingang" wordt gevraagd om het domein van de ingang te selecteren. In de
keuzelijst worden alle beschikbare domeinen opgesomd, een keuze uit deze lijst is verplicht.
Onder keuzelijst "Ingang" volgt de keuzelijst "Type ingang". Bij deze keuzelijst wordt
gevraagd om aan te geven of en welke manipulatie de ingang heeft ondergaan. Indien de
ingang niet gemanipuleerd is dan dient hier 'gemeten' te worden gekozen. Is de ingang
afkomstig van een ander fuzzy blok, dan dient deze ingang te worden bestempeld als 'intern'.
De volgende keuzelijst "Soort membershipsfunctie" vraagt om aan te geven welke
membershipsfunctie gebruikt is voor de ingang. Opnieuw is een keuze uit de lijst verplicht.
Als laatste kan worden aangegeven hoe de ingang is gefuzzificeerd. Dit kan met de keuzelijst
"Fuzzificatie". Een nieuw record voor een volgende ingang kan worden verkregen met de

navigatieknop I!±1 onderaan het subformulier "Ingangen bij regelbiok". Met de rest van de
navigatieknoppen kan worden gebladerd door reeds bestaande ingangen bij dit regelbiok.

Gegevens over de uitgang(en) van het regeiblok kunnen worden ingevoerd in het
subformulier "Uitgangen bij regeiblok". Allereerst wordt weer gevraagd naar de linguIstische
naam van de uitgang. Hierna volgen de tekstvakken "Aantal linguIstische termen" en
"LinguIstische termen benoemen". Bij de keuzelijst "Uitgang" wordt gevraagd om het domein
van de geregelde uitgang. Vervolgens wordt bij de keuzelijst "Type uitgang" gevraagd of de
uitgang een interne uitgang is, m.a.w. een uitgang die weer als ingang voor een volgend fuzzy
blok wordt gebruikt, of dat de uitgang een directe of indirecte uitgang is. In de keuzelijst
"Soort membershipsfunctie" kan worden ingevuld wat voor soort membershipsfunctie voor

24



Handieiding fuzzy analyse systeem

de uitgang gebruikt is. De laatste keuzelijst "Defuzzificatie" vraagt om de defuzzificatie
methode die gebruikt is om de uitgang weer om te zetten van een fuzzy waarde naar' crisp'
waarde. Indien er bij dit regelbiok nog een uitgang hoort (of nog meer) dan wordt een nieuw
record voor de volgende uitgang verkregen door de navigatieknop Lt±1 onderaan het
subformulier "Uitgangen bij regelbiok". Met de ovenge navigatieknoppen kan worden
gebladerd tussen a! eventueel bestaande uitgangen van dit regelbiok.
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Handleiding fuzzy analyse systeem

Met de knop "Rapporten genereren" uit het hoofdschakelbord kan het formulier "Rapporten"
(figuur 14) worden geopend.

Rappoiten LIE3J

Dit formulier bezit een aantal knoppen waarmee een aantal rapporten kunnen worden
opgemaakt. Via de knop "Artikel rapport" kan een rapport worden opgemaakt voor een
(aantal) artikelen. Na het aan klikken van deze knop zal eerst worden gevraagd van welke
artikelen een rapport moet worden opgemaakt. Er wordt daarom gevraagd naar een titel van
een artikel (zie figuur 15). Er kan ook gebruik worden gemaakt van zogenaamde wildcards,
zodat een rapport kan worden opgemaakt van een groep van artikelen.

Na "OK" zal flu eeri rapport worden opgemaakt van alle artikelen dat het woord 'fuzzy' in de
titel heeft. Door alleen de wildcard * te geven worden alle artikelen geselecteerd.

Op dezelfde manier kan een rapport worden opgemaakt van een bedrijf via de knop "Bedrijf
rapport". Voor de opmaak van het rapport dient eerst de naam van het bedrijf te worden
opgegeveri waarvoor het rapport gemaakt dient te worderi.

Via de knop "Toepassings rapport" kan een rapport worden opgemaakt voor een toepassing.
Hiervoor dient de naam van de toepassing te worden opgegeven.
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Statistieken

Handleiding fuzzy analyse sysleem

Via de knop "Statistieken generen" uit het hoofdschakelbord wordt het formulier
"Statistieken" (zie figuur 16) geopend.

Statistieken III2

Het formulier "Statistieken" bevat een aantal knoppen waarmee statistieken gegenereerd
kunnen worden. Met de eerste knop "Toepassings categorleen" wordt een overzicht (zie
figuur 17) verkregen voor welke toepassingen een fuzzy regeling is ontworpen en hoe de
verhoudingen liggen tussen deze toepassingsgebieden.
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Overzicht van toepassingen waarvoor een fuzi logic regeling
is ontworpen

Figuur 17: De statistiek "Toepassings categorieën"

Via de knop "Proces categorieen" wordt een overzicht gegenereerd dat weergeeft onder welke
proces categorieen de processen vallen waarvoor een fuzzy regeling is gemaakt. Ook wordt
weergegeven hoe de verhoudingen liggen tussen deze categoneen liggen.

De knop "Oorzaken van vervanging" genereert een overzicht van de oorzaken die ertoe
hebben geleid om de huidige regelaar van een proces te vervangen door een fuzzy regeling.
Deze oorzaken van vervanging zijn veelal (ongunstige) eigenschappen van het te regelen
proces.
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Aanpassen van keuzelijsten

In veel formulieren van het fuzzy analyse systeem wordt gebruik gemaakt van keuzelijsten.
De items die in deze keuzelijsten staan, zijn geselecteerd na een zorgvuldige analyse van
artikelen en patenten. Toch kan het voorkomen dat een gebruiker zich tijdens het invoeren
van een toepassing genoodzaakt voelt om een nieuw item aan een keuzelijst toe te voegen. Er
moet echter niet te lichtzinnig worden gedacht over het invoeren van een nieuw item. Er moet
worden bedacht datjuist op grond van deze items uit keuzelijsten verbanden worden
gevonden tussen fuzzy toepassingen. Dit zijn verbanden omtrent de structuur en opbouw en
gebruik van fuzzy regelingen. Als de keuzelijsten te gedetailleerd worden, zullen deze
verbanden tussen fuzzy toepassingen niet meer (goed) te zien zijn en zal voorbij worden
geschoten aan het doel van het fuzzy analyse systeem: het vinden van overeenkomsten tussen
fuzzy toepassingen op industriele processen en het trekken van conclusies daaruit.

Mocht het toch nodig blijken om een nieuw item aan een keuzelijst toe te voegen, dan kan het
formulier "Keuze Formulier" (zie figuur 18) worden geopend met de knop "Keuzelijsten
aanpassen". De knop "Keuzelijsten aanpassen is de één na laatste knop van het
hoofdschakelbord.
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In dit formulier staan in totaal zestien knoppen waarmee een formulier kan worden geopend
waarmee een keuzelijst kan worden aangepast of uitgebreid. ledere knop is voorzien van een
label dat aangeeft welke keuzelijst kan worden aangepast. Wordt bijvoorbeeld de eerste knop
"Keuzelijst toepassingen" aangeklikt, dan verschijnt het formulier "Keuze Toepassing"
(figuur 19).

ccIorUche ndutrie

Het formulier bevat slechts één tekstvak, namelijk "Toepassingsgebied". In dit tekstvak
kunnen nieuwe toepassingsgebieden worden ingevuld. Met behuip van de navigatieknoppen
onderaan dit formulier kan gebladerd worden en kunnen nieuwe records worden aangemaakt.
Het formulier bezit bovendien een menubalk met knoppen waarmee nieuwe records (eerste
knop) kunnen worden aangemaakt en verwijderd (laatste knop). Met de middelste menubalk
knop wordt het formulier gesloten en worden nieuw ingevoerde gegevens opgeslagen.
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Keuze Toepassing L1

Figuur 19: Het formulier "Keuze Toepassing"
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Bijiage I: Hotkeys voor bediening

Hoewel het fuzzy analyse systeem in principe in zijn geheel te bedienen is met de muis, kan
natuurlijk ook gebruik worden gemaakt van het toetsenbord en met name van sneltoetsen. In
de volgende tabel wordt een kort overzicht gegeven van de sneltoetsen voor het toevoegen en
bewerken van gegevens.

Bewerking Toets of toetsen

Schakelen tussen de bewerkingsmodus (invoegpositie zichtbaar) F2

en de navigatiemodus
Het zoom-venster openen om expressies en andere tekst SFIIFT+F2

gemakkelijker in te kunnen voeren in kleine invoervakken
Een keuzelijst met of zonder invoervak openen F4
Naar de volgende positie gaan waar de tekst voorkomt die u hebt SHIFT+F4
opgegeven in bet dialoogvenster Zoeken of Vervangen (nadat het
dialoogvenster is gesloten)
Naar het recordnummervak gaan F5

Naar de volgende sectie van een record F6

Naar de vorige sectie van een record gaan SHIFT+F6

Spelling controleren F7
Dc uitbreidingsmodus activeren. Druk herhaaldelijk op F8 om de F8
selectie achtereenvolgens uit te breiden met het volgende woord,
het veld, de record (alleen in de gegevensbladweergave) en alle
records.
De uitbreidingsmodus annuleren ESC

De laatste selectie ongedaan maken SHIFT F8
Een nieuwe record toevoegen CTRL+PLUSTEKEN (+)

Dc huidige record verwijderen CTRL+M1NTEKEN (-)
Wijzigingen in de huidige record opslaan SHIFT+ENTER
Wijzigingen in het huidige veld of de huidige record ongedaan ESC
maken. Als u zowel het veld als de record hebt gewijzigd, drukt u
twee keer op ESC. Met de eerste toetsaanslag worden de
wijzigingen in het huidige veld ongedaan gemaakt en met de
tweede toetsaanslag de wijzigingen in de huidige record.
De selectie naar het Klembord kopieren CTRL+C
De selectie verwijderen en naar het Kiembord kopieren CTRL+X
De inhoud van het Klembord plakken op de invoegpositie CTRL+V
Het dialoogvenster Zoeken openen CTRL+F

Het dialoogvenster Vervangen openen CTRL+H

Typen ongedaan maken CTRL+Z
Het actieve venster sluiten CTRL+F4
Microsoft Access afsluiten of een dialoogvenster sluiten ALT+F4
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Bewerking Toets of toetsen
Verplaatsing Toets of toetsen
Naar het volgende veld TAB
Naar het vorige veld SHIFT+TAB
Naar het laatste veld in de huidige record (als a! een veld is EN])
geselecteerd)
Naar het laatste veld in de laatste record (als a! een veld is CTRL+END
geselecteerd)
Naar het eerste veld in de huidige record (als a! een veld is HOME
geselecteerd)
Naar het eerste veld in de eerste record (als al een veld is CTRL+HOME
geselecteerd)
Naar het huidige veld in de volgende record CTRL+ PAGE DOWN
Naar het huidige veld in de vorige record CTRL+ PAGE UP
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Bijiage II: Meest voorkomende foutmeldingen

Foutmeldingen
Hieronder volgen een aantal foutmeldingen die bij het gebruik het meest zullen voorkomen.
Deze voorkomende foutmeldingen zijn van algemene aard en niet specifiek voor één fout. De
foutmeldingen worden per formulier besproken.

Foutmelding I
Microsolt Access

Duplicate vue in index. primary key or relationship Changes were
unsuccessfd.

I 1 HP

Figuur 20: Foutmelding I

In het algemeen zal foutmelding I (zie figuur 20) betekenen dat voor een primaire sleutel
geprobeerd is twee keer hetzelfde in te vullen.

SpecifIeker in:
Formulier "Toepassing"
• Er is een toepassingsnaam ingevoerd dat a! bestaat. Toepassingsnamen dienen uniek te zijn
Formulier "Toegewezen artikelen"
• Er is geprobeerd om een artikel twee keer aan dezelfde toepassing te koppelen. Een artikel

kan slechts één keer aan een toepassing gekoppeld zijn.
Formulier "Toegewezen bedrijven"
• Er is geprobeerd om een bedrijf twee keer aan dezelfde toepassing te koppelen. Een bedrijf

kan slechts één keer aan een toepassing gekoppeld zijn.
Formulier "Proces"
• Er is een deelproces naam ingevoerd dat al bestaat bij deze toepassing. Bij eenzelfde

toepassing dienen deelproces namen uniek te zijn.
• Er is een stadia ingevoerd dat a! bestaat bij dit deelproces (geldt ook voor twee keer

invoeren van 'flee' bij eenzelfde deelproces).
Formulier "Regeling"
• Bij deelproces naam is een naam ingevoerd die al bestaat in "Regeling". Er is dus

geprobeerd om een regeling te maken voor een deelproces waarvoor al een regeling
bestaat.

• Bij het subformulier "Huidige regelaar" is geprobeerd een regelaar in te voeren die
vervangen wordt door de fuzzy regelaar, die regelaar is echter al ingevoerd. Een bepaalde
soort huidige regelaar kan slechts één keer per deelproces vervangen worden.

• Bij het subformulier "Oorzaken van vervanging van huidige regelaar" is een oorzaak van
vervanging ingevoerd die a! ingevoerd is. Een bepaalde oorzaak van vervanging kan per
deelproces slechts één maal voorkomen.

Formulier "Regeiblok"
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Er is een regelbiok naam ingetypt dat echter al bestaat bij dit deelproces. Bij eenzelfde
deelproces dienen regeiblok namen uniek te zijn.

Foutmelding II
LMIcIOSOII Access

Index x pnmary key cant contn a null value

_______

I

Figuur 21: Foutmelding II

Foutmelding H (zie figuur 21) betekent dat een primaire sleutel niet is ingevuld.

Specifieker in:
Formulier "Toepassing"
• Er geen naam voor de toepassing ingevuld.
Formulier "Toegewezen artikelen"
• Er is geprobeerd om een artikel te koppelen aan een niet-bestaande toepassing. Bij het

formulier "Toepassing" zijn waarschijnlijk helemaal geen gegevens ingevoerd.
Formulier "Toegewezen bedrijven"
• Er is geprobeerd om een bedrijf te koppelen aan een niet-bestaande toepassing. Bij het

formulier "Toepassing" zijn waarschijnlijk helemaal geen gegevens ingevoerd.
Formulier "Proces"
• Er zijn misschien wel gegevens over het proces ingevuld, maar de naam van het deelproces

is niet ingevuld. Het is een vereiste dat deelproces namen waarvoor een fuzzy regeling is
ontworpen, benoemd worden.

Formulier "Regeling"
• Er zijn dan misschien wel gegevens ingevoerd over de regeling, maar de naam van het

deelproces, waarvoor de regeling is ontworpen, is niet ingevuld.
Formulier "Regelbiok"
• Ook al zijn gegevens ingevoerd over het regeiblok, de naam van het regeiblok is echter

niet ingevuld. Ontworpen regelblokken dienen benoemd te worden, zodat er in- en
uitgangen aan toegekend kunnen worden.
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Foutmelding Ill

Oplowng(en)
Selecteer een em ult de lust of
een van de kems in de hjst.

Figuur 22: Foutmeldmg III
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Indien deze foutmelding (figuur 22) op het beeldscherm verschijnt, dan is geprobeerd om bij
een yak met een keuzelijst jets in te vullen dat geen onderdeel is van die keuzelijst. De
oplossing wordt in dit geval ook meteen aangereikt; Ides aisnog een item uit de keuzelijst.

Foutmelding IV
Ache is mislukt WI 121

Soms kan het voorkomen dat bij of na sommige foutmeldingen het bovenstaande scherm (zie
figuur 23) te voorschijn komt (dit zal vooral het geval zijn na foutmelding I), dit betekent dat
ergens intern een actie (een macro) niet goed is uitgevoerd, of is mislukt. Klik gewoon
"Stoppen" aan, in de meeste gevallen kan hierna gewoon weer verder worden gegaan met het
invoeren van gegevens. Bestaan er toch nog twijfels over het goed functioneren, sluit in dat
geval het formulier en open het daarna weer vanuit het bovenliggende formulier.

Oplossing voor foutmeldingen
Er zijn een tweetal mogelijkheden om foutmeldingen I en II te verhelpen. De eerste oplossing
is met behuip van "Escape". Nadat het desbetreffende scherm met de foutmelding erop in
beeld is geweest en op "OK" is gedrukt, kan gebruik worden gemaakt van "Esc" (links
bovenaan het toetsenbord). Deze actie zorgt ervoor dat het fout ingevulde record ongedaan
wordt gemaakt en dus wordt verwijderd. Na "Esc" kan rustig weer verder worden gegaan met
het invullen van gegevens.

De tweede oplossing is tamelijk recht door zee; sluit het formulier. Om een fout ongedaan te
maken kan ervoor gekozen worden om het formulier simpeiweg te sluiten. Sluit formulier
met stand aard window knop(E) rechts bovenaan het formulier of met knop "Sluiten" in de
menubalk. De foutmelding zal nog een keer herhaald worden, druk gewoon op "OK" en het
volgende venster (zie figuur 24) zal in beeld verschijnen:
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M acronaam

lskaiten

Voorwaarde:

Adienm:

Figuur 23: Foutmelding IV



Hiii/I'ic/iii fiiz ii/ ill .

j
U kunt dii object nu niel opxlaan.

Moget r een fout opgetieden bij het opslaan van een record

u d obiect flu skit. zullen de wijzingen verloren gaan.

Wilt u het database-object Loch skjiten?

I
Nec

Figuur 24: Formulier sluitcn na fout

Sluit flu het formulier door op "Ja" te klikken. Het fout ingevoerde record zal niet worden
opgeslagen. Na het sluiten keert de besturing terug naar het bovenliggende formulier. Vanuit
dit bovenliggende formulier kan het zojuist gesloten formulier weer worden geopend en kan
geprobeerd worden het zojuist fout ingevulde record flu goed in te vullen.
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