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Abstract

In our modern knowledge intensive society the distribution of knowledge is expensive. It is
therefore not strange that we are looking for a less expensive way to accomplish this task.
Expert systems could bring a solution. A problem with the development of an expert system
is that the desired knowledge is hard to obtain and once obtained strongly subject to
changes. This report discusses the use of neural networks to solve these problems. The
discussion focusses on a supporting environment. A general architecure is proposed, that
defines the required knowledge in a man-machine interaction and is able to regenerate the
knowledge by using the data of previous users.

With the prototype, developed in Visual-Basic, a number of different implementations can
be generated. As an example a student-advisory system is generated. It grasps the student
behaviour in a flexible interactive session classifies into groups of problematic situations and
passes this information with a documented diagnoses to the student-advisor.
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Samenvatting

In onze huidige kennisintensieve maatschappij is de verspreiding van kennis duur. Het is
daarom niet verwonderlijk dat men op zoek is naar goedkopere manieren om deze taak te
volbrengen. Expertsystemen zouden hier een oplossing kunnen bieden. Een probleem bij de
bouw van expertsystemen is dat de benodigde kennis moeizaam te verkrijgen is en indien
vergaard aan veranderingen onderhevig is. In dit rapport wordt onderzocht of neurale
netwerken een oplossmg zouden kunnen zijn voor deze problemen. Het onderzoek spitst
zich toe op een dienstverlenende omgeving. Een algemene architectuur wordt voorgesteld
die met een mens-machine interactie de benodigde kennis definieert en die met behuip van
ervaringsfeiten haar kennis kan veiversen.

Een prototype is ontwikkeld in Visual-Basic, waarmee voor diveise doeleinden een aparte
uitvoering gegenereerd kan worden. Als voorbeeld is een student-advies systeem
gegenereerd. In een vraag-antwoord spel wordt bet studiegedrag vastgesteld en als daartoe
aanleiding bestaat met gedocuinenteerde diagnose aan de studie-adviseur doorgegeven.
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1. Inleiding

Advisering is een belangrijk dee! van een kiant-leverancier relatie. EchteT als gevoig van
schaalvergrotmg gaan tijd en middelen ontbreken om tot een persoonlijke relatie en
daaropvoortbouwend tot een persoonlijk advies te komen. Als gevoig hiervan komt de
kwaliteit van bet advies onder druk te staan. Een voorbeeld hiervan is de studie-adviseur:
een persoon die tot taak heeft studenten in hun studieplanning te begeleiden maar die bij een
grote toestroom van studenten tijd te kort komt hierin adequaat te voorzien.

In bet voorliggende onderzoek wordt nagegaan hoe de architectuur van een kennnis-
technologisch systeem zou kunnen zijn dat 'kianten' kiassificeert naar hun potentiele
problemen, aan de hand van de ernst van de situatie doorverwijst naar een geschikt adviseur
en tevens een gedocumenteerd voorstel doet mclien op basis van eerdere gevallen een
geschikte remedie mogelijk Iijkt. Met Visual-Basic is een prototype gebouwd.

Het voorgestelde systeem is gebaseerd bet gebruik van neurale netwerken. In een interactief
vragenspel met de kiant wordt een bruikbare hoeveelheid informatie ingewonnen. Met
behulp van het reeds gememoreerde neurale netwerken wordt bet potentiele probleem van
de kiant gediagnostiseerd. Door vergelijking van de kiantinformatie met gegevens van
voorgaande gevallen worden mogeijke remedies voorgesteld.

Een systeem zoals hier voorgesteld heeft sterk te leiden onder verandering van externe
omstandigheden. Zo zal voor een studenten-advies systeem de telkens veranderende
wetgeving tot een veroudering van de ervaringsgegevens leiden en daarmee mogelijkerwijs
bet systeem sue! onbruikbaar en/of onbetrouwbaar maken. Derhalve is gestreefd naar een
generatieve opbouw. Het systeem kan voor verschillende doeleinden gegenereerd worden
en kan met behuip van ervaringsfeiten haar kennis verversen.

In het eerste boofdstuk worden een aantal kiant-leverancier relaties beschouwd. In de
volgende hoofdstukken wordt een overzicht gegevens van diverse technieken uit de hoek
van de expertsystemen en de neurale netwerken. Daarmee wordt de basis architectuur van
de voorgestelde oplossing onderbouwd. Aansluitend wordt de opbouw van bet generatie-
model en het gebruikersmodel beschreven. Op basis van deze modellen is een prototype
ontwikkeld. Hiermee is een student-advies systeem gegenereerd, waarvan enkele
testresultaten staan beschreven in hoofdstuk 6. Tenslotte vo!gt een opsomining van
benocligd aanvullend onderzoek.
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2. Case studies

In dit hoofdstuk worden enkele voorbeelden geschetst van problemen die opgelost zouden
kunnen worden met behuip van een intelligent kennissysteem. Door middel van deze

voorbeelden wordt getracht een algemeen beeld te verkrijgen van deze problemen.

Achtereenvolgens worden behandeld:
• het reisbureau;
• de studieadviseur;
• het klachtenbureau.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat er niet naar gestreefd is om de werkelijkheid zo goed
mogelijk weer te geven, maar eerder om de gemeenschappelijke aspecten van deze drie
voorbeelden te benadrukken.

2.1. Het reisbureau

Een reisbureau verkoopt reistickets aan mensen1. Zij onderscheiden hierbij 2 categoriën
kianten. Mensen, die hun reisbestemming weten, en zij die nog een keus moeten maken.
Dc eerste categorie kan rechtstreeks bestellen; voor de tweede categoric wordt met behuip
van een vragenformulier en de nodige folders een favoriet reisdoel bepaald.

Nadat een kiant zijn tickets heeft besteld, gaat het bureau de tickets regelen. Zij nemen
hierover contact op met vliegtuigmaatschappijen (KLM, etc.) of de N.S.2. Dc betreffende
maatschappij moet de reispapieren binnen een gestelde termijn opgestuurd hebben.
Voordat de kiant de tickets krijgt, moet liij betaald hebben, waarbij men de voorkeur geeft
aan contante betaling.

1Voor het gemak vrdt er hier van uitgegaan, dat er alleen een vlieg- of treinreis geboekt vrdt. Dit is een
vereenvoudiging van de rke1ijkheid, die echter mets afdoet aan de waarde van dit voorbeeld.
2lijdens de bestelling door de kiant rdt onmiddellijk geverifleerd of een dergelijke reis tot de mogelijkhe(ien
behoort.
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In een DataFlowDiagram ziet het er als volgt uit.

Bestellmg
ticket/reis

Figuur 1: DataFlowDiagrarn van een reisbureau

2.1.1. Dc processen

A: Advisering reisdoel
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Het doel van dit proces is het ondersteunen van de kiant in zijn beslissingsproces. De
uitkomst ervan is een aantal mogeijke vakantieplaatsen, die geschikt lijken voor de
kiant. Bijvoorbeeld:
• Italie;
• Noorwegen;
• Nederland;
• Het verre oosten;
• Amerika.

Er worden gegevens opgevraagd over interessegebieden van de kiant en over
activiteiten die hij graag doet tijdens zijn vakantie. Een vraag zou bijvoorbeeld kunnen
zijn: Bezoekt U graag musea? AIle vragen zijn opgedeeld in categorien. Uit elke
categorie wordt een aantal vragen gesteld. De verkregen gegevens worden
gecontroleerd op eventuele tegenstrijdigheden. Vervolgens wordt van elke categorie de
karakteristieke waarde bepaald.

Melding

resaanvraag
+ advies

arheen

hiorieda+

'V

aangevi-aagde tickets

beeU!ng

RBSBUREAU
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Bijvoorbeeld:
• Belang van cultuur (0.10);
• Belang van zon (0.30);
• Financiële mogelijkheden (0.20);

• etc.

Ms laatste wordt gekeken welk vakantiegebied bet geschiktst is voor de kiant, gezien de

berekende karakteristieken. Met behuip van een historie-tabel wordt vervolgens

opgezocht wat mensen, met gelijkende karakteristieke waarden, van hun vakantieadres

vonden.

B: Bestelling ticket

Alvorens er allerlei gegevens in de computer worden ingevoerd wordt er gekeken of de

aangevraagde reis mogeijk is. Indien dit mogelijk is dan wordt de reis geboekt, waarbij

de volgende gegevens opgevraagd worden:

• de persoonsgegeveflS (naam, aches etc);

• de reisgegevens (plaats, tijd, etc.);
• de betalingsgegeveflS (soort betaling, etc.).
Indien de gevraagde reis met meer te boeken valt, dan wordt bekeken of een andere reis

tot de mogelijkheden behoort. Vanzelfprekend kan de kiant ook besluiten ergens anders

een reis te boeken.

C: Administratie

Dit proces is voornamelijk bedoeld om enkele administratieve zaken afte handelen.

Bijvoorbeeld indien een besteld ticket is binnengekomen, dan client dit geregistreerd te

worden.

Na de vakantie wordt de kiant verzocbt om een enquéteformulier over hun
vakantieervaringefl in te vullen. Deze gegevens worden opgeslagen in de historie-tabel.

De invoer van deze formulieren wordt door dit proces ondersteunt.

D: Controle

Dit proces is bedoeld om te controleren of de diverse maatschappijen a! aan bun

verplichtingen hebben voldaan. Er wordt een melding gegeven, indien een boeking met

binnen een ma and is afgehandeld. Het reisbureau zal dan actie moeten ondernemen.

Indien een ticket is binnengekomen, wordt er in de database "aangevraagde tickets" een
vlaggetje gezet. Tevens wordt er gecontroleerd of het mgevulde enquêteformulier al is

verwerkt.
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2.1.2. Dc databases

Aangevraagde tickets

Deze database bestaat uit een drietal tabellen. Te weten een kiantentabel, een bestelde
reizentabel en een proceduretabel.

Kiantentabel

klantnr naam adres woonplaats telefoon postcode

Reizentabel

klantnr datum vertrek datum terug bestemmin vertrekplaats

Proceduretabel

I kIantnr betaaldja/neel besteldjafrleel termijn

De ervaringsgegevens

De ervaringstabel

klantnr Opgevraagde reiswensen Bestemmingsgebieden
I

karaktensteken
I

De historietabel

klantnr memo-veld

2.2. De studieadviseur

Eén van de taken van de studieadviseur is het begeleiden van studenten. Het is de
verwachting, dat deze taak belangrijker wordt door de invoering van de tempobeurs. Om
deze taak efficient uit te kunnen voeren, willen de studieadviseurs een computer als
hulpmiddel gebruiken om het leggen van contact tussen studieadviseurs en studenten te
bevorderen. Dc computer client de urgentie van een gesprek tussen bovengenoemde
groepen te bepalen. Bovendien willen zij graag een indicatie van het probleem van de
student die een consult aanvraagd.

Een andere taak, die de computer moet vervullen, is het maken van een afpraak met de
studieadviseur. Indien de computer het nodig acht dat de student een afspraak maakt, dan
dient de studieadviseur voorzien te worden van de gegevens van de student. Ook
gegevens van oudejaars studenten die eenzelfde uitkomst van de computeranalyse hadden,
met daarbij gegeven hoe deze studenten de studie verder hebben doorlopen, dienen aan de
studieadviseur te worden verstrekt.
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Het DataFlowDiagram net er als volgt uit:

ervarings-gegevens
A

mutatlee mutatie
opgevraagde J
gegevers -

A
a minatratie
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Figuur 2: DataFlowDiagram van hel studleadviseur probleem

2.2.1. Dc processen

A: Analyse

De gegevens benodigd voor de analyse worden gevraagd aan de student.
Komen Uw problemen door:

nee tWjfel

Massaliteit/anonimiteit
Beperkt aantal onderwiJsuren
Op kamers wonen
Weining sociale contacten
Lidmaatschap atudentvereniging
Draai vinden in Groningen
Naplaatsing
Weinig motivatie
Slechte planning
Welnig college lopen
Weinig studievaardlgheld
Onderachat hoeveelheld studiestof
Onderschat moeilijkheid studiestof
Weinig tentamenvaardigheld
Weinig begeleiding
Weinig samen studeren
Persoonhijke problemen
Anders

o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o o 0
o o 0
o 0 0
o 0 0
o o 0
o o 0
o 0 0
o o 0
o 0 0
o o 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0

STUDENT

data eevens

Afspraak 4.- data
maken + anayse

afspraak database

Afspcaak

CT
diverse data

STUDIE-
ADVtSEUR

Figuur 3: voorbeeld userinterface van he! studieadviseurprobleem
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Er wordt eenzelfde procedure gevolgd als in proces A van paragraaf 2.1. De
opgevraagde gegevens worden ingedeeld in categorien. Deze zijn:
• de student heeft niet voldoende kwaliteiten;
• de student mist discipline;
• de student ontplooit teveel nevenactiviteiten;
• de student kampt met aanpassingsproblemen;
• de student heeft geen problemen;
• overige problenien.

Nadat de karakteristieken zijn uitgerekend, beslist de computer of er een afspraak
gemaakt moet worden; zoja, dan wordt er ook nog aangegeven binnen welke termijn er
een afpraak gemaakt moet worden. Bijvoorbeeld:
• deze week;
• binnen 14 dagen;
• binnen 1 maand;
• na het trimester;
• niet nodig.

Ms er een afspraak is gemaakt, dan worden er gegevens van andere studenten gezocht,
die met een soortgeijk probleem te maken hebben gehad. De gegevens over hen staan in
de historie—tabel. Deze gegevens, tezamen met gegevens van de 'probleemstudent',
worden verstrekt aan de studieadviseur.

B: Afspraak maken

De studieadviseurs werken met spreekuren voor studenten. Indien een student een
afspraak wil maken, moet deze altijd gepland worden tijdens een spreekuur.

Er kunnen twee categorien onderscheiden worden. Te weten:
• studenten, die binnen een bepaalde periode een afpraak moeten maken;
• studenten, die een "vrije" afspraak maken.

Dc eerste categoric is voor de applicatie het belangrijkst. Deze studenten moeten indien
zij de afspraak afzeggen een nicuwe afpraak te maken. Dc studieadviseur client hier
zorg voor te dragen en zal daarbij ondersteunt worden door de applicatie.

C: Dc administratie

Net als in de vorige case—studie dient dii proces hier ook de benodigde administratie te
verzorgen. Tevens kan er een overzicht gemaakt worden van studenten die op het
spreekuur komen. Met behuip van een dergelijk overzicht kan de studieadviseur zijn
gesprekken voorbereiden.

D: De controle

Dit proces client zichzelf met enige regehnaat op te starten (bijvoorbeeld na ieder
spreekuur). Indien een student volgens de agenda—tabel een a1praak met is nagekomen,
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moet er een seintje aan de studieadviseur worden gegeven. Deze kan dan actie

ondernemen.

Als een student zijn gesprek heeft gehad, dan dient de studieadviseur dit door te geven
aan het systeem. In de agenda—tabel wordt de afpraak dan weggehaald. Tevens wordt
in de proceduretabel een vlaggetje gezet, waaruit blijkt dat de student geweest is.
Na het gesprek dient de student nog enige tijd gevolgd te worden om te zien of er enige
verbetering zit in zijn studieresultaten. Wordt dit niet binnen een gestelde termijn
opgetekend in de historie-tabel, dan dient er een seintje te gaan naar de studie-adviseur.

2.2.2. De databases

Dc afspraakdatabase

Dc afspraakdatabase bestaat uit twee tabellen en ziet er als volgt uit:

tabel agenda

studentnr datum afspraak tijd afspraak

Procedure tabel

studentnr afspraak nagekomen ja/neel vorderingen ia/flee I termijn

Dc ervaringsgegevens

Ervaringstabel

studentnr uitkomstklasse ingevoerde gegevens karakteristieken I

Historie-tabel

I
Studentnr memo-veld

I

Het studentnr is bet unieke nummer, toegewezen door de Rijksuniversiteit en terug te
vinden op de collegekaart.

2.2.3. Beveiligingsconstraints

Aangezien de ervaringsgegevens vertrouwelijke gegevens van een student kan bevatten,
dient deze goed beveiligd te zijn tegen misbruik door onbevoegden.

Het userinterface van de analyse moet eventueel misbruik van het systeem kunnen
ontdekken. Indien verminkte of onjuiste gegevens in de ervaringsgegevens worden
opgeslagen, kan het neurale netwerk verkeerd getraind worden.
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De cijfers van studenten mogen niet op het beeldscherm verschijnen. Evenmin mag bet
adres/telefoonnummer op dit scherm komen. Als dit toch gebeurt wordt de privacy van
de student aangetast.

2.3. Het klachtenbureau

Een variant op de vorige twee problemen is het probleem bij een klachtenbureau. Flier
werken een aantal experts, die alien één soort klachten afhandelen. Mensen kunnen dit
bureau bellen met een klacht, waarna zij door een telefoniste worden doorverbonden met
de daarvoor verantwoordelijke expert.

In de praktijk blijkt dat de telefoniste de klachten nogal eens verkeerd interpreteert, met
als gevoig dat de client doorverbonden wordt met de verkeerde expert. De dames en beren
experts hebben bedacht dat de telefoniste zou kunnen worden vervangen door een
computer. De computer stelt de belier een aantal vragen en afhankelijk van de
antwoorden3 verbindt deze hem door met de expert. De mogelijkheid van rechtstreeks
doorverbinden mag echter met uitgesloten worden.

Indien het aantal wachtende bellers voor één expert te groot wordt, dan moet de computer
ingrijpen. De computer informeert de kiant dat het te druk is en dat hij zo snel mogeijk
wordt teruggebeld.

3Het vraagntwoord spelletje kan analoog de manier waarop U Uw banksaldo kan opvragn via een 06-
nummer.
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Het DataFlowDiagram ziet er bijna hetzelfde uit als bij de twee vorige problemen.

Figuur 4: DaiaFlowDiagram van het Idachtenbureau probleem

2.3.1. Dc processen

A: De probleemanalvse
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Ook bier wordt een zelfde procedure gevolgd als in proces A van paragraaf 2.1. In dit
geval bestaan de karakteristieken uit een aantal probleemgebieden. Bij
probleemgebieden kan bier gedacht worden aan: juridische problemen, financiele
problemen, etc.

Aan de hand van de karakteristieken wordt bekeken welke expert het meest geschikt is.

B: Doorverbinden met

Dit proces zorgt ervoor dat de benodigde data in de database wordt gezet. De
telefooncentrale haalt deze data op en zorgt ervoor dat de verbinding tot stand komt.

C: De administratie

Opnieuw dient dit proces de nodige administratie te verzorgen.

U

te thik

(Controle

meng

r—

EXPERT
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D: De controle

Dit proces controleert of de wachtrij voor een expert met te lang wordt. Als de nj te
lang wordt, dan zal de beller hierover worden geiformeerd. Hij/zij zal binnen een
gestelde termijn worden teruggebeld. Dc betreffende expert wordt hierover ingeicht
middels een boodschap op zijn terminal.

Op het moment dat de expert een klant heeft teruggebeld, geeft hij een bericht aan het
systeeni, dat vervolgens de kiant uit de database verwijdert. Vanzelfsprekend verdwijnt
dan ook de melding op het scherm.

2.3.2. Dc databases

De lijst met wachtende calls:
Call for tabel

Naam klant Expertnummer I Telefoonnummer
I

Proceduretabel

Naam klant In de wacht ja/nee teruggebeld ja/nee

De ervaringsgegevens:

Naam klant Opgevraagde data Probleemdefinities
I

Expertnummer I
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3. Expertsystemen: een inleiding

Een computerprogramma dat gebruikt maakt van kennis wordt soms een kennissysteem
genoemd. Indien kennis en manipulatieprocedures zijn gemodelleerd naar menselijke
experts, dan spreekt men van een expertsysteem.

Een expertsysteem is een computerprogramma dat procedures en kennis gebruikt om
problemen van het niveau van probleemoplossers te behandelen. Het heeft hierbij twee

fiincties:
• bereiken van een conclusie;
• verkiaren van de redenering.

3.1. Taakgebieden van expertsystemen

Expertsystemen kunnen in vele gebieden ingezet worden. Het ontwerp van een
expertsysteem hangt af van de taak die het moet uitvoeren. Figuur 5 geeft een typologie
van taken van expertsystemen, wals opgezet door Hayes—Roth et al. (1983).

Taak Beschryvizg
Interpretatie Beschrijving van de toestand op basis

van de waargenomen gegevens.

Voorspelling Voorspelling van de waarschijnlijke
gevolgen van_de_gegevens_situatie.

Diagnose Opsporing van oorzaken uit
waarnemingen.

Ontwerp Configuratie van objecten rekening
houdend met randvoorwaarden.

Pl2nning Bepaling van de volgorde van
handelingen.

Bewaking Vergeijken van waamemingen met
verwachte uitkomsten.

Profylaxis Middelen voorschrijven om gebreken te
voorkomen.

Rep aratie Plan uitvoeren om het voorgeschreven
middel 'toe te dienen'.

Instructie Diagnose, bewaking, profylaxis en
'reparatie'.

Besturing Bestuurt het gehele systeem en omvat
een combinatie van de vorige
categoriën.

Figuur 5: typo/ogle van taken van expertsystemen.

3.2. Architectuur van een expertsysteem

Eén van de basiskarakteristieken van expertsystemen is de scheiding van kennis en
oplossingsalgoritme. Kennis is specifiek voor een probleemdomein en de taak die
uitgevoerd moet worden, terwiji een probleemoplossend algoritme gebruikt kan worden
voor meerdere probleemdomeinen.
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Globaal gezien bestaat een expert systeem uit vier onderdelen:
• de kennisbank;
• het werkgeheugen4;
• de kennismanipulator;
• de gebruikersintethce.

Kennisbank Werkgeheugen
Variabelen

Kennismanipu-
lator

I I

Gebruikers-
interface

___________________ ______________

Expertsysteem

Gebruiker

Figuur 6: belangrj/cste componenten van een expertsysteem

3.2.1. Kennisbank management

Er zijn twee soorten kennis opgeslagen in de kennisbank. Te weten een beschiijving van
de objecten en relaties en een beschrijving van de kennismiinipulator. Voor de
kennisbeschrijving zijn twee benaderingen:
• de probleemoplossing benadering;
• de object georienteerde benadering.

De eerste benadering richt zich op de manier waarop een probleem wordt opgelost.
Vaak wordt dit gedaan met behuip van regels. Regel gebaseeTde expertsystemen zijn een
kiasse van expertsystemen waar het grootste gedeelte van de kennisbank wordt
opgeslagen in regels. Elke regel bevat een deeltje van de kennis.

Een andere deel van de kennisbank, de beschrijving van de objecten en de relaties, zijn
de feiten. Zij geven beweringen over eigenschappen en relaties weer.

4Het rkgeheugen is de tijdelijk opsiag van data van de huidige situatie.
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Nadelen:
• aangezien elk deeltje kennis om een aparte produktieregel vraagt, wordt bet

onderhoud van bet systeem erg moeilijk.
• niet alle taken die gemodelleerd kunnen worden voor iinplementatie in een

kennissysteem laten zicb gemakkeijk onderbrengen in produktieregels.

Voordelen:
• een dergehjk systeem kan sterk modulair worden opgebouwd.
• de vorm, waarin de produktieregels de kennis weergeven, lijkt sterk op de natuurlijke

taal.
• de kennis die in de regels gemodelleerd moet worden, moet duidelijk en expliciet zijn.

In de tweede benadering kan een probleemdomein gemodelleerd worden als een
verzameling van objecten en relaties. Modelleren met bebuip van frames is een
voorbeeld van deze benadering
Frames, net als een script een schemavorm, zijn structuren waarbij objecten onderling
door niiddel van bovenliggende lagen en door middel van eigenschappen worden
verbonden. Een frame heeft een naam en bevat een aantal eigenscbappen die
ondergebracht zijn in slots.
Framenaam Mens

Slot 1 heeft: ogen

Slot 2 heeft: leeftijd

Framenaam Werknemer

Slot I is een: mens

Slot 2 heeft: naam

Slot 3 heeft: arbeidscontract
Figuur 7: voorbeeld van eenframesysteem

Eigenschappen van een frame kunnen weer ondergebracht zijn in een ander frame. Een
verzameling frames wordt een framesysteem genoemd. Redeneringen in een dergeijk
systeem worden vaak gerealiseerd met bebuip van het mechanisme: overervrng.

Nadelen:
• de controlestructuur lijkt uit het zicht van de kennistechnoloog te verdwijnen, doordat

allerlei redeneermechanismen verstopt zitten in de overervingsprocedures.
• frames lijken alles aan te kunnen.

Voordelen:
• frames doen zeer natuurlijk aan.
• frames sluiten goed aan bij de object georienteerde technieken die de laatste jaren in

opmars zijn.
• veel voorkomende redeneringen worden door overerving op een standaardinanier

vorm gegeven.
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3.2.2. De kennismanipulator

De kennismanipulator bepaalt met behuip van de kennisbank de oplossing van het
probleem. Ru wordt geactiveerd als de gebruiker bet systeem activeert voor een sessie.
De meeste kennismanipulatoren werken op basis van het modus ponens principe. Dit
principe werkt als volgt:
1. Gegeven fact A;
2. Gegeven de regel if A then B;
3. 1. en 2. tezamen komen tot de conclusie B.

Bij een regel gebaseerd systeem wordt de algeleide conclusie in de werkruimte gezet als
zijnde een feit. Hiermee zouden dan weer nieuwe regels van toepassing kunnen worden.
Uiteindelijk zal er een oplossing komen. Deze procedure wordt ketenen genoemd. Er
zijn twee vormen van ketenen:
• voorwaarts ketenen;
• achteruit ketenen.

Bij voorwaarts ketenen zoekt de kennismanipulator naar regels met condities, die ook
voorkomen in de werkruimte. Bij achteruit ketenen werkt de kennismanipulator vanuit
een hypothetische conclusie terug naar alle premissen.
Figuur 8 laat zien hoe de twee vormen van ketenen werken:

Ri: ifAand B then D
R2: if B then C
R3: if C and D then E
Intitiële werkruimte: A,B

A,B ——3 A,B,D —3 A,B,C,D —3 A,B,C,D,E

R2

Voorwaarts ketenen

C -3 B(bevestigd)

E

D A(beveshgd)

Figuur 8: Voorbeeld van voor- en achterwaarls ketenen

3.3. Methoden voor kennisaquisitie

Kennisaquisitietechnieken worden gebruikt om kennis van een expert aangaande een

bepaald domein in kaart te brengen. Dit dient op een zodanige manier uitgevoerd te
worden dat de in kaart gebrachte kennis kan dienen voor implementatie in een
kennissysteem. Er wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte methoden.
Directe methoden hebben betrekking op kennis die de expert direct kan verwoorden;
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undirecte methoden leggen een bepaalde structuur in de kennis bloot. Binnen de directe
methoden wordt nog weer onderscheid gernaakt tussen niet—structurerende en
structurerende technieken.

3.3.1. Directe niet—structurerende technieken

Het ongestructureerde interview is een voorbeeld van een direct niet—structurerende
techniek. Deze techniek wordt vooral gebruikt voor een eerste inventarisatie van bet
kennisgebied. Omdat de kennistechnoloog soms geen idee heeft van de inhoud van het
domein moet bet gesprek zo mm mogelijk gestuurd worden.
Een ander voorbeeld van deze techniek is de protocol analyse. Dit is het proces van het
construeren van een analytisch, objectiefcoderingssysteem voor de uitingen, verbaal en
gedragsmatig, tijdens het hardop denken.

3.3.2. Directe structurerende technieken

Deze technieken zijn vooral te gebruiken als de kennis bij de expert in direct
verbaliseerbare vorm aanwezig is. Een voorbeeld hiervan is het gestructureerde
interview. In vergelijking met bet ongestructureerde interview is dit ccii veel 'strakkere'
manier van interviewen, bedoeld om dieper op zaken in te gaan. Voor deze manier van
interviewen wordt veelal gebruik gemaakt van vragenlijsten.

Object naam:
Beschrijving:
Mogelijke waarden:
Is object afliankelijk van andere objecten?

Figuur 9: voorbeeld van een vragenkaart

Andere vormen van direct structurerende technieken zijn onder andere:
• de twintig-vragentechniek. Deze techniek dient om erachter te komen boe de expert

bepaalde problemen in een domein aanpakt. Dc expert moet door het stellen van
vragen erachter zien te komen welk probleem de kennistechnoloog in gedacbten
heeft.

• drawing closed curves. Deze techniek heeft als veronderstelling dat de objecten van
een kennisdomein ruimtelijik te representeren zijn. Dc expert geeft door middel van
'gesloten lijnen' aan welke objecten in een ruimteijke representatie 'bij elkaar
horen'. Het doel hiervan is om relaties tussen objecten in ccii kennisdomein op te
sporen.

3.3.3. Indirect structurerende vormen van kennisaquisitie

Met behuip van indirecte technieken wordt de inipliciet aanwezige structuur in de kennis
blootgelegd. Het kan hierbij gaan om allerlei soorten van structuur, zoals bijvoorbeeld
diinensies waarop objecten in ccii domein van elkaar onderscheiden kunnen worden.

Technieken om meerdimensionaliteit op te sporen

Een voorbeeld van de 'meerdimensionaliteits'—technieken is card—sort. Bij deze techniek
wordt door de kennistechnoloog een stapel kaartjes gemaakt met daarop telkens één van
de concepten of objecten die eerder zijn verkregen. Dc taak van de expert is de kaarten
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te verdelen in twee of meer stapels, gesorteerd op een zeifte bedenken dimensie of
factor. Nadat de expert de dimensie heeft benoemd, evenals de waarde van de dimensie,
worden de kaarten weer op één stapel gelegd. Dit proces wordt herhaald totdat de
expert geen dimensies meer weet te bedenken.

De uitkomst van deze techniek is een meerdimensionale 'kaart' van het kennisdomein.
Met behuip van deze kaart is het bijvoorbeeld mogelijk om als—dan regels afte leiden.

Een andere techniek om meerdimensionaliteit op te sporen is de repertoly grid analysis.
Deze techniek geeft, evenals de card—sort techniek, de kennistechnoloog de
mogelijkheid om differentiaties aan te brengen tussen objecten in een kennisdomein. Zij
lenen zich hierdoor specifiek voor het in kaart brengen van classificatie—taken. De op
verschillende dimensies verkregen scores ondersteunen de formulering van
produktieregels.

Schaaltechnieken

Schaaltechnieken leveren inzicht in de organisatie van de bij de experts aanwezige
kennis. Dit inzicht kan gebruikt worden bij het opbouwen van de kennisbank van een
kennissysteem. Enkele voorbeelden van schaaltechnieken zijn:
• MDS—methode ( meerdimensionale schaaltechnieken), deze dienen om dimensies in

data aan te brengen;
• hiërarchisch clusteren, deze techniek brengt een twee-dimension ale clustering aan in

een set van objecten, gebasseerd op de onderlinge gelijkenis van deze objecten;
• general weighted networks, met deze techniek kunnen objecten, en de mate waarin

ze gelijkenis vertonen met andere objecten, grafisch worden weergegeven.

3.3.4. Evaluatie van de technieken

Vooral de selectie van de structurerende techniek is moeilijk. Er zijn vijfvragen die
belangrijk zijn bij de juiste keuze van techniek zijn:
1. uit wat voor soort kennis bestaat het domein? (bijvoorbeeld declaratieve of

procedurele kennis5)
2. welke structuur heeft deze kennis?
3. met wat voor probleemtype heeft de expert te maken?
4. welke architectuur heeft het doelsysteem?
5. hoe kan de expert het beste zijn kennis verwoorden?

declaratieve kenrns: 'wten dat
procedurele kennis: weten hoe
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Er is onderzocht wat voor soort informatie de versehillende kennisaquisitietechnieken
kunnen opleveren. In figuur 10 zijn de resultaten vermeld.

objecten relaties produktieregels
directe technieken
interview + + +

vragenlijst + + +

closed curves +

inferential flow +

indirecte
technieken
MDS +
hiërarchisch clusteren +

gewogen netwerken +

repertory grid + + +

Figuur 10 Overzicht van de toepasbaarheid van acquistietechnieken

Uit onderzoek is gebleken dat de laatste van de vijfgenoenide vragen van grote invloed
is op bet rendement van de techniek (Burton et al 1987). Het aftasten van de
persoonlijkheid van de expert is daarom een wezenlijk onderdeel van de
kennisacquisitie.

3.3.5. Vervorming van kennis

Tijdens het kennisacquisitieproces zijn er drie momenten waarop vervorming kan
plaatsvinden. Deze zijn:
• bij bet stellen van vragen door de kennistechnoloog;
• bij de verwoording van kennis door de expert (mensen zijn vaak met in staat objectief

de eigen mentale processen weer te geven);
• bij de interpretatie van het antwoord door de interviewer.

Het is belangrijk om tijdens de kennisacquisitie deze drie momenten van vervorming te
minimaliseren.
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4. Neurale netwerken: een inleiding

Een neuraal netwerk is een informatie—verwerkend systeem dat fimctioneel overeenkomst

vertoont met de werking van de hersenen. Hierbij komt een aantal aannames naar voren:

1. informatieverwerking vindt plaats in vele, kleine elementen genaamd neuronen;

2. signalen tussen neuronen worden doorgegeven via verbindingslijnen;

3. bij elke verbindingslijn hoort een gewicht. In het algemeen wordt de waarde van bet door

te geven signaal vermenigvuldigd met dit gewicht en geeft daarmee het relatieve belang

van het signaal voor de volgende neuronen aan;

4. elk neuron heeft een activeringsfiinctie om te bepalen wat zijn uitgangssignaal is als

functie van de gewogen ingangen.

In de karakterisatie van een neuraal netwerk spelen drie aspecten een rol:

• de architectuur ofwel het patroon van verbundingen tussen de verschiflende neuronen;

• de trainingsstrategie: de gewichten op de verbindingen worden bepaald;

• de activeringsflinctie.

Onderzoek naar neurale netwerken is tot aan 1958 viii beperkt geweest. In 1958 wordt

echter een nieuw type neuraal netwerk gemtroduceerd: bet Perceptron, een eenvoudige

doorvoerende architectuur met een stapvormige activeringsfIinctie. Dit leidt tot een grote

wetenschappelijke belangstelling voor neurale netwerken. Deze hausse duurt tot 1969. In

dat jaar wordt in een publikatie van Minsky en Papert, 'Perceptrons; an introduction to

computational geometry", gedemonstreerd dat de kiassieke Perceptron niet in staat is om

ccii XOR—fimctie te realiseren6. Daarmee wordt de wereld overtuigd dat het neurale

netwerkmindr universeel is als tot dusverre aangenomen.

Door de ontdekkung vandifferentieerbare, niet-lineaire activeringsfiincties (de sigmolde)

wordt de belangstelling opnieuw aangewakkerd. Op dit moment beeR het onderzoek naar

neurale netwerken zich een belangrijke positie verworven binnen de wetenscbappeijke

wereld.

4.1. Het neuron

netwerk bestaat nit knoonpunten (neuronen) die met elkaar verbonden zijn.
Het basismodd voor deze ncuronen is m 1943 opgesteld door McCulloch en Pitts. De
zieuronen die tegenwoordig in een neuraal netwerk worden gebruikt zijn meestal variaties
op bet in 1943 opgestelde modeL

ckenpetlUnctle/
—

Figuur 11: McCullod,—Pitt model

6Algemeen wordt dit ...irijkste oczaak van de stagnatie gezien.

XI
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Een neuron heefi volgens dit model een aantal mgangen Xj en een uitgang y. Bij elke
synapse hoort een weegfàctor w1. De uitgang y ontstaat door de ingangen, gewogen met
hun weegfactoren, te sommeren en vervolgens te drempelen. De uitgang zal hoog (actief)
zijn wanneer de gewogen sommatie van de ingang een bepaalde drempel 9 overschrijdt.
De overdracht van het neuron kan worden beschreven volgens:

y = f{w1x1}, waarbij f(s)
= { :': :

f is de activeringsfunctie, 0 is de

Een belangrijke kritiek op deze bi—valente fünctie is het gebrek aan oplossend vermogen.
Daarom wordt vaak voor de activeringsfimctie, die bepaalt bij welke ingangssignalen een
neuron actiefwordt, een algemenere albeelding gebruikt, zoals:
• een Iineaire fuinctie;
• een begrensde lineaire fuinctie;
• een sigmolde.

bias

Een bias is een extra component van de ingangsvector x en hoeR niet persé aanwezig te
zijn. Het gedraagt zich als een gewicht op een verbinding van een neuron, welke altijd de
weegfactor 1 heeft. Indien er een bias b aanwezig is, dan wordt de mgang van een neuron
Y gegeven door:

y-lnj=x.wj

= xi
=woj+ xiwij

=b+ x1w

4.2. Architectuur van neurate netwerken

-
x-In

12: simpe!

pUt Uflft5 al ir;ta
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Neuronen in een netwerk worden vaak bekeken aan de hand van een gelaagde structuur
(zie figuur 12). Dc verdeling van neuronen in lagen en de verbindingen onderling wordt de
net architectuur genoemd.

Neurale netwerken worden vaak opgedeeld in twee groepen:
• het single—layer net;
• bet multi—layer net.
Bij deze indeling worden alleen de lagen meegeteld, waarbij het invoersignaal van een
neuron ook een gewicht bevat. Het net in figuur 12 heefi twee lagen.

Een feedforward net is een net, waarbij de signalen (in voorwaartse richting) van de
ingangsneuronen naar de uitgangsneuronen lopen. Een neuraal net met één of meer
verbindingen tussen een neuron en zichzelfwordt een recurrent net genaamd.

Uit figuur 13 blijkt dat met een sinle-layer netwerk slechts lineair—scheidbare fiincties
kunnen worden geclassificeerd. In een multi—layer netwerk kunnen allerlei classificaties
gerealiseerd word en.
N.B. Bepalend hierbij is de activeringsfunctie.

4.3. Trainingsstrategien

Veel taken, waarvoor een neuraal net getraind kan worden, vallen in probleenigebieden als
'mapping', 'clustering', en optimalisering van randvoorwaarden. Hlerbij wordt het
classificeren of associëren van een patroon gezien als een speciale vorm van afbeelden van
ingangsvectoren op gespecificeerde uitgangsvectoren.

Grofweg kunnen er twee trainingsstrategien onderscbeiden worden:
• bewaakt leren;
• onbewaakt leren.
Als derde categoric wordt soms gezien: zeif—bewakend leren.

In bet algemeen is er een relatie tussen bet type probleem dat opgelost dient te worden en
de trainingsstrategie die gebruikt wordt om het neurale net te trainen. Bewaakt leren
wordt veel gebruikt bij classificatie taken, terwijl onbewaakt leren vooral geschikt is voor
bet detecteren van onbekende kenmerken in ingangspatronen.

1!L

figuur 13: ClassdIcatie met een single—layer en multi—layer net
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4.3.1. Bewaakt leren

Bij bewaakt leren wordt aan bet neurale net een aantal ingangsvectoren (of patronen)
met hun bijbehorende uitgangsvectoren aangeboden. De gewichten worden vervolgens
aangepast met behuip van een algoritme.

Er zijn verscheidene algoritmes bekend voor bet bewaakt leren van een neuraal netwerk.
In deze paragraafworden er twee behandeld. Ten eerste de Hebb—regel (voor het
trainen van een single—layer netwerk) en ten tweede de back—propagation regel (voor
het trainen van een multi—layer netwerk).

De Hebb—regel

De leerregel van Hebb is de oudste van alle leerregels. Zij houdt in dat de
connectiesterkte tussen twee neuronen toeneemt als beide gelijktijdig actiefzijn. In
formulevorm:

w1 (k+l) = w1(k) + ax1(k)y(k)
met:

w1(k) : weegfactor van de connectie tussen neuron i en neuron j op tijdstip k
x1(k) : de uitgangswaarde van neuron i e ingang van neuron j) op tijdstip k
y(k) : de uitgang van neuron j op tijdstip k

a : een leerfctor

Deze regel versterkt ontluikende verbanden op een vaak compromisloze manier en leidt
in extremo tot bet "winner—takes-all" principe. Het mist vooral de mogelijkheid de mate
van versterking op een zorgvuldige manier in de overweging te betrekken.

De back—propagation leerregel

Zoals reeds eerder vermeld zijn de mogelijkheden van een single—layer netwerk beperkt.
Een muhi—layer daarentegen kan getraind worden om een niet-lineaire afbeeiding uit te
voeren van een n—dimensionale ruimte van ingangsvectoren (n—tupies) op een m—
dimensionale ruimte van uitgangsvectoren (m-tuples), zie figuur 13. Een
trainingsaigoritme biervoor is de back—propagation leerregel.

De leerregel voor het aanpassen van de weegfactoren iuidt:
1(k+1) = (k) + i8j(k)yi(k)

met:
wjj(k) : de weegf actor van de verbinding tussen neuron i en j op tijdstip k

yi(k) : element ivan deingangsvector van neuronj is de uitgang van neuron i
op tijdstip k

1 : een leerfactor
&j(k) : een foutmaat voor uitgang yj op tijdstip k

St ci, voor neuron j geldt:
= f{w,y1) = f(net)
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Dc fout aan de uitgang van bet netwerk wordt flu teruggerekend (zie figuur 14), vandaar
de naam back—propagation.

(5

JIguur 14: terugrekenen met back—propagation

Voor de ö's geldt:
= f'(netj)w51

Indienj een uitgangsneuron is geldt:
= f(net i) d , met dj de uitgangswaarde van neuron j
= (t - yj), waarin tj deje component van de doelvector is.

Voor de bias geldt een soortgelijke formule.

Dc back—propagation leerregel wordt, net als alle andere regels voor bewaakt leren,
beperkt door haar slechte 'scaling' gedrag. Wordt er bijvoorbeeld gekeken naar een
multi—layer feedforward netwerk bestaande uit L hidden—layers, dan hangt bet effect van
een synapsgewicht in de eerste laag van de uitkomst van bet netwerk af van ongeveer
FL andere synapsgewichten. (Hlerbij is F de fin—in, gedefinieerd als zijnde het
gemiddelde aantal ingangssignaleii van een neuron in het netwerk). Dus als het netwerk
erg groot wordt, dan wordt bet netwerk ook meer rekenintensief met als gevoig dat de
trainingstijd van bet netwerk exponentieel gaat groeien en het leerproces onacceptabel
langzaam wordt.

4.3.2. Onbewaakt leren

Zeif-organiserende neurale netwerken groeperen gelijkende ingangsvectoren. Een aantal
ingangsvectoren, zonder de bijbehorende uitgangsvectoren, worden aan het neurale net
aangeboden voor training. De gewichten worden zodanig aangepast, dat gelijkende
ingangsvectoren worden toegekend aan dezelfde uitgangsunit (cluster—unit).

Het Kohonen—net

Het Kohonen—net, evenals andere zeif—organiserende netwerken, gaat uit van een
topologische stnictuur tussen de cluster-units. Er zijn m cluster-units gerangschikt in
een één- of tweedimensionale array.

d12
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Dc gewichtsvector voor een cluster—unit moet worden gezien als een voorbeeld van
ingangspatronen, waarmee het betreffende cluster—unit geassocieerd wordt. Tijdens bet
zeif—organiserende proces wordt het cluster—unit, waarvan de gewichtsvector het meest
lijkt op de ingangsvector7, uitgeroepen als winnaar. Het winnende neuron en zijn naaste
buren (topologisch gezien) passen hun gewichten aan, bijvoorbeeld door middel van de

Hebb-regel.

De gewichtsvectoren van de naaste buren lijken in het algemeen met op de
ingangsvector. Bijvoorbeeld in figuur 15 geldt voor naaste buren binnen radius R van
ecu cluster—unit J:

max (1, J - R)� j � mm (J + R,m)

De gewichtsvector van ecu unit en het feit dat ecu unit ecu naaste buur is van bet
winnende unit hebben bier dus niets met elkaar te maken.

In figuur 15 wordt bet winnende unit aangegeven met het symbool "#" en de andere
units met "i".

* * * {* (* [#] *) * *

{)R=2 R=1 []R=O
Figuur 15: lineaire array van cluster—units

4.4. Toepassingsgebieden

Volgens Robert Hecht—Nielsen kunnen de toekomstige toepassingen van neurale
netwerken ingedeeld worden in drie gebieden. Te weten:
1. data—analyse;
2. patroon berkenning;
3. regeltechniek.

In data—analyse, ook wet data-mining genoemd, gaat het vooral om grote databases,
waarbij het niet direct duideijk is welke relaties er bestaan tussen de verschillende
elementen. Hierbij valt te denken aan applicaties voor bet toekennen van ecu lening, het
voorspellen van de oogst, meteorologic, etc. Overigens zouden sommige van deze
applicaties buiten het bereik van neurale netwerken kunnen liggen, omdat chaotische
factoren ecu doorsiaggevende rol spelen voor wat betreft de uitkomst van ecu systeem
(bijvoorbeeld bet voorspellen van bet weer op lange termiju).

Het meest geijkte voorbeeld voor patroonherkenning is het berkennen van bandgeschreven
teksten. Echter ook in de industrie doen neurale netwerken bun mtreden. Bjjvoorbeeld bet
classificeren van defecten aan eindprodukten. Ook spraakherkenning behoort tot deze
categoric.

Neurale net applicaties binnen de regeltechniek zijn gemakkelijk te bedenken. Bijvoorbeeld
acticve vering in ecu auto, zodat deze soepeler rijdt. Sensoren zouden hierbij de vibraties
bij de widen, assen en veren kunnen meten. Deze data tezamen zou dan de ingangsvector
kunnen zijn voor het neurale net.

7Meestal ordt dit berekend door de minimale Euclidian-afstand te nemen.
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5. Het model

In hoofdstuk 2 is een aantal cases beschreven. In dit hoofdstuk wordt getracht een algemeen
model voor kiant-leverancier problemen te beschrijven. Het model bestaat uit twee
onderdelen, namelijk een genererend onderdeel en gebruikersonderdeel

5.1. Het gebruikersonderdeel

De kiant gebruikt bet systeem om huip te krijgen bij één of ander beslissingsproces. Indien
de uitkomst van het beslissingsproces dit uitwijst, of als de kiant het zelfwil, dan kan er
contact gezocht worden met een leverancier, opdat deze een gewenste dienst kan
verlenen. Het systeem verzorgt dit contact en kan, indien gewenst, extra informatie
vragen.

Dc leverancier gebruikt bet systeem om te zien aan wie ze huip moet verlenen. Tevens
wordt met behuip van het systeem gecontroleerd of de dienst het gewenste resultaat
oplevert. Bet verlenen van de dienst zelfgebeurt buiten het systeem.

Figuur 16 is het algemene model van het gebruikersonderdeel

Beslissings-
ondersteunend
proces

Uitkomst

Activiteiten

Activiteiten
registratie

- Activiteit/

/�laan

Genereren

Administratie

C Leverancier )
Figuur 16: model van het gebruikersonderdeel
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5.1.1. Bet beslissingsondersteunende proces

Voor het beslissingsondersteunende proces kan gebruik gemaakt worden van een
expertsysteem. Een dergelijk systeem heeft een aantal componenten:
• een userinterface;
• een kennisbank;
• een kennismfinipulator;
• een verklaringsmodule.

Het userinterface

Het userinterface bestaat in dit proces uit twee componenten. Het eerste component
verzorgt het opvragen van de gegevens. Deze bestaat uit een aantal kiassen van vragen.
Een kiasse van vragen behandelt één onderwerp vanuit verschillende gezichtspunten.
Het antwoord op een vraag geeft een indicatie van het belang van het onderwerp voor
de gebruiker.
Uit elke kiassen moeten een aantal vragen gesteld worden, zodat er gecontroleerd kan
worden of de gebruiker een eenduidig antwoord geeft over het belang van het
onderwerp (deze controle wordt uitgevoerd in de preprocessor).

Het tweede component verzorgt de rapportage aan de gebruiker.

De kenrnsmanipulator

Er wordt uitgegaan van bet volgende model:
Antvcorden DeiI Globsie

Ira)erisbeken Iaraldeflstieken

j • oneuron

______

/P. Neurale-
analyser

van 1agen

pe-naI)w
Figuur 17: model van de kennismampulator
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De pre—analyser

Zoals reeds eerder opgemerkt is, controleert de pre—analyser de eenduidigheid van de
antwoorden. Elke kiasse van vragen is gekoppeld aan een neuraal netwerk. De
ingangsvector bestaat uit de gegeven antwoorden op de gestelde vragen8. De
uitgangsvector geeft een gedetailleerde karakteristiek van de gebruiker.
Het 'overige' neuron is een indicatie van de eenduidigheid van de antwoorden. Indien de
uitgangswaarde van dit neuron boven een bepaalde waarde komt, dan zijn de
antwoorden op de vragen op een dusdanige wijze in tegenspraak dat het proces moet
worden afgebroken.

Dc neurale analyser

Dit element beeldt de gedetailleerde karakteristieken af op de globale karakteristieken.
Het is een overdrachtsfunctie f: n — m, waarbij n > in.
De uitkomst van dit element is het antwoord voor het beslissingsprobleem van de
hulpvrager. Nadat deze uitkomst is berekend wordt de globale karakteristiek
corresponderend met bet neuron met de hoogste uitgangswaarde in beeld gebracht.

De kennisbank

De kennis van dit systeem is ondergebracht in een neuraal netwerk. Een neuraal netwerk
dient echter getraind te worden. In feite is de trainset de kennisbank. De trainset client in
eerste instantie handmatig gemaakt te worden. Tijdens het fiinctioneren van bet systeem
worden de gegevens die door de gebruiker ingevoerd worden bewaard in een
ervaringstabel. Deze ervaringstabel kan later weer dienen als trainset, zodat het systeem
kan inspelen op veranderingen in haar omgeving.

De verklaringsmodule

Hiermee wordt niet de redenering verklaart, maar wordt de uitkomst van de analyser
nader toegelicht met behuip van historiegegevens. Deze historiegegevens bestaan uit
gehjkende gevallen met daarbij het resultaat van bet advies dat geleverd werd.
Om deze gegevens te verkrijgen zal een eenvoudig zoekmechanisme volstaan.

Pseudo-code analyse

Begin
vraag gegevens m.b.t. analyse op;
verricht pre—analyse;
Ms pre—analyse correct
Dan begin

verncht analyse;
bereken uitkomst;
update ervaringstabel;
show uitkomst;

8lndien dit linguIstieke waarden zijn, vvrden deze omgezet tot een getal tussen 0 en 1.
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als gewenst
dan activiteitenregistratie(var gegevens);

end
anders stop

end.

Pseudo—code verklaringsmodule

Begin
vraag user_id op
haal uitkomsten pre—analyse op
zoek in ervaringstabel naar gelijkende gevallen
als geijkende gevallen aanwezig
dan begin

maak rapport met:
1. ingevoerde gegevens;
2. uitkomst analyse;
3. historie gegevens.

end
anders begin

maak rapport met:
1. ingevoerde gegevens;
2. uitkomst analyse;

end
end.

5.1.2. Het administratief proces

Het administratieve proces wordt opgestart door het beslissingsondersteunende proces
of door een "trigger" van buiten het geautomatiseerde proces. Het registreert een
handeling die binnen een gestelde tijd gedaan moet zijn. Tevens wordt bier een variabele
geinitialiseerd met een waarde die aangeeft dat de handeling nog met is uitgevoerd. De
genoemde handeling is een handmatig proces.

Pseudo-code

begin
vraag gegevens op;
zet gegevens in database;
viagi in proceduretabel FALSE;
vlag2 in proceduretabel := FALSE;
zet termijnveld in proceduretabel

end.

5.1.3. Bet controle proces

Dit proces bestaat uit twee controles, te weten:
• een pre—controle;
• een post—controle.
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Dc pre—controle

Flier wordt gecontroleerd of de handelingen die moeten zijn gedaan na het
administratieve proces ook daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Zo met, dan moet hiervan
melding worden gemaakt, opdat er actie kan worden ondernomen. De controle kan
uitgevoerd worden met behuip van een boolean variabele. Deze variabele krijgt de
waarde FALSE in het administratieve proces. indien de gewenste handeling binnen de
gestelde tijd is afgehandeld dan krijgt de variabele de waarde TRUE. Het proces
'registratie uitgevoerde activiteit' zorgt hiervoor.

Pseudo-code

Begin
als datumverstreken and viagi in proceduretabel = FALSE
dan begin

geef melding;
viagi in proceduretabel : TRUE

end
end.

De post—controle

Nadat de leverancier zijn huip heeft verleent, dient hij het effect ervan nog enige tijd te
controleren. Hiervoor wordt een bepaalde termijn gesteld. Indien na bet verstrijken van
de termijn nog geen controle is uitgevoerd door de leverancier dan dient hij een melding
te krijgen. Dit voorkomt dat sommige mensen vergeten worden. Voor deze controle
wordt ecn boolean variabele gebruikt

Pseudo-code

Zie pre—controle.

5.1.4. Genereren overzicht

Het genereren van een overzicht wordt gedaan door de database te doorzoeken op een
waarde van een variabele. Dit kan worden gedaan met behuip van een SQL-statement.

5.1.5. Administratie

Dit proces bestaat eigenlijk ufl een aantal kleine adininistratieve processen. De
leverancier moet aangeven dat een kiant zich aan de gemaakte thpraken heeft gehouden
(registratie uitgevoerde activiteit). Tevens dient hij het effect van de verstrekte huip te
rapporteren (registratie effect).
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Pseudo-code registratie effect

begin
haal gegevens van hulpvrager op;
als verander termijn
dan begin

verander termijn in proceduretabel;
update proceduretabel

end
anders begin

Invoeren memo—veld van historie—tabel;
update historie—tabel;
vlag2 in proceduretabel : TRUE

end
end

Pseudo-code registratie uitgevoerde activiteit

begin
viagi in proceduretabel : TRUE

end

5.1.6. De uitvoer

Het overzicht

Dit overzicht is bedoeld om te bekijken door wie huip is aangevraagd en wanneer deze

huip gewenst is.

Dc melding

De melding is een seintje naar een leverancier dat gemaakte aftpraken niet zijn
nagekomen. Deze kan vervolgens actie ondernemen.

5.1.7. Dc database

In de case-studies blijken een drietal tabellen constant terug te komen. Deze zijn:

• de ervaringstabel;
• de proceduretabel;
• de historie—tabel (deze komt niet in de derde case—studie voor).

De proceduretabel wordt gebruikt door het controleproces. Deze tabel bevat vijfvelden:
1. een gebruikersidentificatie veld;
2. een pre—controle veld: dit is een boolean variabele;
3. een post—controle veld: dit is een boolean variabele;
4. eentermijnveld.
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Dc ervaringstabel wordt gebruikt door het beslissingsondersteunende proces. De
naamgeving is bier slecht gekozen, daar bet bier gaat om 6 tabellen. Te weten:
• een kiassetabel;
• een vragentabel;
• een antwoordentabel;
• een uitkomstentabel;
• een detail karakteristieken tabel;
• een globale karakteristieken tabel.
Zij zien er als volgt uit:
klassentabel

I
Kiassenummer

I
Klassenaam

vragentabel
Vraagnummer

I
Kiassenummer

I
Vraag

J
Antwoordsoort

I

antwoordentabel
I User id
. I Vraagnummer Value

I

uitkomstentabel
User id Waarde detail Waarde detail ... Waarde detail

karakteristiekl karakteristiek 2 karakteristiek n
Het aantal velden in deze tabel is aftiankelijk van het aantal detail karakteristieken.

detail karakteristieken tabel

I
Detail karakteristiek nummer Detail karakternaam kiassenummer

I

globale karakteristieken tabel
Globale karakternummer

I
Globale karakternaam

De historiegegevens worden gebruikt door de post—analyser. De tabel bevat de volgende
velden:
• een gebruikersidentificatie veld;
• een memo—veld.

Afgezien van bovengenoemde tabellen wordt soms nog gebruik gemaakt van andere
tab ellen. Hierover kunnen slecht gedeeltelijk uniforme uitspraken gedaan worden. De
consequenties hiervan worden in paragraaf 5.2.2. bescbreven.

5.2. Het genererende onderdeel

Er zijn drie onderdelen waarvoor enkele parameters gezet moeten worden. Deze zijn:
• bet beslissingsondersteunende proces;
• de activiteitenregistratie;
• de rapportage.
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5.2.1. De genereringsmodule voor het beslissingsondersteunende proces

In paragraaf 5. 1.1. is aangegeven, dat dit proces bestaat uit een drietal onderdelen. Te
weten:
• het userinterface;
• de kennisinanipulator;
• de kennisbank.
De volgorde van generatie van deze onderdelen kan niet willekeurig zijn, daar er een
sterke samenhang tussen de versehillende onderdelen is. Bovendien moet de generatie
van de kennismanipulator gesplitst worden in twee onderdelen. Te weten:
• de generatie van bet neurale netwerk;
• de training van het neurale netwerk.

Figuur 18 geeft de volgorde van generatie aan:

[Urneretie Us.ciflterf.]ç traInn9 neursel

ken
Figuur 18: volgorde van generatie

Voor bet genereren van een neuraal netwerk dienen het aantal input— en outputneuronen
bekend te zijn. In dit geval is het aantal inputneuronen van een pre—analyser netwerk
gelijk aan bet aantal vragen dat in de bijbehorende kiasse zit.
Het aantal outputneuronen is altijd twee, een neuron voor de detail karakteristiek en een
'overig' neuron.
Het aantal inputneuronen voor de neurale analyser is geijk aan het aantal detail
karakteristieken en dus gelijk aan bet aantal pre—analyser netwerken.

Met de generatie van bet userinterface wordt slechts gedoeld op het vaststellen van de
vragen die aan de gebruiker worden gesteld. Tevens moet vastgesteld worden op welke
manier de gebruiker kan antwoorden op een vraag en in welke kiasse de vraag thuis
boort. Nadat ook de detail— en globale karakteristieken zijn vastgesteld kan bet neurale
netwerk gegenereerd worden. In dit geval wordt er een drielaags feedforward netwerk
gecreeerd.

Om bet beslissingsondersteunende proces klaar te maken voor gebruik moet de trainset
nog vastgesteld worden. Als laatste dient dan nog de training verzorgd te worden. Deze
training wordt gedaan met behuip van de enorbackpropagation leerregel.

Pseudo-code

begin
Vraag de klassenverzameling op
Vraag de vragenverzameling op
Vraag de detail karakteristieken op
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Stel de globale karakteristieken vast
Genereer netwerkjes
Bepaal trainset
Train netwerk

end

5.2.2. De genereringsmodule voor de activiteitenregistratie

Dc registratie van een activiteit bestaat voomamelijk uit het opvragen van de benodigde
gegevens. Er wordt vanuit gegaan dat er altijd een datum wordt geregistreerd, waarop
de activiteit moet worden afgehandeld. Dii houdt in, dat er een tabel gemaakt moet
worden waarvan twee velden bekend zijn. De overige velden zijn athankeijk van de
applicatie. De bekende velden zijn:
• een gebruikersidentificatieveld;
• een datumveld.

Het feit dat per applicatie de opgevraagde gegevens kunnen verschillen, impliceert dat
de userinterface van de activiteitenregistratie per applicatie kan verschillen. Afhankelijk
van de gemaakte tabel, moet bet 'opvraagscherm' gedefinieerd worden.

Pseudo-code

Begin
Vraag de tabelvelden op;
Creëer tabel;
Laat gebruiker het interface definieren;
Save interfce

end
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6. Een ciegenereerd systeem

Om te toetsen ofhet in hoofdstuk 5 voorgestelde concept functioneert is een student-advies

systeem gegeneerd. Het student-advies systeem is als voorbeeld beschreven in hoofdstuk 2.
Er is gekeken of de generatie van bet beslissingsondersteunende proces werkt. De overige
processen zijn administratieve processen. De werking hiervan wordt als triviaal beschouwd.

Het 'overig' neuron, zoals besehreven in hoofdstuk 5, is met geimplementeerd in bet
ontwikkelde prototype. De werking hiervan kan derhalve niet getest worden.

6.1. De invoer

Voor het beslissingsondersteunende proces zijn de volgende vragen enkiassen ingevoerd.
Bij elke kiasse hoort een detail karakteristiek met eenzelfde naam.

Kiassen Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4

Motivatie Gaat u veel naar
college?

Vindt u de
studie leuk?

Was deze studie
uw eerste keuze'

Zijn de behaald
resultaten
bevredigend?

Sociale
vaardigheden

Heeft u een
grote
vriendenkring?

Maakt u
gemakkelijk
nieuwe
vrienden?

Bezit u een
goede
spreekvaardig-
heid?

Bent u lid van
een studenten-
vereniging?

Studievaardig-
heden

Heeft u
voldoende
tentamen-
vaardigheid?

Vmdt u de
studie te
massaal?

Heeft u
problemen met
het beperkte
aantal onderwijs-
uren?

Heeft u
problemen met
de hoeveelheid
tentamenstof?

Planning Besteed u
gemiddeld 40
uur per week
aan uw studie?

Besteed u meer
dan 15 uur per
week aan
neven-
activiteiten?

Bent u meer dan
10 uur per week
bezig de reis van
uw woonplaats
naar uw
studieplaats?

Kunt u uw tijd
goed indelen?

Vooropleiding Heeft u uw
vooropleiding
binnen de
daarvoor
gestelde tijd
afgerond?

Had u
problemen met
uw voor-
opleiding?

Wat was het
gemiddelde cijfei
van uw
vooropleiding?

Vmd u dat uw
vooropleiding
goed aansluit bi
uw huidige
studie?
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Voor de training van de neurale netwerken zijn de volgende gegevens ingevoerd:
Kiasse: Motivatie

Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Uitkomst9
waar waar waar waar 95

onwaar onwaar onwaar onwaar 5

Kiasse: Sociale vaardigheden
Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Uitkomst
waar waar waar waar 95

onwaar onwaar onwaar onwaar 5

Kiasse Studievaardigheden
Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Uitkomst
waar onwaar onwaar onwaar 95

onwaar waar waar waar 5

Kiasse: Plan fling
Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Uitkomst
waar onwaar onwaar waar 95
onwaar waar waar onwaar 5

Kiasse: Vooropleiding
Vraag I Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Uitkomst
waar onwaar 8 waar 95

onwaar waar 6 onwaar 5

Voor de training van het 'globale netwerk' wordt uitgegaan van twee voorbeelden. Een
voorbeeld waarbij alles goed is, dit houdt in dat alle detail karaktenstieken de waarde 95
krijgen en een voorbeeld waarbij alles slecht is. Het 'globale netwerk' heeft twee
uitgangsneuronen. Deze staan voor:
• de student hoeR geen afspraak te maken met de studieadviseur;
• de student moet direct een afspraak maken met de studieadviseur.

6.2. De uitvoer

Voor bet testen van de neurale netwerken zijn 4 personen ingevoerd. De antwoorden zijn
als volgt:

Vraagnummer
10

Persoon 1 Persoon2 Persoon3 Persoon4

1.1 waar onwaar waar onwaar
1.2 waar onwaar waar onwaar
1.3 waar onwaar waar onwaar
1.4 waar onwaar onwaar waar
2.1 waar onwaar waar onwaar

9De uitkomst is een waarde op de schaal van 0 tot 100, arbij 0 slecht en 100 goed is.
10Het vraagnumnier is opgebou uit een kiassenummer en een vraagnummer.
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2.2 waar onwaar waar onwaar
2.3 waar onwaar waar onwaar
2.4 waar onwaar onwaar waar
3.1 waar onwaar waar onwaar
3.2 onwaar waar onwaar waar
3.3 onwaar waar onwaar onwaar
3.4 onwaar waar waar onwaar
4.1 waar onwaar waar onwaar
4.2 onwaar waar onwaar waar
4.3 onwaar waar onwaar onwaar
4.4 waar onwaar onwaar onwaar
5. 1 waar onwaar waar onwaar
5.2 onwaar waar onwaar onwaar
5.3 8 6 8 6

5.4 waar onwaar onwaar onwaar

Dc resultaten van de versehillende neurale netwerken zijn hieronder weergegeven:

Persoon 1 en Persoon 2 hebben dezelfde antwoorden gegeven als de antwoorden in de
trainfle. De uitkomsten van de verschillende neurale netwerken zijn dan ook exact
hetzelfde als de waarden waarop getraind is. Persoon 3 en persoon 4 hebben de vragen
niet volgens de trainfile beantwoord. Persoon 3 heeft de vragen redelijk positief
beantwoord, terwiji persoon 4 de vragen redelijk negatiefheeft beantwoord. Dit komt
terug in de waarden van de verschillende uitvoer neuronen. Persoon 3 redelijk goed,
terwiji persoon 4 redelijk slecht ervoor staat. De uitkomst van de analyser blijkt beide
keren correct te zijn. Uit de testresultaten van persoon 3 en persoon 4 kan er
geconcludeerd worden dat deze neurale netwerken in staat zijn om onbekende
ingangspatronen correct te classificeren. Opvallend is, dat het netwerk voor de klasse
'vooropleiding' niet het goede antwoord geeft. Dc reden hiervoor is dat het autwoord op
de derde vraag een nuineriek getal is, waarvan de waarde met lager dan 6 kan zijnh'. Dc
vraag is hier dus niet goed gesteld en het netwerk met goed getraind.

Het blijkt mogelijk om met behuip van neurale netwerken een eenvoudig
beslissingsondersteunend systeem te maken. Een meuwe test moet uitwijzen of bet ook
mogeijk is om een ingewikkelder beslissingsprobleem op te lossen.

11lndien het gemiddelde cijfer van een behaalde opleiding lager dan 6 is, dan is de opleiding met gehaald en
dus klopt het antwoord met.

Motivatie Sociale
vaardigheden

Studievaar:
digheden

Planning Voorop-
leiding

Analyser

Persooni 0.949 0.949 0.949 0.949 0.949 Geen
afspraak

Persoon2 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 Afpraak
Persoon3 0.892 0.887 0.831 0.830 0.769 Geen

afpraak
Persoon4 0.211 0.203 0.114 0.116 0.761 Afspraak
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7. Conclusies en aanbevelingen

7.1. Algemene conclusies en aanbevelingen

Het verkrijgen en analyseren van de kennis benodigd voor een expertsysteem vergt in de
KADS-methodology 25% van de totale ontwikkeltijd'2. Door gebruik te maken van
neurale netwerken, zoals voorgesteld in dit rapport wordt dit percentage teruggedrongen.
Twee belangrijke redenen liggen hieraan ten grondsiag:
• de relaties die bestaan tussen de verschillende objecten in het kennisdomein hoeven niet

meer onderzocht te worden. Deze relaties worden gelegd tijdens de training van bet
neuraal netwerk;

• door de generatieve opbouw van het systeem kan snel en eenvoudig een prototype
gemaakt worden voor een kiant-leverancier omgeving. Met behuip van dit prototype
kan de kennisacquisitie-proces versneld worden.

Reeds in de inleiding is opgemerkt dat adviseringssystemen in een kiant-leverancier
omgeving sterk te leiden hebben onder verandering van extenie omstandigheden. Door
ervaringsgegevens van het systeem te gebruiken voor training van bet neurale netwerk is
het systeem flexibeler ten aanzien van deze veranderingen. De levensduur van bet systeem
zal hierdoor verlengd worden.

Het belangrijkste nadeel van een neuraal netwerk als kennismanipulator is het ontbreken
van een verklaringsmodule13. Dit probleem kan twee gevolgen hebben. Ten eerste kan een
gebruiker de uitkomst als een vaststaand feit interpreteren, wat niet altijd gerechtvaardigd
is. Ten tweede kan bet vertrouwen van de gebruiker in het systeem hierdoor verminderd
worden, met name als bet systeem een antwoord geeft dat de gebruiker niet bad verwacht.
Dit probleem is ondervangen door gebruik te maken van historiegegevens. Door
informatie over gelijkende problemen te verstrekken, wordt de uitkomst van het systeem
onderbouwd.

Het lijkt mij van belang om een 'expert system shell' te maken, waarin de hierboven
beschreven technieken zijn toegepast. De programmatuur die ontwikkeld wordt met een
dergelijke shell hoeft niet persé in een kiant-leverancier omgeving te werken. Het
ontwikkelde prototype doet dit we!.

7.2. Aanbevelingen aangaande het prototype

De programmeeromgeving

Het prototype is ontwikkeld in Visual Basic for Windows 3.0. Er is gekozen voor deze
programmeeromgeving, omdat de facuheit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit
Groningen hiermee bekend was. Acbterafblijkt deze keuze met erg gelukkig. Niet alleen
bevat Visual Basic een aantal hinderlijke 'bugs', de gegenereerde code blijkt bovendien

12Uit Knowledge-based systems analyses and desigi13 kennis omtrent neurale netrken is nog met zover, dat er aangegeven kan vrden op basis van 1ke
ingangsneuronen het netwrk tot een bepaalde conclusie komt.
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erg traag. Het feit dat er geen code gegenereerd kan worden die geoptimaliseerd is voor
floating point berekeningen werkt deze snelheidsreductie in de hand.

De vragen

Het prototype gaat ervan uit dat alle kiassen van vragen disjunct zijn. Dit is een niet erg
realistische voorstelling van de werkelijkheid. Het is derhalve verstandiger om uit te gaan
van niet disjuncte verzamelingen van vragen. Dit houdt in, dat één vraag aan meerdere
ingangsneuronen een waarde aanbiedt.

De userinterface generator

De userinterface generator is in het prototype erg beperkt. De mogelijkheden binnen MS—
Windows zijn veel groter. In bet prototype wordt geen gebruik gemaakt van meerdere
schermen, radioknoppen, 'checkboxen', etc. Het ligt voor de hand om de mogeijkheden
van MS—Windows zo veel mogelijk te benutten.

Dc zoekmethode in de tabellen

Indien nodig worden de tabellen Iineair doorzocht. Voor bet prototype is dit geen
probleem, omdat hierin vooniameijk met kleine tabellen wordt gewerkt. Indien de tabellen
echter groter worden, wordt het we! een probleem, omdat de performance van de
applicatie dan drastisch afneemt. Verstandiger is bet om een snellere zoekmethode te
gebruiken, bijvoorbeeld het binary-search algoritme.

De uitvoer

Dc rapportage van het prototype is vastgelegd in de programmatuur. Interessanter lijkt bet
om een rapport-generator toe te voegen, zodat de gebruiker zijn eigen rapporten kan
deflniëren.
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Bijiacie A: Gebruiksaanwijzinq van het prototype
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1. Algemeen

Alvorens het progrmni gestart kan worden, moet er gecontroleerd worden of de volgende
regel in de file autoexec.bat staat:

Ilstation:Idos-padPshare.exe /1:500
Indien deze er met staat, dan moet hij worden toegevoegd.

Een ander element van belang is het datum formaat van Windows. Deze dient het formaat
DMY te hebben. Het kan gewijzigd worden door dubbel te klikken op het icon
'International', dat zich bevindt in het window van het Control Panel. Het icon van het
Control Panel bevindt zich in het 'main' window. Het 'International' icon ziet er als volgt
uit:

Op disk 1 staan twee programma's. Deze zijn:
• een generatie programma, dat de omgeving deflnieert voor bet gebruikers progrmma.

Na de installatie moet dit programma altijd als eerste worden opgestart;
• een gebruikers programma.
Tevens staat hier de broncode op. Met behuip van deze code kunnen de globale
karakteristieken veranderd worden. In de file 'dba.bas' staat een procedure
'createkaraktabel'. Hierin kun u deze karakteristieken veranderen. Tevens moet u in de
file 'neural.bas' de globale constante 'aantal_gl_karak' veranderen. Het is verstandig om na
deze veranderingen de database 'systeenimdb' te verwijderen. Voor bet wijzigen van de
globale karakteristieken is bet raadzaam om een expert te raadplegen.

Op disk 2 en disk 3 staan enkele windows files. Deze files moeten gecopieerd worden naar
de windows directory. Op disk 3 staat nog één file genaamd setup.ini. De volgende
handelingen moet u met deze file uitvoeren:
• Kopieer de file setup.ini naar c:\;
• Met behuip van de applicatie notepad kunt u setup.ini aanpassen. De enige regel die

hierin staat, is een directory. Deze directory is de directory waar de database komt te
staan. Initieel staat deze naar c:\test.
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2. Het instaDatie pakket

De commando knoppen zijn menuopties. In de volgende paragrafen zullen zij behandeld
worden.

2.1. Create B.O.S.

Met deze menu-optic kan bet 'vraag-antwoord spelletje' gedefinieerd worden. Dc
volgende onderdelen moeten gedefinieerd worden:
• de kiassen van vragen;
• de vragen;
• de detail karakteristieken.

De knoppen initiren de volgende acties:
• Eerste, Iaat het eerste record van de kiassentabel zien;
• Laatste, hat het laatste record van de kiassentabel zien;
• Vorige, hat bet vorige record van de kiassentabel zien;
• Volgende, hat bet volgende record van de kiassentabel zien;
• Nieuwe kiasse, geeft de mogeijkheid om een nieuwe kiasse in te voeren.
• Edit kiasse, geeft de mogeijkheid om de getoonde kiasse te wijzigen;
• Verwijder kiasse, verwijderd de getoonde kiasse uit de tabel;
• Vragen mvoeren, toont bet scherm om de vragen in te voeren.

Na oDstarten v vernt het vo1endescherm:

Als eerste verschijnt het scherm, waarmee de verschillende kiassen gedefinieerd kunnen
v-t. Dc! in een tabel. Bet ziet er als volgt uit:

s•'
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De schermen voor het invoeren van de vragen en de detail karakteristieken zien er
ongeveer hetzelfde tilt. Het opvragen van de detail karakteristieken is eigenlijk overbodig
geworden, omdat per kiasse slechts één detail karakteristiek gegeven mag worden. In het
scherm voor het opvragen van de detail karakteristieken bevind zich één extra knop.

Door deze knop te gebruiken wordt per kiasse van vragen een feedforward netwerk
gegenereerd. Op basis hiervan wordt vervolgens het globale netwerk gegenereerd.

2.2. Create trainfile

Deze knop geeft de mogelijkheid om de trainset' aan te maken. Eerst wordt er per Masse
een traiiiflle aangemaakt. Vervolgens wordt voor het globale netwerk een trainlile
gemaakt.

1Een trainfile bestaat uit een verzameling paren. Een paar is een verzameling arden voor de
ingangsneuronen en de waarde voor het uitgangsneuron.
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Dc antwoorden op de vraag zijn athankelijk van bet antwoordsoort dat gedefinieerd is bij
de vraag. Nadat de vragen die behoren tot de kiasse (deze is bovenin het scherm
weergegeven) zijn beantwoord, verschijnt het volgende scherm:

Kwabteit

.:...::.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.::.::.::::;:

L±Ji

I

Met de thermometer kan de waarde van de detail karakteristiek gegeven worden,

behorend bij de gegeven antwoorden.
Met de knop 'zelfde kiasse' kan een nieuw paar aan de trainset van het neurale netwerk
toegevoegd worden. Met de knop 'volgende Masse' wordt een nieuwe kiasse geladen.

2.3. Train

Hiermee worden de verschillende neurale netwerken getraind met behuip van de reeds
eerder gemaakte trainset.

2.4. Create registratie

Hiermee wordt bet scherm gedefinieerd, waarmee gegevens van de gebruiker opgevraagd
kunnen worden. Als eerste client een database tabel aangemaakt te worden. Opdat de
gebruikersapplicatie goed draait, client deze tabel in ieder geval de volgende velden te
bevatten:
• een gebruikersidentificatie veld. Dit veld moet een unieke waarde hebben voor alle

gebruikers;
• een datum veld, genaamd: datum;
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Voor bet anmaken van de tabel verschiint bet vo1ende scherm:

I.iáLI

_____________________

De knoppen op dit scherm werken hetzelfde als de knoppen op het scherm dat
beschreven is in paragraaf

2.1., behalve de knop 'Show formulier'. Als deze knop wordt gebruikt verschijnt er een
leeg formulier met een aantal menu-optics. Hiermee kan het registratie scherm
gedefinieerd worden.

Indien er een tekstbox, datuniveld of tijdveld aan het scherm toegevoegd wordt, zal het
programma vragen om het corresponderende tabelveld. Daarna zal het vragen om de tab-
index. In het gebruikersprogramma wordt de tabindex gebruikt om de verschillende velden
op 'tab-volgorde' te doorlopen.

2.5. Stop

Deze knop beeindigd het programm2.

nsthIIerenactiviteitenrejistratie

L LMe •J

..... I

I I >

l3p'

I Faóitàj
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3. Het gebruikers propramma

Pagina 7

Het gebruikers programma start met een identificatie scherm. Het huidige programma gaat

uit van twee typen gebruikers. Ic weten:
• een leverancier;
• een kiant.
Elk gebruikerstype geeft toegang tot een specifiek gedeelte van het programma. Het
'leverancier gedeelte' is afgeschermd met behuip van een wachtwoord. Dit in verband met
privacy gevoeige gegevens die hier opgevraagd kunnen worden. In de broncode kan de

naam van de leverancier en klant op een eenvoudige manier aangepast worden aan de
omgeving, waarin bet programma moet gaan werken.

3.1. Het kiant gedeelte

Nadat 'kiant' is in "t opstartscherm,verschijnt het volgende scherm2:

Dc commando knoppen zijn menuopties. In de volgende paragrafen zullen zij behandeld

worden.

3.1.1. BOS

Met deze button wordt het beslissingsondersteunende systeem opgestart. Dc vragen,
zoals die gedefinieerd zijn in het generatie programma worden in willekeurige volgorde
gesteld. Nadat alle vragen zijn beantwoord, wordt bet antwoord berekend en getoond.
Als laatste wordt het gebruikersidentificatienummer opgevraagd.

3.1.2. Activiteiten

Deze knop biedt toegang tot een scherm dat gegevens van de kiant opvraagt. Dit scherm
is gedefinieerd in het generatie programma. In eerste instantie wordt een
gebruikersidentificatienummer gevraagd. Indien dit a! bestaat dan worden de
bijbehorende gegevens gepresenteerd, anders verschijnt er een oningevuld scherm. Dc
gegevens worden opgeslagen in een tabel, genaamd 'usertabel'.

3.1.3. Stoppen

Deze optie beeindigd de applicatie.

2Het systeem zal met opstarten indien er nog geen enkele 'kiant' is ingevoerd.

1
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3.2. Het leverancier gedeelte

Nadat bet juiste wachtwoord (bert) is ingevoerd, kan er een scherm verschijnen dat
aangeeft dat kianten de gemaakte afspraken niet zijn nagekomen. Hierna kan een scherm
verschijnen dat aangeeft dat er voor een aantal kianten nog een 'postcontrole' moet
-laatsvinden. Vervolgens verschijnt het volgende scherm:

_____________________________________________________________

I

[ 11 — I

Dc commando knoppen zijn menuopties. In de volgende paragrafen zullen zij behandeld
worden.

3.2.1. RegActOk

Met deze knop kan worden geregistreerd dat een kiant zijn afspraak is nagekomen. Het
gebruikersidentificatienummer wordt opgevraagd, waarna intern de registratie plaatsvind.

3.2.2. Registratie effect

Met deze knop kan het effect van een handeling van een leverancier worden genoteerd.
Ook hier wordt eerst het gebniikersidentificatienuinmer gevraagd.

3.2.3. Overzicht

Via deze hop verschijnt Cr een scherm, waarin men eenvoudige SQL-statements kan
formuleren. Deze statements hebben alleen effect op de 'user-tabel'. Dit biedt ondermeer
de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de kianten die een afspraak hebben op
een bepaalde datum.

LJ Regsttaie uflect
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Het scherm ziet er als volgt uit:

Nadat de knop 'Run Query' is gebruikt, verschijnt de uitkomst van het SQL-statement.

3.2.4. Setafspraakdate

Deze knop biedt de mogelijkheid om de datum voor een afspraak te veranderen. Tevens
kan hiermee de postcontrole datum veranderd worden. Nadat de gebruikersidentificatie
is opgevraagd, verschijnt er een scherm met de gegevens van de desbetreffende
gebruiker. Met behuip van de check-boxen kan aangegeven worden welke datum
veranderd moet worden in de database.

3.2.5. Stoppen

Deze optie beemdigd de applicatie.

3.2.6. Rapport

Hiermee kan een rapport gegenereerd worden dat betrekking heeft op een kiant.
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Broncode van het installatiepakket
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Option Explicit

Dim selected As String
Dim indexje As Integer

'Actie: Verwijderd een textbox.

Sub verwijdertekstbox (t As TextBox, tl As Textliox, ti As Integer)

t.Top = tl.Top
t.Left = tl.Left
t.Tag = tl.Tag
t.Text = tl.Text
If ti = 1 Then

t.Visible = False
• Else

Unload tl
End If
ti = ti - 1

indexje = 0

End Sub

'Actie: Indien er met de muis op een datumveld wordt geklikt, dan

wordt dit het geselecteerde veld (rood van kleur).
Vervolgens kan het versleept warden

Sub dates_MouseDown (index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As

Single)
Call set_color(createform, selected, indexje, black)
Call set_color(createform, "date", index, red)'

selected = "date"
indexje = index
Call muis_down(dates(index), X, Y)

End Sub

Sub dates_MouseUp (index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Si

ngle)
Call muis_up(dates(index), X, Y)

End Sub

'Controlesoort: menuitem
'Actie: Er wordt een nieuw datum veld gecreerd.

Sub Datum Click ()
If mask_i = 0 Then

dates(mask_i).Visible = True
Else

Load dates (mask_i)
dates(mask_i).Visible = True

End If
dates(mask_i).Top 100

dates (mask_i) .Left = 100
mask_i = mask_i + 1

soort_control = "datum"
Call set_tekstbox

End Sub

'Actie: versleept een item



CREATEFO.FRN - 2

Sub Form_DragDrop (Source As Control, X As Single, Y As Single)

Call move_item(SourCe, X, Y)

End Sub

Sub Form_Load ()
label_i = 0

tekst_i = 0

mask_i = 0

mask_j = 0

selected =

indexje = 0

End Sub

'ControlesOOrt: Button
'Actie: bewaart het gecreerde formulier in de controistabel. Het

actieve formulier wordt gesloten en het startup formulier

wordt geopend.

Sub Klaar_Click ()
Dim i As Integer, j As Integer

j=0
Call leeg_tabel (controlstabel)
tekst_i = 0

label_i = 0

mask_i = 0

mask_j = 0

For i = 0 To createform.CofltrOlS.Couflt - 1

If TypeOf createform.CofltrOls(i) Is Menu Then

Elself createform.COntrOls(i) .Visible = True Then

Call save_control (createforfll. Controls(i), j)

j =j +1
End If

Next
Unload createform
controlstabel .Close
metatabel . Close
gdatabase . Close
Call set_database("systeem.mdb")
Call create_klassefltabel (gdatabase)

Call create_vragentabe]. (gdatabase)

Call create_detailkaraktab (gdatabase)

Call create_gkaraktabel (gdatabase)
startupform. Show

End Sub

'Actie: deze procedure doet hetzelfde ala Dates_mOusedOwn. Het is

een ander deel van het formulier, derhalve moet dezelfde

'
procedure nog een keer gemaakt worden. Het aanroepen van

Dates_mOUsedoWn mag niet

Sub Labell_MOUSeDO (index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As

Single)
Call set_color(createform, selected, indexje, black)

Call set color(CreatefOrm, "label", index, red)

selected = "label"
indexje = index
Call muis_dowfl(labell(ifldex), x, y)

End Sub

Sub Labell_MOUSeUP (index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, y As S
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ingle)
Call muis_up(labell(index), X, Y)

End Sub

Sub Labels_Click ()
If label_i = 0 Then

label].(label_i).Visible = True
Else

Load labell (label_i)
labell(label_i).Visible = True

End If
labeli(label_i).Top = 100
labell(label_i).Left = 100
label_i = label_i + 1

labell(label_i - 1).Caption = InputBox$("Voer de label titel in")

End Sub

Sub tekst_Click C)
If tekst_i = 0 Then

tekstl(tekst_i).Visible = True
Else

Load tekstl (tekst_i)
teksti(teksti) .Visible = True

End If
tekstl(tekst_i).Top = 100
tekstl(tekst_i).Left = 100
teksti = tekst_i + 1

soort_control = "tekst"
Call set_tekstbox

End Sub

Sub tekstl_MouseDown (index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single1 Y As

Single)
Call set_color(createfornt, selected, indexje, black)
Call set_color(createform, "tekstbox", index, red)
selected = "tekstbox"
indexje = index
Call muis_down(tekstl(index), X, Y)

End Sub

Sub tekstl_MouseUp (index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As S

ingle)
Call muis_up(tekstl(index), X, Y)

End Sub

Sub Tijd_CliCk ()
If mask_j = 0 Then

times(mask_j).Visible = True
Else

Load times (mask_j)
times (mask_i) .Visible = True

End If
times (mask_j) .Top = 100
times (mask_j) .Left = 100
mask_j = mask_j + 1

soort_control = "tijd"
Call set_tekstbox

End Sub

Sub times_MouseDown (index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As

Single)
Call set_color(createform, selected, indexje, black)
Call set_color(createform, "time", index, red)



CREATEFO.FRN - 4

selected = "time"
indexje = index
Call muis_down(times(indeX), X, Y)

End Sub

Sub times_MouseUp (index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Si

ngle)
Call muis_up(times(ifldex), X, Y)

End Sub

Controlesoort: menu- item
'Actie: Verwijderd het geselecteerde veld van het formulier, en

past de indices van de overige velden aan.

Sub Verwijderefl_Click ()
Dim hulp As Integer

Select Case selected
Case "label"

labeli(indexje) = labell(label_i - 1)

labell(indexje).TOP = labell(label_i - l).Top
labell(indexje) .Left = labell(label_i - 1) .Left

If label_i = 1 Then
labell(label_i - 1) .Visible = False
'nummering terug

Else
Unload labell(label_i - 1)

End If
label_i = label_i - 1

indexje = 0

selected = "label"
Case "tekstbox"

Call verwijder_tekstbox(tekstl(indexJe). tekstl(tekst_i - 1), tekst_i)

selected = "tekstbox"
Case "date"

Call verwijder_tekStbOX(dateS(ifldeXJe) dates(mask_i - 1), mask_i)

selected = "date"
Case "time"

Call verwjjder_tekstbOx(ti5(ifldexje) times(mask_j - 1), mask_j)

selected = "time"
End Select

End Sub
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Sub save_karakteristiek C)
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer

j=0
k= 0
For ± = 0 To aantal_karak - 1

trainarray(i) .klasse = ±

If ± Mod 2 = 0 Then
trainarray(±).waarde = valuelabell(j) / 100
trainarray(i) .id = i
j=j+1

Else
trainarray(i).waarde = valuelabel2(k) / 100
trainarray(i).id = i
k= k+ 1

End If
Next

End Sub

Sub Form_Load ()
karaktabel MoveFirst
aantal_karak = tel_records (karaktabel)
Call SetDkarakForm(forml, karaktabel, klastabel)

End Sub

Sub Gaugel_Change (Index As Integer)
valuelabell(Index) = gaugel(Index) .Value

End Sub

Sub Gauge2_Change (Index As Integer)
valuelabel2(Index) = gauge2(Index) .Value

End Sub

Sub HScrolll_Change (Index As Integer)
gaugcl (Index) .Value = hscrolll(Index) .Value

End Sub

Sub HScrolll_Scroll (Index As Integer)
gaugcl (Index) .Valuc = hscrolll(Index) .Value

End Sub

Sub HScroll2_Change (Index As Integer)
gaugc2 (Index) .Value = hscroll2(Index) .Value

End Sub

•Sub HScroll2_Scroll (Index As Integer)
gaugc2 (Index) .Value = hcro112(Index) .Value

End Sub

Sub Okbutton_Click C)
Dim ± As Integer

Call save_karakteristiek
Unload forml
karaktabel .MoveFirst
vragen_gesteld = tel_records (karaktabel)
gkaraktabel . MoveFirst
aantal_karak = tel_records (gkaraktabel)

d_karak_vraag. Show
End Sub
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Option Explicit

Controlesoort: button
'Actie: cancelled een New of een Edit actie. Het eerste record van

de kiastabel wordt actief. Indien de kiastabel leeg is,

wordt er niets gedaafl.

Sub Cancel_Click ()
Call normal_mode (kiassenform)

If Aantal = 0 Then
MsgBox "Niet alle gegevens zijn ingevuld"

Call edit_mode (kiassenform)

Else
kiastabel .MoveFirst
nieuw_record = False
Call set_value (kiassenform, kiastabel)

End If
End Sub

ControleSoOrt: button
'Actie: Het eerste record van de kiastabel wordt het current

record. Dit record wordt afgebeeld op het formulier.

Sub Ezstc Click C)
Call eerste (klasenform, kiastabel)

End Sub

Sub Form_Load ()
Call init_form(klastabel, klassenforrfl)

End Sub

'ControlesoOrt: Button
'Actie: Bewaart het current record. Zet het formulier in normal

mnd. Indien de gegeven niet goed zijn ingevuld, volgt er

een wrchnwiflg en hlijft ht formu1ie ii eit rn

Su (3ereed C1ic ()
If value(1) = "" Then

MsgBox "U heeft geen naam ingevuld!", 48, "Fout"

value(l) .SetFocuS

Else
Call normal mode(klassenforlu)
Call gereed(klassenfOrm. kiastabel)

End If
End Sub

'ControlesoOrt: button
'Actie: laatste record wordt getoond.

Sub Laatste Click C)
Call laatste(klasseflfOrm, kiastabel)

End Sub

Sub Nieuw Click C)
Call edit mode (klassenfOrlfl)

value(1) =
value (1) . SetFocus
nieuw record = True
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klastabel.AddNew
End Sub

Sub verwijder_Click ()
Dim zeker As Integer

zeker = MsgBox("Weet U dit zeker?", 36, "Verwijderen")

If zeker = IDYES Then
Call verwijder(klastabel, klassenform)
If Aantal = 0 Then

Call Nieuw_Click
klassenform.Nummer = 0

Else
klastabel MoveFirst
Call set_value (kiassenform, klastabel)

End If
End If

End Sub

Sub Volgende_Click ()
Call volgende(klastabel, kiassenform)

End Sub

Sub Vorige_Click ()
Call vorige(klastabel, kiassenform)

End Sub

Sub vragen_Click ()
screen.MousePointer = 11
kiassenform. Hide
vragenform. Show
Call ulcobo(vra;cnform.KlaCObC, k1tabe1, "k1asenaar
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Option Explicit

Sub Cancel_Click ()
Call normal_mode (install_act_reg)
If install_act_reg.Aantal = 0 Then

MsgBox "Niet alle gegevens zijn ingevuld"
Call edit_mode (install_act_reg)

Else
metatabel . MoveFirst
nieuw_record = False
Call set_value (install_act_reg, metatabel)

End If
ok.Visib].e = False

End Sub

Sub Eerste_Click C)
Call eerste (install_act_reg, metatabel)

End Sub

Sub Form_Load C)
soort_gegevens .Addltem "String"
Boort_gegevens .Addltem "Integer"
soort_gegevens .Addltem "Real"
soort_gegevens .Addltem "Boolean"
soort_gegevens .Addltem "Datum/Tijd"

klastabel Close
karaktabel Close
vraagtabel . Close
gkaraktabel Close
gdatabase Close
Call set_database ("meta .mdb")
Call create_controls_tabel (gdatabase)
Call create_metatabel (gdatabase)
Set metatabel = gdatabase . OpenTable ("metatabel")
Set controlstabel = gdatabase.OpenTable("formtabel")
Call init_form(metatabel, install_act_reg)
ok.Visible = False

End Sub

Sub Gereed_Click ()
If veidname = "" Then

MsgBox "U heeft geen veldnaam ingevuld!", 48, "Fout"
veldname . SetFocus

Else
Call normal_mode(install_aCt_reg)
Call gereed(install_act_reg, metatabel)

End If
ok.Visible = False

End Sub

Sub Laatste_Click C)
Call laatste (install_act_reg, metatabel)

End Sub

Sub Nieuw_Click C)
Call edit_mode (install_act_reg)
veldnaine =
nieuw_record = True
metatabel .AddNew

End Sub
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Sub Ok_Click ()
If soort_control = "tekst" Then

createform.tekstl(tekst_i - l).Tag Str(install_act_reg.Nummer - 1)

createform.tekstl(tekst_i - l).Text veldname.Text

ElseIf soort_control = "datum" Then
createform.dates(mask_i - 1) .Tag = Str(install_act_reg.Nummer - 1)

createform.dates(mask_i - l).Text "date"

Elself soort_control = "tijd" Then
createform.times(mask_j - 1) .Tag = Str(install_act_reg.Nummer - 1)

createform.times(mask_j - l).Text = "time"
End If

install_act_reg .Hide
tabindexform. Show

"End Sub

Sub Soort_gegevens_L.oStFOCuS ()
If soort_gegevens.Listlndex c> 0 Then

lengte.Text = "25"
lengte.Enabled = False

Else
lengte.Enabled = True

End If
End Sub

Sub verwijder_Click ()
Dim zeker As Integer

zeker = MsgBox("Weet U dit zeker?", 36, "Verwijderen")
If zeker = IDYRS Then

Call verwijder(metatabel, install_act_reg)
If .Aantal - 0 Then

Call Nieuw_Click
Numer = 0

Else
metatabel .MoveFirst
Call set_value (install_act_reg, metatabel)

End If
ok.Visible = False

End If
End Sub

Sub Volgende_Click ()
Call volgende (metatabel, install_act_reg)

End Sub

Sub Vorige_Click ()
Call vorige (metatabel, install_act_reg)

"End Sub

Sub vragen_Click C)
• createform.Show
End Sub

Sub wijzig_Click C)
Call edit_mode(install_act_reg)
metatabel .Edit

End Sub
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Option Explicit

Sub Cancel Click ()
Call normal_mode (karakform)
If Aantal = 0 Then

MsgBox "Niet alle gegevens zijn ingevuld"
Call edit_mode (karakform)

Else
karaktabel .MoveFirst
nieuw_record = False
Call set_value (karakform, karaktabel)

End If

End Sub

Controlesoort: button
'Actie: creert de diverse netwerken. Eerst worden de verschillende

pre-analyse netwerken gemaakt, daarna het globale netwerk.

Sub Create_Click ()
Dim input_number As Integer, output_number As Integer
Dim totaal As Integer, criteria As Integer
Dim filenaani As String

screen.MousepOiflter = 11
klastabel .MoveFirst
totaal = 0
While Not klastabel.EOF

criteria = klastabel("klassenufllTler")
input_number = aantal_voldoet(vraagtabel, "klassenumer", criteria)

output_number = aantal_voldoet(karaktabel, "klassenummer", criteria)

totaal = output_number + totaal
Call create_netwerk(input_number, output_number + 1)

filenaam = "prenet" + klastabel("klassenulflmer") + ".ini"
Call save_netwerk (filenaam)
klastabel .MoveNext

Wend
Call create_netwerk(totaal, aantal_gl_karak)
filenaam = "net.ini"
Call save_netwerk ( filenaam)
screen.MousepOiflter = 0

karakform. Hide
startupforifl. Show

End Sub

Sub Editkarakteristiek_CliCk ()
Call edit_mode (karakform)
karaktabel . Edit
karakteriBtiek. SetFocus

End Sub

Sub Eerste_Click C)
Call eerste(karakforifl, karaktabel)

End Sub

Sub Form_Load ()
Call create_detailkaraktabel (gdatabase)
Set karaktabel = gdatabase.OpenTable("karaktabel")

End Sub

Sub Gereed_Click ()
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If karakteristiek = "" Then
MsgBox "U heeft geen naam ingevuld'", 48, "Fout"
karakteristiek. SetFocus

Else
Call normal_mode (karakform)
Call gereed(karakforin, karaktabel)

End If
End Sub

Sub Laatste_Click ()
Call laatste(karakform, karaktabel)

End Sub

'Sub Nieuw_Click ()
Call edit_mode (karakform)
karakteristiek =
nieuw_record = True
karaktabel AddNew
karakteristiek. SetFocus

End Sub

Sub verwijder_Click ()
Dim zeker As Integer

zeker MsgBox("Weet U dit zeker?", 36, "Ver'wijderen")

If zeker = IDYES Then
Call verwijder(karaktabel, karakform)
If Aantal = 0 Then

Call Nieuw_Click
karakforni. Nunmer = 0

Else
karaktabel MoveFirst
Call set_value (karakform, karaktabel)

End If
End If

End Sub

Sub Volgende_Click ()
Call volgende (karaktabel, karakform)

End Sub

Sub Vorige_Click U
Call vorige(karaktabel, karakform)

End Sub

Sub Vragen_Click ()
• screen.MousePointer — 11

karakform. Hide
vragenforin. Show

• vragenform.Aantal = tel_records(vraagtabel)
vraagtabel .MoveFirst
Call vul_ccmbo(vragenform.J(lascOfl%bO, kiastabel, "klassenaain")

Call init_form(vraagtabel, vragenform)
screen.MousePointer = 0

End Sub
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Option Explicit

Sub BOS_button_Click ()

screen.MousepOiflter = 11
startupform. Hide
kiassenform. Show
screen.MousePOinter = 0

End Sub

Sub Form_Load ()
Dim station As String
Dim padnaam As String

train_button.Enabled = True
Open "c:\setup.ifli" For Input As *1

Input *1, padnaam
Close 1
station = Left(padnaanL 2)

ChDrive (station)
ChDir (padnaain)
Call set_database ("systeem.mdb")
Call create_klassentabel (gdatabase)
Call create_vragentabel (gdatabase)
Call create_detailkaraktabel (gdatabase)
Call create_gkaraktabel (gdatabase)

End Sub

Sub Reg_appl_CliCk ()
screen.MousePoiflter = 11

Load install_act_reg
install_act_reg. Show
startupform.Hide
screen.Mousepointer = 0

End Sub

Sub Stop_Click ()
klastabel .Close
karaktabel . Close
vraagtabel . Close
gkaraktabel . Close
gdatabase . Close
End

End Sub

Sub train_button_Click ()
screen.MousepOinter = 11
Ste lvraag. Show

startupform. Hide
screen.MousePoiflter = 0

End Sub

Sub Train_Click ()
Call training

End Sub
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Option Explicit

Sub save_antwoord (i As Integer)
Select Case vraagtabel ("antwoordsoort")

Case TWEE_BUTrON
If Antwoordoptie(0) .Value = True Then

trainarray(i) .waarde = .95
Else

trainarray(i) .waarde = .05
End If

Case DRIE_BTWrON
If Antwoordoptie(0).Value = True Then

trainarray(i) .waarde = .95
ElseIf Antwoordoptie(l) = True Then

trainarray(i) .'waarde = .5
Else

trainarray(i) .waarde = .05
End If

Case VLJF_BUTrON
If Antwoordoptie(0) .Value = True Then

trainarray(i) .waarde = .95
ElseIf Antwoordoptie(l) .Value = True Then

trainarray(i) .waarde = .75
ElseIf .Antwoordoptie(2) .Value = True Then

trainarray(i) .waarde = .5
ElseIf Antwoordoptie(3) .Value = True Then

trainarray(i) .waarde = .25
Else

trainarray(i) .waarde = .05
End If

Case CIJFER
trainarray(i) .waarde = Int(waarde) / 10

End Select
trainarray(i) .id vraagtabel("vraagnumtfler")

trainarray(i) .klasse = vraagtabel(Mklassenunuflern)
For i = 0 To 4

ntwoordoptie(i).Value = False
Next

End Sub

Sub Form Load ()
Dim field_value As Integer
Dim files As String

klastabel .MoveFirst
alle_klassen = False
field_value klastabel("klassenunner")
aantal_vr_inklasse = aantal_voldoet(vraagtabel, "klassenuimner", field_value)

aantal_karak = aantal_voldoet(karaktabel, "klassenuniner", field_value)

Call OpenOutTrainFile("train" + klastabel("klassenuniner") + ".val")
ReDim trainarray(aantal_vr_inklasae + aantal_karak)

vraagtabel .MoveFirst
vragen_gesteld = 0

Call stel_vraag
aantal_voorbeelden = 0

End Sub

Sub OK_button_Click ()
Call save_antwoord(vragen_gesteld - 1)
vraagtabel .MoveNext
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Call stel_vraag
End Sub

Sub Stopbutton_Click C)
Dim antwoord As Integer

antwoord = MsgBox("De trainf lie is onbruikbaar ale u flu stopt. Toch stoppen?", 4, "")

If antwoord = idyes Then
Unload stelvraag
Close *1
vraagtabei .MovePirst
kiastabel .MoveFirst
karaktabel .MoveFirst
vragen_gesteid = 0

startupform. Show

End If
End Sub
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Option Explicit

Sub Okbutton_Click ()

If soort_control = "tekat" Then
createform.tekstl(teket_i - 1) .Tablridex = maskededitl.Text

ElseIf soort_control = "datum" Then
createform.dates(mask_i - 1).Tablndex = maskededitl.Text

ElseIf soort_control "tijd" Then
createform.times(mask_j - 1) .Tablndex = maskededitl.Text

End If
tabindexform. Hide

End Sub
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Option Explicit

Sub Cancel_Click ()
Call normal_mode (vragenform)
If Aantal = 0 Then

MsgBox "Niet alle gegevens zijn ingevuld"
Call edit_mode (vragenform)

Else
vraagtabel MoveFiret
nieuw_record = False
Call set_value (vragenform, vraagtabel)

End If

End Sub

Sub Editvraag_Click ()
Call edit_mode (vragenform)
vraagtabel .Edit

End Sub

Sub Eerste_Click ()
Call eerste(vragenform, vraagtabel)

End Sub

Sub Form_Load ()
vragenform.Antwoordsoort.Addltem "Twee radio buttons", 0
vragenform.AntwoordsOort.Addltem "Drie radio buttons", 1
vragenform.Antwoordsoort.Addltem "Vijf radio buttons", 2

vragenform.AntwoordsoOrt.Addltem "Een indicatiecijfer tussen 1 en 10", 3

Call create_vragentabel (gdatabase)
Set vraagtabel - gdatabase.OpenTable("vragefl")

End Sub

Sub Gereed_Click C)
If value(1) = "" Or Klascornbo.Text = "" Or .Antwoordsoort.Text = "" Then

MsgBox "U heeft flog niet alles ingevuld!", 48, "Pout"
value(1) .SetFocus

Else
Call gereed(vragenform, vraagtabel)
Call normal_mode (vragenform)

End If
End Sub

Sub Karakteristiekefl_Click C)
screen.Mousepointer 11

aantal_vragen = tel_records (vraagtabel)

vragenform. Hide
karakform. Show
Call vul_canbo(karakform. Kiassencombo, klastabel, "klassenaam")
Call init_form(karaktabel, karakform)
Unload vragenform
screen.Mousepoiflter 0

End Sub

Sub Klassen_Click C)
screen.MousePointer = 11
kiastabel MoveFirst
vragenform. Hide
klassenform. Show
klassenform.Aantal = tel_records (klastabel)
Call set_value (klassenform, kiastabel)
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screen.MousePointer = 0

End Sub

Sub Laatste_Click ()
Call laatste(vragenform, vraagtabel)

End Sub

Sub Nieuw_Click ()
Call edit_mode (vragenform)
value(l)
value(l) .SetFocus
nieuw_record = True
vraagtabel .AddNew

SEnd Sub

Sub verwijder_Click ()
Dim zeker As Integer

zeker = MsgBox("Weet U dit zeker?", 36, "Verwijderen")
If zeker = IDYES Then

Call verwijder (vraagtabel, vragenform)
If vragenform.Aantal z 0 Then

Call Nieuw_Click
vragenform.Nunmer = 0

Else
vraagtabel .MoveFirst
Call set_value (vragenform, vraagtabel)

End If
End If

End Sub

Sub Volgende_Click ()
Call volgende (vraagtabel, vragenform)

End Sub

Sub Vorige_Click ()
Call vorige(vraagtabel, vragenform)

End Sub



VR.DKARAK. F'RN - 1

Sub save_karakteriStiek ()
Dim ± As Integer, j As Integer, k As Integer

j =0
k= 0
For i = 0 To aantal_karak - 1

trainarray(vragefl_gesteld + i).klasse = 99

If i Mod 2 = 0 Then
rainarray(vragefl_ge5teld + i).waarde = valuelabell(j) / 100

rainarray(vragefl_9e8teld + i) id = Getld(karaklabell (j))
j =j +1

Else
rainarray(vragen_ge8teld + i).waarde = valuelabel2(k) / 100

trainarray(vragen_gesteld + i).id = Getld(karaklabel2(k))
km k+ 1

End If
Next
For ± = 0 To aantal_vr_iflklasse + aantal_karak - 1

Write *1, trainarray(i) .waarde, trainarray(i) id, trainarray(i) .klasse

Next
End Sub

Sub Form_Load ()
If alle_klassen = True Then

volgende_klasse.CaPtiOn = "Gereed"
Zelfde_klaBBe.CaPtiofl = "Nieuw"
Call SetDkarakForm(d_karak_Vraag, gkaraktabel, klastabel)

Else
Call 5etDkarakpOrm(d_karak_Vraag, karaktabel, klastabel)

End If
End Sub

Sub Gaugel_Change (Index As Integer)

valuelabell(Index) = gaugel (Index) .Value
End Sub

Sub Gauge2_Chaflge (Index As Integer)

valuelabel2(Ifldex) = gauge2 (Index) .Value

End Sub

Sub HScro11Change (Index As Integer)

gaugel (Index) .Value = hscrolll(IfldeX) .Value

End Sub

Sub fiScroill_Scroll (Index As Integer)

gaugel (Index) .Value hscrolll (Index) .Value

End Sub

Sub HScroll2_Chaflge (Index As Integer)

gauge2 (Index) .Value = hscroll2 (Index) .Value

End Sub

Sub HScroll2_SCrOll (Index As Integer)

gauge2 (Index) .Value = hscroll2 (Index) .Value

End Sub

Sub Volgende_klaSse_CliCk ()
Dim field_value As Integer, files As String

aantal_voorbeelden aantal_voorbeeldefl + 1

Call save_karakteristiek

1
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Write *1, aantal_voorbeelden
Close *1
Unload d_karak_vraag
If alle_klassen = False Then

aantal_voorbeelden = 0

vragen_gesteld = 0
kiastabel .MoveNext
If klastabel.EOF = True Then

alle_klassen = True
aantal_vr_inklasse = tel_records (karaktabel)
aantal_karak = aantal_gl_karak
ReDim trainarray(aantal_vr_inklasse + aantal_karak - 1)
Call OpenOutTrainFile("g_train.val")
formi Show

Else
field_value = kiastabel ("klassenuniier")
aantal_vr_inklasse = aantal_voldoet(vraagtabel, "klassenunvner", field_value)
aantal_karak = aanta]._voldoet(karaktabel, "klaasenunvner", field_value)
files "train" + klastabel("klassenunmer") + ".val"
Call OpenOutTrainFile (files)
ReDim trainarray(aantal_vr_inklasse + aantal_karak - 1)
vraagtabel MoveFirst
Call stel_vraag
stelvraag. Show

End If
Else

Unload ste]vraag
Unload d_karak_vraag
startupform. Show

End If
End Sub

Sub Zelfde_klasse_Click ()

If alle_kiassen = False Then
Call save_karakteristiek
vraagtabel .MoveFirst
vragen_gesteld = 0
Call stel_vraag
d_karak_vraag. Hide
stelvraag. Show

Else
Call save_karakteristiek
Unload d_karak_vraag
karaktabel MoveFirst
aanta]_karak = tel_records (karaktabel)
formi Show

End If

aantal_voorbeelden = aantal_voorbeelden + 1

End Sub
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Global gdatabase As Database

Global gf_database_Opefl As Integer
Global kiastabel As Table
Global karaktabel As Table
Global vraagtabel As Table
Global gkaraktabel As Table

Global Const DB_CREATE_GENERAL = ";langid=0x0809;Cp=1252;COUntrY=O"
Global Conat DB_T.ABLE = 1

'field type constants
Global Const FT_TRUEFALSE = 1

Global Const FT_BYTE = 2

Global Const ft_integer = 3

Global Const FT_LONG = 4

Global Const FT_CURRENCY = 5

Global Const FT_SINGLE = 6

Global Const ft_double = 7

Global Const FT_DATETIME = 8

Global Const ft_string = 10
Global Const FT_BINARY 11

Global Const ft_memo = 12

Index Attributes
Global Const DB_UNIQUE = 1

Global Const DB_PRIMARY = 2

Global Const DB_PROHIBITNULL = 4

Global Const DB_IGNORENULL = 8

Global Const DR_DESCENDING = 1 'For each field in Index

Global Const idyes = 6 'reactie op jan/flee msgbox

Global Const TWEE_BUTTON = 1

Global Const DRIE_BUTFON = 2

Global Const VIJF_BUT1ON = 3

Global Const CIJFER = 4

Global nieuw_record As Integer
Global aantal_vragen As Integer
Global aantal_karak As Integer
Global alle_klassen As Integer
Global aantal_vr_inklasse As Integer
Global vragen_gesteld As Integer
Global aantal_voorbeelden As Integer

'Actie: Telt het aantal records in een tabel, dat aan een bepaald

criterium voldoet

Function aantal_voldoet (t As Table, veld As String, crit As Integer)

Dim i As Integer

t MoveFirst
i=0
While Not t.EOF

If t(veld) = crit Then
j=i+1

End If
t . MoveNext

Wend
aantal_voldoet = i

End Function
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'Actie: sluit de database, inclusief de bijbehorende tabellen

Sub close_database ()
Dim i As Integer, j As Integer

If gf_database_open = True Then
klastabel.Close
karaktabel Close
vraagtabel .Close
gkaraktabel Close
gdatabase.Close
gf_database_open = False

End If
End Sub

'Actie: creeert een tabel, die nodig is voor het opslaan van een, in
runtime opgemaakt, formulier

Sub create_controls_tabel (d As Database)
Dim td As New TableDef
Dim fld() As New field
Dim idx As New Index
Dim i As Integer

ReDim fld(0 To 9)

td.Naine = "formtabel"
If exists_table(td) = False Then

fld(0) .Name = "controlnunner"
fld(0) .Type = ft_integer
fld(l).Name = "controlindex" 'set veidnamen en types
fld(l) .Type = ft_integer
fld(2).Naxne = "Caption"
fld(2) .Type = ft_string
fld(2) .Size = 30
fld(3) .Name = "top"
fld(3) .Type = ft_integer
fld(4) .Name = "left"
fld(4) .Type ft_integer
fld(5) .Name = "height"
fld(5) .Type ft_integer
fld(6) .Name "width"

fld(6) .Type = ft_integer
fld(7) .Naine "tag"
fld(7) .Type = ft_string
fld(7).Size = 6

fld(8) .Name = soort"
fld(8) .Type = ft_string
fld(8).Size = 9

fld(9) .Name — "tabindex"
fld(9) .Type ft_integer

For i = 0 To 9
td.Fields.Append fld(i)

Next
idx.Name = "primerykey" 'creeer index
idx.Fields = "controlnuniner"
idx.Unique - True
td. Indexes .Append idx

'create tabel
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d.TableDef s .Append td

End If
End Sub

Sub create_detailkarakta (d As Database)

Dim td As New TableDef, fld() As New field

Dim idx As New Index
Dim i As Integer

ReDim fld(2)

td.Name = "karaktabel"
If exists_table(td) = False Then

fld(0) .Name = "karaknunmer"
fld(0) .Type = ft_integer
fld(l) .Name = "karaknaarn"
fld(l) .Type = ft_string
fld(l) .Size 30

fld(2) .Name = "klassenuniner"
fld(2) .Type = ft_integer

For i 0 To 2
td.Fields..PPefld fld(i)

Next

idx.Name = "key"
idx.Fields = "karaknuniner"
idx.Primary = True
idx.Unique = True
td. Indexes.Appefld idx

d.TableDef S .Append td

End If
Set karaktabel = gdatabaae - OpenTable ("karaktabel")

End Sub

Sub create_gkaraktabel (d As Database)
Dim td As New TableDef, fld() As New field
Dim idx As New Index
Dim I As Integer

ReDim fld(l)

td.Name = "gkaraktabel"
If exists_table(td) = False Then

fld(0) Naine = "karaknuniner"
fld(0) .Type = ft_integer
fld(1) .Name - "karaknaam"
fld(l) .Type — ft_string
fld(l).Size — 30

For i = 0 To 1
td.Fields.Append fld(i)

Next

idx.Nanie = "key"
idx.Fields = "karaknuniner"
idx.Primary = True
idx.Unique = True
td. Indexes . Appe idx

d.TableDef s .J½ppend td
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Set gkaraktabel = gdatabase OpenTable("gkaraktabel")
Call VulGkarakTabel(O, "Afspraak")
'Call VulGkarakTabel(l, "Afspraak binnen 4 weken")
'Call VulGkarakTabel(2, "Afapraak binnen 8 weken")
Call VulGkarakTabel(l, "Geen afspraak")

Else
Set gkaraktabel = gdatabase.OpenTable("gkaraktabel")

End If
End Sub

Sub create_kiassentabel (d As Database)
Dim td As New TableDef, fld() As New field
Dim idx As New Index
Dim i As Integer

ReDim fld(0 To 1) As New field

td.Name = "klassen"
If exists_table(td) = False Then

fld(0).Name = "kiassenumer"
fld(0) .Type = ft_integer
fld(l).Name = "klassenaam"
fld(l) .Type = ft string
fld(l) .Size — 20

For i = 0 To 1
td.Fields.Append fld(i)

Next

idx.Name = "key"
idx.Fields = "klaasenunner"
idx.Primary = True
idx.Unique = True
td. Indexes.Append idx

d.TableDefs .ppend td
End If
Set kiastabel gdatabase . OpenTable ("klassen")

End Sub

Sub create_metatabel (d As Database)
Dim td As New TableDef
Dim fld() As New field
Dim idx As New Index
Dim i As Integer

ReDim fld(0 To 3)

td.Name = "metatabel"
If exists_table(td) = False Then

fld(0).Name = "idnuniner" 'set veldnainen en types
fld(0) .Type = ft_integer
fld(1).Name Weldnaam"
fld(l) .Type ft_string
fld(1).Size 30
fld(2).Name - "Veldtype"
fld(2) .Type = ft_string
fld(2).Size = 25
fld(3) .Name = "Veldlengte"
fld(3) .Type — ft_integer

For i — 0 To 3
td.Fields.Append fld(i)
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Next
idx.Name = "primerykey" 'creeer index

id.x.Fields = "idnuxnrner"
idx.Unique = True
td. Indexea.Appefld idx

'create tabel
d.TableDefs.APPeUd td

End If
End Sub

Sub create_vragefltabel (d As Database)
Dim td As New TableDef
Dim fld() As New field
Dim idx As New Index
Dim i As Integer

ReDim fld(O To 4)

td.Name = "vragen"
If exiats_table(td) = False Then

fld(O) Name = "vraagnu1tmer" 'set veidnanten en types

fld(O) .Type = ft_integer
fld(l).Nante = "kiassenuflifler"
fld(l) .Type = ft_integer
fld(2) .Name = "vraag"
fld(2).Type = ft_memo
fld(3) .Name - "antwoordsOOrt"
fld(3) .Type — ft_integer

For i = 0 To 3

td.Fields.Append fld(i)

Next

idx.Naxne = "primerykey" 'creeer index

idx.FieldS "vraagnunfler"

idx.Unique = True
td. Indexes.APPend idx

'create tabel
d.TableDef a .2ppend td

End If
Set vraagtabel - gdatabase.OpeflTable("Vrager")

End Sub

'Actie: Zet een formulier in de edit-mode. CosinandbuttOna met "Gereed"

en 'Cancel" ala waarde voor het property Caption, worden

zichtbaar gemaakt, alle overige Ccninandbuttofls worden on-

zichtbaar gemaakt.

Sub edit_mode (frm As Form)

Dim j As Integer

For j 0 To frm.ControlS.COUnt - 1

If TypeOf frm.Controls(]) Is CoimnandButton Then

If (frm.Contro1s)).CaPtiOfl = 'Gereed") Or (frm.ContrOlB(j).CaPtiOfl = 'Cancel") Th

en
frm.Controls(j).Visib]e = True

Else
frnt.Controls(j).Visible = False

End If
Else
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frm.Controls(j).Eflabled = True
End If

Next
End Sub

'Actie: Vult het formulier met het het eerste record van een tabel

Sub eerste (formulier As Form, t As Table)

If t.BOF <> True Then

t.Movepirst
Call set_value(formulier, t)

End If
End Sub

deze functie bepaalt of een tabel al bestaat

'ja, dan true anders false

Function exists_table (t As Tab].eDef) As Integer

Dim i As Integer

exists_table = False
For i = 0 To gdatabase.TableDefB.Count - 1

If UCase(gdatabase.TableDefs(i) .Name) = UCase(t.Nanie) Then

exists_table = True
End If

Next
End Function

'Actie: bewaart de op een formulier ingevulde waarden in het

huidige record. VervolgenS wordt het formulier in de

normal-mode gezet.

Sub gereed Cformnane As Form, tabel As Table)
Dim i As Integer

If nieuw_record = True Then
tabel.Fields(0) = formname.Aantal + 1

formname.Aantal = formname.Aafltal + 1

End If
For i = 1 To tabel.Fields.COUflt - 1

Call get_value(formflame, tabel, i)

Next
tabel . Update
If nieuw_record = True Then

tabel .MoveLast
End If
nieuw_record False

Call set_value(fOrmflame, tabel)

formname.Nuxmfler = tabel.Fields(0)
End Sub

'Actie: haalt de record_veld_'waarden op van een formulier en zet deze

in een tabel. De koppeling tussen "control" en tabel

geschiedt met behulp van het Tag-property.

Sub get_value Cformnalne As Form, tabel As Table, i As Integer)

Dim j As Integer
Dim bu.p .s control
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j=O
While

forlnna1fle.COfltrO1B .Tag <> Str$(i)
= +1

Wend
Set hulp = formname.COI1tr015(J)
If TypeOf hulp Is LiStBOX Then

tabel.Fields(i) = hUlp.Listlndex
ElseIf TypeOf hulp Is CcxnbOBOX Then

tabel.Fields(i) = hUlp.Listlndex + 1

ElseIf TypeOf huip Is Label Then

tabel.Fields(i) bulp

Else
tabel.FieldS(1) = hulp.TeXt

End If

End Sub

'Actie: Haalt bet nuimner van bet record in de etail/glObale

karakteristieken, dat gelijk is aan het meegegeven label.

Function Getld (lab As Label) As Integer

Dim t As Table

naain = lab.CaptiOn
If alle_klassen = False Then

Set t = karaktabel
t .MoveFirst
klas =
While (t("karakflaa") <> naam) Or

(t(klasBenUer") c> klas)

t . MoveNext
Wend

Else
Set t = gkaraktab&
t .l4oveFirst

While (t ("karakflaam") c> naam)
t .MoveNeXt

Wend
End If
Getld = Int(t("kar&U'"fl

End Function

'Actie: Initialiseert een formulier, dat gekoppeld is aan een tabel.

Of bet eerste record wordt geladen, of het formulier
verschijflt in edit_mode (indien er geen records zijn)

Sub mit_form (tabel As Table, formulier As Form)
If tabel . BOF <> True And tabel . EOF <> True Then

forinulier.Aantai. tel_records (tabel)
tabel.I4oVeFirSt
Call set_value(fOrmUlien, tabel)
nieuw_record False
Call normal_mode (formulier)

Else
formulier.Aantal = 0

formulier.Nulaner = 0

nieuw_record - True
tabel .AddNew
Call edit_mode (formulier)

End If
End Sub

Sub laatste (formulier As Form, t As Table)

1
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If t..EOF <> True Then
t MoveLast
Call set_value(formulier, t)

End If
End Sub

'Actie: Gooit alle records van een tabel weg.

Sub leeg_tabel (t As Table)
Dim i As Integer

If Not t.EOP nd Not t.BOF Then
i = tel_records(t)
t .MoveFirst
While i > 0

t.De].ete

i=i -1
t .MoveFirst

Wend
End If

End Sub

'Actie: Zet een formulier in normal mode. In de normal mode kunnen
records niet gewijzigd worden. Net formulier bevat een
aantal extra knoppen in vergelijking met een formulier dat
in de edit-mode staat.

Sub normal_mode (frin As Form)
Dim j As Integer

For j 0 To frm.Controls.Count - 1

If TypeOf frm.Controls(j) Is CommandButton Then
If (frm.Controls(j) .Caption = "Gereed") Or (frm.Controls(j) .Caption = Cance1u) Th

en
frm.Controls(j).Visible = False

Else
frm.Controls(j).Visible = True

End If
Else

frm.Controls(j).Enabled = False
End If

Next
End Sub

JActie: Opent een database. Indien deze niet bestaat, dan wordt
de database gecreerd.

$ub set_database (tekst As String)
On Error GoTo errorafhandeling

Set gdatabase = OpenDatabase (tekst) 'initialiseer database
gf_database_open = True
Exit Sub

errorafhandeling:
Set gdatabase = CreateDatabase(tekst, DB_cREATE_GENERAL, 0)
Resume Next

End Sub
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'Actie: Vult een formulier met de waarden van een record. De controls

op een forniulier worden met het Tag-property gekoppeld aan

een record-veld.
Voorbeeld: het eerste recordveld komt overeen met

Tag-value ' 0'.

Sub set_value (forinname As Form, tabel As Table)

Dim i, j As Integer
Dim hulp As control

For i = 0 To tabel.FieldS.CoUnt - 1

i =0
While frrnflIfle.COfltrOlSJ).Tag <> Str$(i)

j=j+l
Wend
Set huip = formname.COfltrOlB(j)
If TypeOf hulp Is ListBox Then

hulp.ListlndeX = tabel.Fields(i)
Elself TypeOf hulp Is CnboBox Then

hulp.ListlfldeX = tabel.Fields(i) - 1

ElseIf TypeOf hulp Is Label Then
hulp = tabel.Fields(i)

Else
hulp.Text = tabel.Fields(i)

End If
Next

End Sub

'Actie: opent een aantal tabellen

Sub SetSysteemTables ()
Set klastabel = gdatabase.OPeflTable("kla581")
Set vraagtabel = gdatabaSe.OpenTable("vrag")
Set karaktabel = gdatabase.OpenTable("kaakt")
Set gkaraktabel = gdatabase . OpenTable ("gkaraktabel")

End Sub

'Actie: Stelt een vraag, die opges].agen is in de vraagtabel. Hiervoor

wordt het formulier "stelvraag" gebruikt.

Sub stel_vraag C)
Dim i As Integer

For i — 0 To 4
stelvraag.AntwoordcPtie(i) .Visible = False

Next
stelvraag.Cijferll .Visible = False
stelvraag.Waarde.Visible = False
If vragen_gesteld <> aantal_vr_inklasse Then

If alle_klassen = False Then
While vraagtabel ("klassenun!ner") c> klastabel ("klassenunmer")

vraagtabel .MoveNext
Wend
stelvraag. Klassenaalfllabel = klastabel ("klasBenaaflt")

Else
stelvraag.Klasseflaamlabel = "alle klassen"

End If
stelvraag .vraaglabel = vraagtabel ("vraag")
Select Case vraagtabel ("antwoordsoort")

Case CIJFER
stelvraag.Waarde.Visible = True
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stelvraag.Cijferlabel.visjble = True
Case TWEE_BTJTTON

Call set_button(1)
stelvraag.Antwoordoptie(o) .Caption = "Waar"
stelvraag.Antwoordc,ptie(j.) .Caption = "Onwaar"

Case DRIE_BUTrON
Call set_button (2)

stelvraag.Antwoordoptje(o) .Caption = "Waar"
atelvraag.Antwoordoptie(l) .Caption = "Neutraal"
stelvraag.Antwoordoptje(2) - Caption = "Onwaar"

Case VIJF_BUTr0N
Call set_button(4)
stelvraag.Antwoordoptje(o) .Caption = "Waar"
stelvraag.Antwoordoptie(].) .Caption = "Deels waar"
stelvraag.Antwoordoptje(2) .Caption = "Neutraal"
stelvraag.AntwoordOptje(3) .Caption = "Deels onwaar"
stelvraag.Antwoordcptje(4) .Caption = "Onwaar"

End Select
v-ragen_gesteld = vragen_gesteld + 1

Else
d_karak_vraag. Show

End If
End Sub

'actie: telt het aantal records in een tabel

Function tel_records (tabel As Table)
Dim Aantal As Integer
Dim hulpmark As Variant 'hulpvariabele voor saven positie in tabel

hulpmark z tabel Bookmark
tabel .MoveFirst
Aantal = 0
While Not tabel.EOF

Aantal = Aantal + 1
tabel - MoveNext

Wend
tel_records = Aantal
tabeiBookinark = hulpmark

End Function

'Actie: Verwijderd het huidige record uit een tabel.
nieuwe records worden toegevoegd aan de hand van
de hoeveelheid records in de tabel. Om het key-
veld uniek te houden moet a].les opgeschoven worden.
vergelijkbaar met bet aaneengesloten houden van
array-slots

S&ib verwijder (tabel As Table, scherm As Form)
Dim i As Integer
Dim mymark As Variant

mymark = tabel.Bookmark 'set pointer op te verwijderen record
tabel .MoveLast
± — tabel.Fielda(O) 'i = maximum keyvalue
tabel . Bookmark = mymark
tabel .Edit
tabel.Fields(O) i + 1 'verander key, anders duplicate key
tabel .Update
mymark = tabel.Bookmark
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tabel MoveNext
While Not tabel.EOF

tabel Edit
tabel.Fields(O) = tabel.Fields(O) - 1 'move records

tabel . Update
tabel .MoveNext

Wend
tabel.Bookmark = mymark
tabel Delete
scherm.Aantal = scherm.Aantal - 1

End Sub

Sub volgende (tabel As Table, formname As Form)
Dim i As Integer

tabel .MoveNext
If tabel.EOF <> True Then 'test op einde tabel

Call set_value(formname, tabel)
formnane.NuiTIfler = tabel.Fields(O)

Else
tabel .MoveLast

End If
End Sub

Sub vorige (tabel As Table, formnaxne As Form)

Dim i As Integer

tabel .MovePrevious
If tabel.SOF <> True Then 'test op begin tabel

Call set_value(formname, tabel)
formname.Nunlfler = tabel.Fields(O)

Else
tabel .MoveFirst

End If
End Sub

Sub VulGkarakTabel (i As Integer, karakteristiek As String)

gkaraktabel - AddNew
gkaraktabel ("karaknuniner") i
gkaraktabel("karakflaafl") = karakteristiek
gkaraktabel .Update

End Sub
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Option Explicit

Global metatabel As Table
Global controistabel As Table

Global dxagx As Single, dragy As Single
Global hulp_caption As String

Conat formfile = "fortnl.ini"

Global Const BLACK = &HO&

Global Conet red = &HFF&
Global tekst_i As Integer, label_i As Integer
Global mask_i As Integer, mask_j As Integer

Global soort_control As String

Sub init_formulier (f As Form)

Dim i As Integer

For i = 0 To f.Controls.Couflt - 1

If TypeOf f.Controls(i) Is TextBox Then
f.Controls(i) .Text =

f.Controls(i) .Enabled True
ElseIf TypeOf f.ContrOls(i) Is ListBox Then

f.Controls(i) .Listlndex 0

f.Controls(i) .Enabled = True
Elself TypeOf f.Controls(i) Is ComboBox Then

f.Controls(i).Listlfldex = 0
f.Controls(i) .Enabled = True

End If
Next

End Sub

Sub InitDkarakForm (fr As Form)
Dim i As Integer

For i = 0 To fr.Controls.COUnt - 1

If TypeOf fr.Controls(i) Is CommandButton Then

Else
fr.Controls(i) .Visible — False

End If
Next

End Sub

Sub LaadAndereControls (f As Form)
Dim I As Integer, j As Integer
Dim k As Integer, stri As String

• 1=1
k= 1
For I = 1 To aantal_karak - 2

If I Mod 2 1 Then
Call load_controlB(f .Gaugel Cj - 1), f .Gaugel (j))

Call load_controls(f.valUelabell(i - 1), f.valuelabell(j))

Call load_controlB(f.HSCrO111(i - 1), f.HScrolll(i))
Call load_controls(f.karaklabell(i - 1), f.karaklabell(j))

1z1+1
Else

Call load_controlø(f.GaUge2(k - 1), f.Gauge2(k))

Call load_controls Cf.valuelabel2(k - 1), f.valuelabel2Ck))

Call load_controla(f.HSCrO112(k - 1), f.HScroll2(k))

V



INTEFACE.BAS - 2

Call load_controls(f.karaklabel2(k - 1), f.karaklabel2(k))

k- k÷ 1
End If

Next
End Sub

Sub load_controls (b As Control, c As Control)

Load C

c.Tcp = b.Top + 1200
c.Visible = True

End Sub

Sub move_item (source As Control, x As Single, y As Single)
source Move (x - dragx), (y - dragy)

End Sub

Sub muis_down (source As Control, x As Single, y As Single)
source.Drag 1

dragx = x
dragy = y

End Sub

Sub muis_up (source As Control, x As Single, y As Single)

source.Drag 2
End Sub

Sub save_control (c As Control, j As Integer)

control stabe 1. AddNew

controlstabe1("COfltro1nU1ne1") = j
controlstabel("tOP") = c.Top
controlstabel("left") = c.Left
ontrolstabel("height") = c.Height
controlstabel("width") = c.Width
If TypeOf c Is Label Then

controlstabel("soOrt") = "label"
controistabel ("controlindex") = label_i
label_i = label_i + 1

controlatabel ("caption") = c.Caption
controlstabe]("tag") =
controistabel ("tabindex") = c . Tablndex

Else
Select Case c.Text

Case "time"
controlstabel("soOrt") — "time"
controlstabel("contrOlifldex") = mask_i
mask_i = mask_i + 1

Case "date"
controlstabel("soOrt") = "date"
controlatabel ("control index") mask_j

maak_j = inask_j + 1

Case Else
controlstabel("BOOrt") = "tekstbox"
controistabel ("controlindex") = tekst_i
tekst_i = tekst_i + 1

End Select
controlstabel("CaPtiofl") =
controlstabel("tag") = c.Tag
controlstabel("tabifldeX") = c.Tablndex

End If
controlstabe]. . Update

End Sub

Sub set_button (j As Integer)

1
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Dim ± As Integer

For i = 0 To j
stelvraag.Antwoordopt±e(i) .Visible = True

Next
End Sub

Sub set_color (f As Form, Nieuw As String, ± As Integer, color As Integer)
Select Case Nieuw

Case "label"
f.Labell(i).ForeColor = color

Case "tekstbox"
f.tekstl(i).ForeColor = color

• Case "date"
f.dates(i) .ForeColor color

Case "time"
• f.times(i) .ForeColor = color

End Select
End Sub

Sub set_tekstbox ()
install_act_reg. Show
install_act_reg N±euw.Visible False
install_act_reg. Gereed . Visible = False
insta].l_act_reg.Cance]. .V±sible = False
±nstall_act_reg.verwijder .Viaible = False
±nstall_act_reg.w±jzig.Visible = False
install_act_reg .Vragen. Visible = False
install_act_reg.Ok.Visible True

End Sub

Sub SetDkarakForm (f As Form, t As Table, k As Table)
Dim i As Integer

Call InitDkarakForm(f)
f.Gaugel(0).V±sible = True
f.valuelabell(0).Visible = True
f.HScrolll(0).Visible = True
f.karaklabell(0).Viaible = True
Select Case aantal_karak

Case 1
Case 2

f.Gauge2(0) .Visible a True
f.valuelabel2(O).Visible = True
f.HScroll2(0).Visible a True
f.karaklabel2(0).Visible = True

Case Else
f . Gauge2 (0) .Visible = True
f.valuelabel2(O).Visible = True
f.HScrol]2(0).Visible = True
f.karaklabel2(O).Visible a True
Call LaadAndereControls (f)

End Select

t .MoveFirst
For ± = 0 To f.Controls.Count - 1

If f.Controls(i).Tag = "deze" And f.Controls(i).Visible a True Then
If alle_kiassen = False Then

While t("klassenuuer") <> k("klassenummer")
t . MoveNext

Wend
End If
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f.ContrOls(i) .Captiori = t("karaknaaxn")
t .MoveNext

End If
Next

End Sub

Sub vul_cc*nbo (combol As ComboBox, t As Table, veldnaazn As String)

Dim i As Integer

While combol.ListCOuflt <> 0

combol.RemOVeltem 0

Wend
t MoveFirBt
i=0
While Not t.EOF

combol.Addltem t(veldnaam), i

t MoveNext
i= i+ 1

Wend
End Sub
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Option Explicit

Type trainrecord
waarde As Double
id As Integer
kiasse As Integer

End Type

Type neuron
Value As Double
bias As Double
old_bias As Double
error As Double
offset_s As Long

End Type

Type synapse
offset_n As Long
lasts As Integer
weight As Double
old_weight As Double

End Type

Type netwerk
nr_neurons As Long
nr_synapses As Long
nr_inputs As Long
nr_outputs As Long
hidden_layers As Long
nr_hidden As Integer

End Type

Const learnrate = .5
Const momentum = .7

Const fiter = 1000
Const MERROR .01
Const MITER — 20000

'the neuron value
'the neuron bias
'the old neuron bias
'the neuron error
'index of first synapse

'index of feeding neuron
'if 1, then last synapse
'synapse weight
'old weight for learning

'number of neurons in net
'number of synapses in net
'nr of input neurons
'nr of output neurons
'nr of hidden layers
'hidden neuron count per layer

'EBP learn rate
'EBP momentum

'number of training cycles in one frame
'maximum allowed EBP train error
'number of maximum training cycles

Global Const aantal_gl_karak - 2

Global trainarray() As trainrecord
Global TweeDtrainarray() As trainrecord
•Global y_size As Integer 'y_dimensie van het twee dim. trainarray

'Action : adds a neuron to a net table

'Input integer neuronl > index of source neuron

Sub add_connect (neuroni As Integer)
synapses(synapse_index).lasts = 0

synapses(synapse_index) .offet_n = neuronl
synapses (synapse_index) .wei9ht = Rnd
synapses (synapse_index) . old_weight - synapses (synapse_index) . weight

1•

Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global

neurons() As neuron
synapses() As synapse
net As netwerk
input_off set() As Integer
output_of fset() As Integer
neuron_index As Integer
synapse_index As Integer
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synapse_index = synapse_index + i
End Sub

'Action: adds a neuron to a net table

Sub add_neuron ()
neurons (neuron_index) .Value = Rnd
neurons (neuron_index) .bias = Rnd
neurons(neuron_index) .old_bias = neurons (neuron_index) .bias

neurons (neuron_index) .error 0

neurons (neuron_index) .off set_s = -1
neuron_index = neuron_index + 1

End Sub

'action : do a single apply and learn step

'input: array of network input values
array of network target values

Function apply (net_inputs() As Double, net_targets() As Double) As Double
Call emmulate_net (net_inputs 0)
apply = learn(net_targets0)

End Function

'action: check if error has reached mimimum

'input: fout 'EBP training error
repeat '1 if new frame cyclus required

Sub CheckError (fout As Double, repeat As Integer)
If Abs (f out) > MERROR Then

repeat = 1

End If
End Sub

'Action: Connects two sets of neurons

'Input: mt tcp_neuronl >first neuron of top list
mt top_neuron2 >first neuron of bottom list
mt bottom_neuron2 >last neuron in bottom list

Sub connect_layers (top_neuroni As Integer, top_neuron2 As Integer, bottom_ueuron2 As Integer)
Dim listl As Integer, list2 As Integer

list2 = top_neuron2
While list2 <= bottom_neuron2

neurons(list2) .off set_s = synapse_index
listl = tcp_neuronl
While listl c top_neuron2

Call add_connect (listl)
listl — listi + 1

Wend
synapses(synapse_index - 1) .lasts
list2 = list2 + 1

Wend
End Sub

'Actie: Creert een drielaag feedforward neural netwerk. Met aantal
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neuronen van het hidden layer is 3 keer het aantal input
neuronen.

Sub create_netwerk (nr_input_neurons As Integer, nr_output_neurons As Integer)
Dim nr_hidden_neurons As Integer
Dim nr_synapses As Integer
Dim i As Integer

nr_hidden_neurons = 3 * nr_input_neurons 'algemeen aanvaarde norm
'voor hoeveelheid hidden neurons

nr_synapses = (nr_output_neurons + nr_input_neurons) * nr_hidden_neurons

ReDim synapses(nr_synapses) As synapse
ReDim neurons(nr_input_neurons + nr_hidden_neurons + nr_output_neurons) As neuron
ReDim output_offset(nr_output_neurons) As Integer
ReDim input_of fset(nr_input_neurons) As Integer

neuron_index = 0

synapse_index = 0

add input_neurons
For i = 0 To nr_input_neurons - 1

Call add_neuron
input_of fset(i) = i

Next

add hidden_neurons
For i = 0 To nr_hidden_neurons - 1

Call add_neuron
Next
'connect layers
Call connect_layers(0, nr_input_neurons, nr_hidden_neurons + nr_input_neurons - 1)

add output_neurons
For i = 0 To nr_output_neurons - 1

Call add_neuron
output_off set(i) = neuron_index - 1

Next
'add layers
Call connect_layers(nr_input_neurons, nr_input_neurons + nr_hidden_neurons, neuron_index -

net.nr_neurons = neuron_index
net.nr_synapses synapse_index
net.nr_inputs = nr_input_neurons
net . nr_outputs nr_output_neurons
net.hidden_layers = 1

net.nr_hidden = nr_hidden_neurons
End Sub

'action: table driven emulation of a neural network

'input: array of netwerk input values

Sub eninulate_net (net_inputs() As Double)
Dim synaps As Long 'synapse index
Dim result As Double 'dendrite value
Dim fdunmy As Double 'synapse output
Dim teller As Integer 'local index

For teller = 0 To net.nr_inputs - 1

neurons(teller) .Value = net_inputs(teller)
Next
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'scan all entries in the neurons table
For teller = 0 To net.nr_neurons - 1

result = neurons(teller).bias

'loop through the synapses table
synaps = neurons(teller).offset_S
Do While synaps >= 0

fdunmy = synapaes(aynapa) .weight * neurons(synapses(sYflaPs) .offset_n) .Value

result = result + fduniny
If synapses(synaps).lasts = 1 Then

Exit Do
End If
synaps = synaps + 1

Loop

'collect for new neuron status
If (neurons(teller).Off set_s ,= 0) Then

fdunimy = PC_nonlin2(result)
neurons(teller) .Value = fduniny

End If
result = 0

Next
End Sub

Sub get_trainvalues (net_inputs() As Double, net outputs() As Double, globalnet As Integer)

Dim willekeur As Integer, i As Integer

Dim j As Integer, outputs As Integer

willekeur = Int(Rnd * y_size)
For i = 0 To net.nr_inputs - 1

net_inputs(i) TweeDtrainarray(i, willekeur) .waarde

Next
j=O
outputs = net.nr_outputs
If Not globalnet Then

outputs outputs - 1

End If
For i = net.nr_inpUtS To net.nr_inpUts + outputs - 1 '-2 i.v.m. overig neuron

net_outputs (j) = TweeDtrainarray(i, willekeur) .waarde

=j +1
Next

End Sub

'action : adapts the synapse weights according the Error
Back Propagation learning rule. This is done for only one

input vector
'input : double target > target output vector for each

input vector

'output: double () > error on network output neuron

step 1 : calculate the error of het output neurons
error out(i)={target(i) - value(i)) {l - value(i))value(i)

step 2 : calculate the error of the hidden neurons
error(i)" value(i) {i - value(i)}{SUM weight* error layer above)

step 3 :
adapt weights of all neurons according the learning rule
d weight (n+1) = rate (error*value) +mc*nentwn*d weight (n)

Function learn (target() As Double) As Double
Dim i, j, k As Integer 'local counters

Dim cont As Integer 'iteration flag

Dim duin_error As Double 'tenory error

1
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Dim weight As Double 'weight of a synapse

Dim bias As Double 'bias of a neuron

Dim st_neuron As Integer 'off Bet in neuron table

Dim st_synapse As Integer 'offset in synapse table

Dim temp start As Integer 'temp offset in synapse table

cont = True
'calculate the errors of the output neurons

j=oi = net.nr_neurOnB - net.nr_outputs
While i < net.nr_neurons

neurons(i) .error = (target(j) - neurons(i) .Value) * (1 - neurons(i) .Value) * neurons(i
.Value

i=i+l
j =j +1

Wend

'calculate the errors of the hidden layers, starting with the last hidden layer.

'take offset neuron table, last hidden neuron first and count back to first

st_neuron = net.nr_neurons - (net.nr_outputs + 1)

While st_neuron >= net.nr_inputs
'get the st_synapse of the references to this neuron in the synapse table

st_synapse = 0

dum_error = 0
While st_synapse < net.nr_synapses

If synapses(st_synapse) .offset_n = st_neuron Then 'reference found

weight = synapses(st_synapse) .weight
temp_start = st_synapse
'find the error belonging to the neuron this connection goes to.
'check if offset neuron table is not current offset neuron tabel, because

'in this case a feedback connection is found. Calculate weight * error
While (temp_start > 0) And (cont = True)

temp_start = temp_start - 1

If synapses(temp_start) .lasts = 1 Then
temp_start = temp_start + 1

cont = False
End If

Wend
cont = True
k= 0
While k c net.nr_neurons

If (neurons(k) .offset_a temp_start) And (st_neuron <> k) Then
dum_error = dum_error + neurons(k) .error * weight

End If
k=k+ 1

Wend
End If
st_synapse st_synapse + 1

Wend
'calculate the total error for the current hidden neuron
neurons(st_neuron) .error = neurons(st_neuron) .Value * dust_error * (1 - neurons(at_neur

on) .Value)
st_neuron = st_neuron - 1

Wend

'adapt the weights of all the connections. Start with last neuron in the net.
'all the connections to this neuron and their weights are from the synapse table

st_neuron = net.nr_neurons - 1

While neurons(st_neuron) .offset_s >= 0
st_synapse = neurons(st_neuron) .offset_s
Do While synapses(st_synapse) .lasts >= 0

'calculate new weight
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weight synapses(st_synapse) .weight + iearnrate * neurons(st_fleUron) .error * neur

ons (synapses (st_synapse) .offset_n) .Value

weight = weight + momentum * (synapses(st_BynaPse) .weight - synapses(at_ByflaPae) .0

id_weight)
synapses(st_synaPse) .oid_weight = synapses(st_synaPse) .weight

synapses(st_synaPse) .weight = weight
If synapses(st_synapse) .lasts = 1. Then

Exit Do
End If
st_synapse = st_synapse + 1

Loop
bias = neurons(st_neurofl) .bias + learnrate * neurons(st_neurori) .error

bias = bias + momentum * (neurons(st_neurOfl) .bias - neurons(st_neurofl) .oid_bias)

neurons (st_neuron) .old_bias = neurons(st_neurofl) .bias

neurons(st_neurofl) .bias = bias
st_neuron = st_neuron - 1

Wend
learn = neurons(output_offset(O)) . error

End Function

Sub LoadNetWerk (filename As String)
Dim i As Integer

Open filename For Random As *2

Get *2, • net

ReDim neurons (net. nr_neurons)
ReDim synapses (net. nr_synapses)
ReDim input_offset (net. nr_inputs)
ReDim output_offset (net. nr_outputs)

For i = 0 To net.nr_neurons - 1

Get *2, , neurons(i)
Next
For i = 0 To net.nr_synapses - 1

Get *2, , synapses(i)
Next
For i 0 To net.nr_inputs - 1

input_of fset(i) = i
Next
For i = 0 To net.nr_outputs - 1

output_off set(i) = net.nr_hidden + net.nr_inputs + i - 1

Next
Close *2

End Sub

'Deze procedure laad een trainfile in een twee_dimensionaal array. Het eerste

'getal in de trainfile geeft de dimensie van de hoeveelheid voorbeelden.

Sub LoadTrainFile (files As String, globainet As Integer)

Dim i As Integer, x_size As Integer
Dim y As Integer
Dim hulpl As Double, hulp2 As Double, hulp3 As Integer

Call OpenlnTrainfile (files)
i=0
y= 0
If globainet Then

x_size = net.nr_inputs + net.nr_outputs
Else

x_Bize = net.nr_inputs + net.nr_outputs - 1 '1 minder vanwege overig neuron

End If
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While Not EOF(l)
Input Ul, y_size

Wend

ReDim TweeDtrainarray(X_SiZe - 1, y_size - 1)

Close #1
Call OpenlnTrainfile (files)
For y = 0 To y_size - 1

For i 0 To x_size - 1

Input *1, hulpl, hulp2, hulp3
TweeDtrainarray(i, y) .id = hulp2
TweeDtrainarray(i, y) .waarde = hulpi
TweeDtrainarray(i, y) .klasse = hulp3

Next
Call SortRij(0, net.nr_inputs - 1, y)

If globalnet Then
Call SortRij(net.flr_inpUts, net.nr_inputs + net.nr_outputs - 1, y)

Else
Call SortRij(net.nr_inputs, net.nr_inputs + net.nr_outputs - 2, y)

End If
Next
Close *1

End Sub

Sub OpenlnTrainfile Cf As String)

Open f For Input As *1
End Sub

Sub OpenOutTrainFile Cf As String)
Open f For Output As *1

End Sub

'Action: computes a sigmoid transfer function

'input: value to be discriminated

'output: discriminated value

Function PC_nonlin2 (result As Double) As Double
PC_nonlin2 = 1 / (1 + Exp(-result))

End Function

ReDim net_inputs (net. nr_inputs)
ReDim net_targets (net. nr_outputs)

again = 1

total 0

statusbar.Smallchange.Va].ue = 0

statusbar.Bigchange.Value - 0

'Action: performs a simulation run

Sub Perform_Training (globalnet As Integer)
Dim epoch As Integer 'number of the train example

Dim net_inputs() As Double 'array of network inputs

Dim net_targets() As Double 'array of network targets

Dim fout As Double 'the network output error during training

Dim again As Integer '1 if a next training frame must run

Dim total As Integer 'total number of training cycles
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While (again <> 0) And total < MITER

again = 0

For epoch = 0 To fiter
Call get_trainvalues(net_inPUtS()i net_targetsU, globalnet)

fout = apply(net_inputsU. net_targetsU)
Call CheckError(fOut, again)
statusbar. Smalichange . Value = epoch
If statuabar.Smallchange.Va].Ue = 1000 Then

usbar.Smallchange.ValUe = 0
statusbar.Bigchange.ValUe = statusbar.Bigchaflge.ValUe + 1000

End If
statusbar .Refresh

Next
total = total + fiter

Wend
End Sub

Sub save_netwerk (filename As String)
Dim i As Integer

Open filename For Randont As *1

Put *1, , net
For i = 0 To net.nr_neurOfls - 1

Put *1, , neurons(i)
Next
For i = 0 To net.nr_Byflapses - 1

Put *1, , synapses(i)
Next
Close t1

End Sub

'Actie: Sorteert een ru volgens Insertation sort

Sub SortRij (start As Long, eind As Long, rijnum As Integer)

Dim i As Integer, huip As trainrecord
Dim j As Integer, doorgaan As Integer

doorgaan = True
For j = start + 1 To eind

huip = TweeDtrainarray(j, rijnum)

i=j -1
Do While doorgaan And TweeDtrainarray(i, rijnum) .id > hulp.id

TweeDtrainarray(i + 1, rijnum) TweeDtrainarray(i, rijnum)

i=i-l
doorgaan = Ci >= start)
If doorgaan = False Then Exit Do

Loop
TweeDtrainarray(i + 1, rijnum) bulp

Next
End Sub

'Actie: Traint de pre-analyser nerwerken en vervolgens bet globale

netwerk.

Sub training U
Dim netfile As String, trainfile As String

klastabel .MoveFirst
statusbar. Show
While Not klastabel.ROF

netfile = "prenet" + k1ast*l("klassenuflmer") + ".ini"
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statusbar.Caption = klastabel("kiassenaam")
Call LoadNetWerk(netf lie)
trainfile = "train" + klastabel("klassenun,ner") + ".vai"
Call LoadTrainFile (trainfile, False)
Call Perform_Training (False)
Call save_netwerk (netfile)
klastabel .MoveNext

Wend
Call LoadNetWerk ("net. mi")
Call LoadTrainFiie("g_train.val", True)
statusbar.Caption = "Globaal netwerk"
Call Perform_Training (True)
Call aave_netwerk("net.ini")
MsgBox "netweiken getraind"
Unload statusbar

End Sub



Broncode van het qebruikerspakket
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Option Explicit

Sub Cancel_Click ()

Unload ActRegForm
If (camefrom = SetDate) Or (camefrom = RegEff) Then

hulpverlener. Show

Else
hulpvrager. Show

End If
End Sub

Sub OK_Click ()
Conat CHECKED = 1

Dim i As Integer
Dim hulpid As Variant

Select Case camefrom
Case hulpvraag

If Not id_exists(ActRegForm, usertabel) Then
usertabel .AddNew
proceduretabe 1. AddNew
historietabel AddNew

Else
usertabel Edit
proceduretabel . Edit
historietabel .Edit

End If
For i = 0 To usertabel.Fields.Count - 1

Call get_value(ActRegForrfl, usertabel, i)

Next
hulpid = usertabel.Fields(O).Value
proceduretabel.Fields(O) .Value = hulpid
proceduretabel.Fields(1) .Value = False
proceduretabel.Fields(2) .Value = False
proceduretabel Fields (3) .Value = DateAdd("m", 3, Now)

proceduretabel .Update
usertabel .Update
historietabel.FieldS(O) .Value = hulpid
historietabel.FieldS(1) .Value =

historietabel .Update
Unload ActRegPorm
hulpvrager. Show

Case SetDate
If afspraakdatumcheck.Value = CHECKED Then

usertabel .Edit
For i = 0 To usertabel.Fie]ds.COunt - 1

Call get_value(ActRegForifl, usertabel, i)

Next
usertabel .Update

End If
If controledatuntcheck.Value - CHECKED Then

proceduretabel. Edit
proceduretabel.Fields(l) .Value = False
proceduretabel.Fields(2) .Value = False
proceduretabel . Fields(3) .Value = Format (controledate, "dd-nmin-yy")
proceduretabel . Update

End If
Unload ActRegForxn
hulpverlener. Show

Case RegEff
historietabel .Edit
historietabel (1) .Value = historietext .Text
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historietabel .Update
proceduretabel .Edit
proceduretabel.Fields(2) .Value = True
proceduretabel Update
Unload ActRegFOrm
hulpverlener. Show

Case Else
MsgBox "duplicate key value"

End Select
End Sub
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Option Explicit

Sub Cancel_Click ()
idtext =
askid.Hide
If camefrom = hulpvraag Then

hulpvrager. Show

Else
hulpverlener. Show

End If
End Sub

Sub Form_Activate ()
idtext SetFocus

End Sub

Sub OK_Click ()
Dim gevonden As Integer, id As String

gevonden = False
id = idtext
If cainef rain = SOS Then

Call SaveAntwoordDisk (antwoordarraY() AantalVragen, id)

Call SaveUitkomst(GinPutfletO, id)
hulpvrager. Show

Else
If id_exists(askid, usertabel) Then

gevonden = True
Select Case camefrom

Case Regck
Call ActOk

Case RegEff
Call REf fect

Case SetDate
Call Setdates

Case hulpvraag
Call hulpvrag(gevOfldefl, id)

Case RAPPORT
Call CreateRapport (id)

End Select
Else

If cainefrom = hulpvraag Then
Call hulpvrag(gevOflden, id)

Else
MsgBox "Id bestaat niet"
Exit Sub

End If
End If

End If
idtext =
askid. Hide

End Sub
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Option Explicit

Sub OK_Click ()
If controleform.CaPtiOfl = "Pre-controle" Then

Call post_controle
Else

hulpverlener. Show
Unload controleform

End If
End Sub
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Option Explicit

Sub Cuandl_C1ick ()
If UCase(textl.Text) = UCase("leveraflCier") Then

passwordform. Show
ElseIf UCase(textl.Text) = UCase("klant") Then

hulpvrager. Show
gebruikersoort form. Hide

Else
textl.Text =

textl . SetFocus
End If

End Sub

Sub Form_Load C)
Dim padnaazn As String, drive As String

Open "c:\setup.ini" For Input As #1
Input *1, padnaant

Close *1
drive = Left(padnaam, 2)

ChDrive (drive)
ChDir (padnaam)
Call set_database("systeem.mdb")
Set gdatabasel = OpenDatabase("meta.fldb")
Set klastabel = gdatabase.OpenTable("klassefl")
Set vraagtabel = gdatabase.OpenTable("Vragefl")
Set karaktabel = gdatabase OpenTable ("karaktabel")

Set gkaraktabel = gdatabase.OpenTable("gkaraktabel")
Set controlstabel gdatabasel .OpenTable ("formtabel")

Set metatabel = gdatabasel.OpenTable("metatabel")
aantal_vr_inklasae = tel_records(vraagtabel) / tel_records(klastabel)
Call create_antwoordefltabel (gdatabase)
Call create_usertabel (gdatabase)
Call createproceduretabel (gdatabase)
Call create_historietabel (gdatabase)

Call create_uitkansttabel (gdatabase)

End Sub
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Option Explicit

Sub OkbuttOfl_CliCk ()

historyf arm. Hide
End Sub
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Option Explicit

Sub Overzicht_Click ()
hulpverlener Hide
sqlform. Show

End Sub

Sub Quit_Click ()
klastabel Close
vraagtabel . Close
karaktabel Close
gkaraktabel. Close
metatabel . Close
controlstabel Close

usertabel Close
proceduretabel .Close
historietabel Close
uitkoinsttabel.ClOSe
gantwtabel . Close

gdatabase Close
gdatabasel . Close
End

End Sub

Sub Rapportbutton_Click ()
came from = RAPPORT
hulpverlener Hide
askid. Show

End Sub

Sub RegactOK_Click ()
camefroni = RegOk
askid. Show
hulpverlener.Hide

End Sub

Sub RegEffect_Click ()
camefrom = RegEff
askid.Show

End Sub

Sub setafspraakdate_CliCk ()
camefrom SetDate
askid. Show

End Sub
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Option Explicit

Dim proberen As Integer

Sub Form_Activate ()

proberen = 0

End Sub

Sub Okbutton_CliCk ()

If UCase(passwordtext) = UCase("bert") Then

passwordtext =
gebruikersoortfOrm. Hide
passwordform. Hide
Call pre_controle

Else
passwordtext =
proberen = proberen + 1

If proberen > 3 Then
passwordform. Hide
gebruikersoOrtfOrlfl. Show

End If
End If

End Sub

1
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Option Explicit

Dim gdatabase As Database
'field type constants
Const FT_TRUE FALSE = 1

Const FT_BYTE = 2

Const ft_integer = 3

Const FT_LONG = 4

Const FT_CURRENCY = 5

Const Fr_SINGLE = 6

Conat ft_double = 7

Const ft_datetime = 8

Const FT_STRING = 10
Const Fr_BINARY = 11
Const FT_MEMO = 12

Sub showfields (ii As ListBox, gdatabase As Database)

Dim i As Integer
Dim tabel As tabledef

Set tabel = gdatabase("usertabel")
For i = 0 To tabel.Fields.Count - 1

li.Addltem tabel.FieldS(i) .Name

Next
End Sub

Function stGetToken (stLn$, stDelim$) As String

On Error GoTo GetTokenError
Dim iOpenQuote%, iDelim%
Dim iCloseQuote%, stToken$

iOpenQuote% = InStr(1, stLn$, """")

iDelim% = InStr(1, stLn$, stDelim$)

If (iOpenQuote% > 0) And (iOpenQuote% < iDelim%) Then

iCloseQuote% = InStr(iOpeflQuOte% + 1, stLfl$, "")

iDe].im% = InStr(iCloseQuOte% + 1, atLn$, stDelim$)

End If

If (iDelim% c> 0) Then
stToken$ = LTrim$(RTrim$(Mid$(stLn$, 1, iDelim% - 1)))
stLn$ = Mid$(stLn$, iDelim% + 1)

Else
stToken$ = LTrim$ (RTrim$ (Mid$ (stLn$, 1)))

stLn$ =
End If

If (Len(stToken$) > 0) Then
If (Mid$(stToken$, 1, 1) = """") Then

stToken$ Mid$(stToken$, 2)

End If
If (Mid$(stTokefl$, Len(atToken$), 1)

— "") Then
stToken$ Mid$(stToken$, 1, Len(stToken$) - 1)

End If

End If
stGetToken = stToken$

GetTokenExit:
Exit Function

GetTokenError:
Resume GetTokenExit
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End Function

Sub vulcombo (c As CanboBox, d As Database)
Dim i As Integer
Dim tabel As tabledef

Set tabel = d("usertabel")
For i = 0 To tabel.Fields.COuflt - 1

c.Addltem tabel.FieldS(i) .Name

Next
End Sub

'Action: Vult een grid met een dynaset

Sub VulDynasetGrid (f As Form, t As Dynaset)

Dim i As Integer

f.Gridl.Row = f.Gridl.ROwS - 1

f.Gridl.Col = 0

For i = 0 To t.Fields.Couflt - 1

f.Gridl = t.Fields(i).ValUe
If f.Gridl.COl <> t.FieldS.COUflt - 1 Then

f.Gridl.Col = f.Gridl.Col + 1

End If
Next
f.Gridl.Rows = f.Gridl.RowS + 1

End Sub

Sub Andbutton_Click ()
Dim f As Field, hulp As Variant
Dim dag, jaar, maand

If cfield = "" Then
Exit Sub

End If

Set f = gdatabase.TableDefs("Usertabel") .Fields(cfield)

If cCriteria <> " Then
cCriteria = cCriteria + Chr(13) + Chr(lO) + " and

End If
If f Type = FT_STRING Or f Type FMEMO Then

cCriteria = cCriteria + cfield + " + cOperator + " '" + cvalue +

ElseIf f.Type = ft_datetime Then

dag = Left(cvalue, 2)

maand = Mid(cvalue, 4, 2)

jaar = Right(cvalue, 2)

cCriteria = ccriteria + cfield + + cOperator + "DateSerial(" + jaar + ", + maand
+ ," + dag +

Else
cCriteria = ccriteria + cfield + + cOperator + " " + cvalue

End If
cfield. SetFocus

End Sub

Sub Cancel_Click ()
sqlform. Hide
hulpverlener. Show
datesignaled = False

End Sub

Sub cfield_Click ()
If UCase(Cfield) = UCase("datulfl") Then
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cvalue. Format = "dd/nin/yy"
cvalue.Mask =
cvalue = Foxmat(Now, "dd/mm/yy")

Else
cvalue.Format =
cvalue.Mask =

cvalue =

End If

End Sub

Sub Clear Click ()
cCriteria =

datesi.gnaled = False
End Sub

Sub Form_Load ()

Set gdatabase = OpenDatabase("Systeem.mdb", True)
Call showfields (cShowFields, gdatabase)
Call vulcombo(cOrderByField, gdatabase)
cOrderByField.Addltem "(none)", 0
cOrderByField.Listlndex = 0

Call vulcombo(cGroupByField, gdatabase)
cGroupByField.Addltem "(none)", 0
cGroupByField.ListlfldeX 0

Call vulcombo(cfield, gdatabase)

'vul de operand combobox
cOperator.Addltem "="

cOperator.Addltem "<>"

cOperator.Addltem ">"

cOperator.Addltem ">="

cOperator .Addltem "<"
cOperator.Addltem "<="

cOperator .Addltem "Like"
cOperator.Listlndex = 0

cCriteria =
cvalue =

End Sub

Sub run_Click ()

On Error GoTo fout

Dim ds As Dynaset, myquery As Querydef
Dim fs As String
Dim ts As String
Dim i As Integer
Dim stWhere As String, stTmp As String
Dim stTmpWhere As String, fMatchParen As Integer
Dim stNewWhere As String, GstDynaString As String
Dim begin As Integer, eind As Integer

If ccriteria <> "" Then
stwhere$ = "AND " + LTrim(cCriteria)

'strip CRLFs
For i = 1 To Len(stWhere$)

If Mid(stWhere$, i, 1) — Chr$(l3) Then
stTmp$ = stTmp$ + " "

ElseIf Mid(stWhere$, i, 1) = Chr$(1O) Then
'do nothing
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Else
stTmp$ = stTinp$ + Mid(stWhere$, i, 1)

End If
Next
stWhere$ = stTmp$

stWhere$ = RTrim(StWhere$)

'Add parens to stWhere$
stTmpWhere$ = stWhere$
Do

stTmp$ = stGetToken(stTmpWhere$, "

If fMatchParefl% = False And UCase(stTxnp$) = "AND" Then
stNewWhere$ = stNewWhere$ + stTmp$ + " ("
fMatchParen% = True

ElseIf fMatchparefl% = True And UCase(stTmp$) = "AND" Then

stNewWhere$ = stNewWhere$ + ") " + stTmp$ + " ("
'fMatchParefl% = False

Else
If UCase(stTmp$) = "OR" Or UCase(stTmp$) = "IN" Or UCase(stTmp$) = "LIKE" Then

stNewWhere$ = stNewWhere$ + " " + stTmp$ + "

Else
stNewWhere$ = stNewWhere$ + stTmp$

End If

End If

Loop Until stTmpWhere$ =
stWhere$ = stNewWhere$ + ")"

'Build DynaSet string:
'Peel off leading AND/OR

If Mid(stWhere$, 2, 2) = "OR" Then

stWhere$ = Mid(stWhere$, 5, Len(stWhere$) - 5)

Else
stTmp$ = stGetToken(BtWhere$, "

End If

If stWhere$ <> "" Then
stWhere$ = " Where " + stWhere$

End If
End If

'check for group by field
If cGroupByField <> "(none)" Then

stWhere$ = stWhere$ + " Group By " + cGroupsyField
End If

'check for order by field
If cOrderByField <> "(none)" Then

stWhere$ = stWhere$ + " Order By " + cOrderByField
End If

'get show field names
For i% = 0 To cShowFields.LiStCOUnt - 1

If cShowFields.SeleCted(i%) Then
fs = fe + cShowFields.LiSt(i%) + ","

End If

Next
If fs = "" Then

fs =

Else
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fs = Mid(fs, 1, Len(f s) - 1) 'take off the last "

End If

'zoek
GstDynaString = "Select " + fs + " Front " + "usertabel" + stWhere$
Set ds = gdatabase.CreateDynaset(GstDYnaString)
ds MoveFirst
Load uitkomstqueryforlfl
uitkomstqueryform.Gridl.CO1S = 1

uitkomstqueryform.Gridl.ROWS = 2

uitkomstqueryform. Gridl - Col = 0

uitkomstqueryform.Gridl Row = 0

If fs = "" Then
uitkoinstqueryfOrm.Gridl.COl5 = gdatabase("usertabel") Fields.Count
For i = 0 To uitko,nstqueryform.Gridl.COls - 1

uitkomstqueryforln.Gridl.Col = i
uitkomstqueryform.Gridl.COlWidth(i) = 2000
uitkomstqueryforifl. Gridl = gdatabase ("usertabel") Fields (i) - Name

Next
Else

For i% = 0 To cShowFields.ListCOuflt - 1

If cShowFields.Selected(i%) Then
uitkocnstqueryfOrTfl.Gridl.COls = uitkornstqueryforlfl.Gridl.CO1B + 1

uitkomstqueryform.Gridl = cShowFields.LiSt(i%)
uitkcinstqueryfoxm.Gridl . ColWidth (uitkc*stqueryforifl. Gridl Col) = 2000
uitkoinstqueryform.Gridl.COl = uitkomstqueryform.Gridl.COl + 1

End If

Next
End If

If Not ds.EOF And Not ds.BOF Then
While Not ds.EOF

Call VulDynasetGrid(uitkO(flStqUerYfofl1, ds)

ds MoveNext
Wend

End If
uitkonstqueryforfl. Show
Exit Sub

fout:
If Err = 3021 Then

Resume Next
Else

MsgBox "er gaat iets fout"
Exit Sub

End If

End Sub
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Option Explicit

Sub Ccmmandl_Click ()
rapportform. Hide
hulpverlener. Show

End Sub

Sub Zelfde_Click (index As Integer)
Dim nuxnmer As String
Dim duniny As Integer

nwnmer = zelfde(index) .Caption

Call CreateRapport (nununer)
dununy = VindRecord(historietabel, nummer)

hi storyform. Show
historyform. historytext = historietabel ("memo")

End Sub



START. FRI.! - 1

Option Explicit

Sub ActReg_Click ()

hulpvrager - Hide
camefroin = hulpvraag
askid. Show

End Sub

Sub SOS_Click ()

stelvraag. Show
End Sub

Sub Stop_Click ()

kiastabel .Close
vraagtabel . Close
karaktabel. Close
gkaraktabel .Close
metatabel .Close
control stabel .Close

usertabel . Close
proceduretabel . Close
historietabel . Close
uitkoinsttabel .Close
gantwtabel . Close

gdatabase .Close
gdatabasel . Close
End

End Sub
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Option Explicit

Const msgl = "BOS Stoppen"
Dim AantalKlassefl As Integer

Sub save_antwoord (i As Integer)
Select Case vraagtabel ("antwoordsOOrt")

Case TWEE_BUTTON
If Antwoordoptie(0) .Value = True Then

antwoordarray(i) .waarde = .95
Else

antwoordarray(i) .waarde = .05
End If

Case DRIE_BUTTON
If Antwoordoptie(0).Value = True Then

antwoordarray(i) .waarde = .95
Elself AntwoOrdoptie(l) = True Then

antwoordarray(i) .waarde = .5
Else

antwoordarray(i) .waarde = .05
End If

Case VIJF_BUTTON
If Antwoordoptie(0) .Value = True Then

antwoordarray(i) .waarde = .95
ElseIf Antwoordoptie(l).ValUe = True Then

antwoordarray(i) .waarde = .75
Elself .Antwoordoptie(2).Value = True Then

antwoordarray(i) .waarde = .5
Elself AntwoordOptie(3).ValUe = True Then

antwoordarray(i) .waarde = .25
Else

antwoordarray(i) .waarde = .05
End If

Case CIJFER
antwoordarray(i) .waarde = Int(waarde) / 10

End Select
antwoordarray(i) .id = vraagtabel("vraagflUflZmer")
antwoordarray(i) . klasse = vraagtabel ("klassenuxnmer")

End Sub

Sub Form_Load U
Dim dummy As Integer

AantalVragen = tel_records (vraagtabel)

Call init_array(VragenGehadU, AantalVragefl)

AantalKlassen = tel_records (klastabel)

Call init_array(KlasseGehadU, .Aantalxlassen)

ReDim antwoordarray(Aafltalxlassen * aantal_vr_inklasse)
dummy = ZoekVraag(AantalVragen, AantalKlassen)

GesteldeVragefl = 0

Call stel_vraag
End Sub

Sub OK_button_Click C)
Dim AllQuestiona As Integer

Call save_antwoord (GesteldeVragen)
GesteldeVragen = GesteldeVragen + 1

AllQuestiOfls = zoekVraag(AantalVragen, AantalKlassen)

If Not AllQuestioflB Then
Call stel_vraag

Else
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stelvraag . Hide
Call SortRij(antwoOrdarraYO, 0, GesteldeVragen - 1)
Call pre_analyse (antwoordarrayO, GesteldeVragen - 1)

Unload stelvraag
End If

End Sub

Sub Stop_Click ()

Dim ja_nee As Integer

ja_nee = MsgBox(msgl, 36)

If ja_nee = idyes Then
stelvraag . Hide
hulpvrager. Show

End If
Sub
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Option Explicit

Sub Querybutton_CliCk ()

Unload UitkcnstQueryfOrlfl
SQLform. Show

End Sub

Sub RapportbUttOfl_C11Ck ()

SQLform. Hide
UitkcnstQueryform.Hide
camef rem = RAPPORT

askid. Show
End Sub
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Option Explicit

Global gdatabasel As Database

Global controlstabel As Table

Global metatabel As Table
Global usertabel As Table
Global proceduretabel As Table
Global historietabel As Table
Global uitkomsttabel As Table

Global Const RegOk = 2.

Global Conet RegEff = 2

Global Const Setdate = 3

Global Const hulpvraag = 4

Global Const BOS = 5

Global Const RAPPORT = 6
I

Global camefrom As Integer
Global datesignaled As Integer
Global hulpatring As String

Sub ActOk ()
Dim dununy As Integer
Dim hulp As String

hulp = usertabel.Fields(O) .Value

dunmy = VindRecord(proceduretabel, hulp)

proceduretabel . Edit
proceduretabel("PreCOntrole") = True
proceduretabel Update
askid.Hide
hulpverlener. Show

End Sub

Sub create_historietabel (d As Database)
Dim td As New tab].edef

Dim fld() As New field
Dim idx As New index
Dim i As Integer

ReDim fld(l)
metatabel .MoveFirst
td.Nanae = "historie"
If exists_table(d, td) = False Then

fld(O).Naine = metatabel("Veldflaazfl")
fld(O) .Type = ft_string
fld(O) .Size = metatabel("Veldlengte")
fld(l).Nalne = "memo"
fld(l) .Type = ft_memo
For i = 0 To 1

td.Fields..Append fld(i)
Next
idx.Name = "keyfield"
idx.Fields = fld(0) Name

idx.Unique = True
td. Indexes . append idx
d.TableDef S .Append td

End If
Set historietabel = gdatabase .OpenTable("histOrie")

End Sub
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Sub create_proceduretabel (d As Database)
Dim td As New tabledef
Dim fld() As New field
Dim idx As New index
Dim i As Integer

ReDim fld(3)
metatabel .MoveFirst
td.Nanie = "procedure"
If exists_table(d, td) = False Then

fld(O) .Name = metatabel("Veldflaafl")
fld(O) .Type = ft_string
f].d(O) .Size = atabel("Veldler1gte")
fld(l) .Name = "precontrole"
fld(l) .Type = ft_integer
fld(2) .Name = "postcontrole"
fld(2) .Type = ft_integer
fld(3) .Name = "postdatum"
fld(3) .Type = ft_datetime
For i = 0 To 3

td.Fields .Append fld(i)

Next
idx.Name = "keyfield"
idx.Fields = fld(O) .Name

idx.Unique = True
td. Indexes .ppend idx
d.TableDefs .Append td

End If
Set proceduretabel = gdatabase OpenTable ("procedure")

End Sub

Sub create_uitkOinSttabl (d As Database)
Dim td As New tabledef
Dim fld() As New field
Dim idx As New index
Dim i As Integer, teller As Integer

karaktabel . MoveFirst
metatabel .MoveFirst
teller = tel_records(karaktabel)
ReDim fld(teller)
td.Naine = "uitkomsttabel"
j=l
If exists_table(d, td) = False Then

fld(O) .Name z metatabel("Veldflaafll")
fld(0) .Type = ft_string
fld(0) .Size etatabel("Veldlengte")

While Not karaktabel.EOF
fld(i) .Name = karaktabel("karakflaa1fl")
fld(i) .Type = ft_doublei=i+l
karaktabel . MoveNext

Wend
For teller 0 To i - 1

td. Fields .ppend fld(teller)

Next
idx.Name = "primarykey"
idx.Fields = fld(O).Name
idx.Unique = True
td. Indexes.Appefld idx

d.TableDef s .ppend td
End If
Set uitkomsttabel = d.OpenTable("Uitkomsttabel")



ACTREG.BAS - 3

End Sub

Sub create_usertabel (d As Database)
Conet strings = 1

Const integr = 2

Const reals = 3

Const bool = 4

Const datum = 5

Dim td As New tabledef
Dim fld() As New field
Dim idx As New index
Dim i As Integer, teller As Integer

metatabel .MoveFirst
teller = tel_records(metatabel)
ReDim fld(teller - 1)
td.Name = "usertabel"
i=O
If exists_table(d, td) False Then

While Not metatabel.EOF
fld(i).Naine = metatabel("Veldnaalfl")
Select Case metatabel("VeldtYPe")

Case strings
fld(i) .Type = ft_string
fld(i) .Size = metatabel("Veldlengte")

Case integr
fld(i) .Type = ft_integer

Case reals
fld(i) .Type = ft_double

Case bool
fld(i) .Type = ft_integer

Case datum
fld(i) .Type ft_datetime

End Select
i=i+l
metatabel .MoveNext

Wend
For teller = 0 To i - 1

td.Fields.Appefld fld(teller)

Next
idx .Name = "primarykey"
idx.Fields = fld(O).Name
idx.Unique = True
td. Indexes ..Append idx

d.TableDef s .Append td
End If

• Set usertabel = d.OpenTable("usertabel")
End Sub

Sub CreateRapPOrt (id As String)
Dim te_vinden_ids() As String
Dim GstDynaStriflg As String, hulpsql As String
Dim i As Integer, aantal_gevondefl As Integer
Dim ds As Dynaset

screen.MousePOiflter = 11
Load rapport form
ReDim te_vinden_ids (2)

aantal_gevonden - FindEquals(id, te_vinden_idsO)
For i = 0 To 2

rapportform.Zelfde(i) .Visible a False
Next
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For i = 1 To aantalgevonden
rapportforfli.Zelfde(i - 1).Caption = te_vinden_ids(i - 1)

rapportforni.Zelfde(i - 1) .Visible = True
Next
rapportform.Userid = Id
'mit grid
rapportform.Gridl.COlB = 3

rapportform.Gridl.ROWB = 2

rapportform.Gridl .ColWidth(0) = 1000
rapportform.Gridl .ColWidth(1) = 8000
rapportforni.Gridl .ColWidth(2) = 1000
Rapportfor1fl.Grid1.Width = 100
rapportform.Gridl.COl = 0

rapportform.Gridl.ROW = 0

rapportform.Gridl = "Kiasse"
rapportform.Gridl.COl = 1

rapportform.Gridl = "Vraag"
rapportform.Gridl.C01 = 2

rapportform.Gridl = "ntwoord"

'vul grid met antwoordefl
If vindRecord(gafltwtabel, id) Then

hulpsql = "antwoorden." + LCase(gafltWtabe1.Fie1d8(0).t1) + "='" + id +

GstDynaStriflg = "SELECT k1assefl.klaBBenaa, vragen.vraag, vragen.antwoordsoOrt, antwoo

rden.value FROM kiassen, vragen, antwoorden WHERE " + hulpsgl + " and antwoorden.vraagflr vra

gen.vraagnUlflmer and klassen.klaSseflummer vragen.klasseflUxfltfler order by klassen.klasSerlaam"

Set de = gdatabase.CreateDynaBet(GBtDYnaStn)
ds .MoveFirst
rapportform.Gridl.ROW = 1

While Not ds.EOF
For i = 0 To rapportform.Gridl.COl8 - 1

rapportform.Gridl.COl = i
If i = 2 Then

Select CaBe ds.FieldB(2)
Case TWEE_BUTTON

If ds.Fields(3) = .95 Then
rapportforin.Gridl = "Waar"

Else
rapportforfll.Gridl = "Onwaar"

End If
Case DRIE_BUTTON

If ds.Fields(3) = .05 Then
rapportforzn.Gridl = "Onwaar"

ElseIf ds.FieldB(3) = .95 Then
rapportform.Gridl = "Waar"

El Be
rapportforin.Gridl = "Neutraal"

End If
Case VIJF_BUTTON

If ds.FieldB(3) = .05 Then
rapportforin.Gridl = "Onwaar"

ElseIf ds.FieldB(3) = .25 Then
rapportfortn.Gridl = "Deels onwaar"

ElseIf ds.Fielda(3) .5 Then
rapportform.Gridl = "Neutraal"

ElseIf ds.Fields(3) = .75 Then
rapportform.Gridl = "Deels Waar"

Else
rapportform.Gridl = "Waar"

End If
Case CIJFER

rapportforin.Gridl - Str(ds.Fields(3))
End Select
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Else
rapportform.Gridl = ds.Fields(i)

End If
Next
ds.MoveNext
rapportform.Gridl.R0WB = rapportform.Gridl.RoWs + 1

rapportform.Gridl.ROW = rapportform.Gridl.ROW + 1

Wend
End If
'maak grafiek
If VindRecord(uitkomsttabel, Id) Then

hulpsql — "uitkomstta.bel." + uitkomstta.bel.FieldB(0).Nalfle + "=" + id +

GstDynaString = "Select * from uitkomsttabel where " + hulpsql
Set ds gdatabase . CreateDynaset (GstDynaString)
ds .MoveFirst
i= 1
rapportform.Graphl .NuinPoints = tel_records (karaktabel)

While i <= ds.Fields.Count - 1

rapportform.Graphl.GraPhData = Irit(ds.Fields(i) * 100)
i—i+ 1

Wend
End If
screen.Mousepointer = 0
rapportform.Graphl.DraWMOde = 2

rapportform. Show

End Sub

Function FindEquals (Vergelijkid As String, id() As String) As Integer

Const marge = .05
Dim gevonden As Integer, aantal_uitkoststen As Integer
Dim uitkomsten() As Double, i As Integer, aantal_gevonden As Integer

If VindRecord(uitkomsttabel, Vergelijkid) Then

aantal_uitkomsten = uitkomsttabel.FieldS.COUnt - 1

ReDim uitkomsten (aantal_uitkOmstell)
For i = 1 To aantal_uitkomsten

uitkomsten(i) = uitkomsttabel . Fields(i)
Next
uitkansttabel .MoveFirst
aantal_gevonden = 0
While Not uitkomsttabel.EOF Or aantal_gevonden >= 3

If UCase(uitkomsttabel.FieldS(O)) <> UCase(Vergelijkid) Then

gevonden = True
For i 1 To aantal_uitkanstefl

If Abs(uitkcmsten(i) - uitkomsttabel.Fields(i)) > marge Then

gevonden = False
Exit For

End If
Next
If gevonden Then

id(aantal_gevondeIi) = uitkcinsttabel . Fields (0)

aantal_gevonden = aantal_gevonden + 1

End If
End If
uitkomsttabel .MoveNext

Wend
FindEquals = aantal_gevonden

End If
End Function

'Actie: haalt de record_veld_waarden op van een formulier en zet deze

in een tabel. De koppeling tussen "control" en tabel
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geschiedt met behuip van het Tag-property.

Sub get_value (formnanie As Form, tabel As Table, i As Integer)

Dim j As Integer, hulptekst As String
Dim hulp As control

j=o
While formname.COfltrOlS(j) .Tag <> Str$(i)

j =j +1
Wend
Set hulp = formnarne.CofltrOls(j)
If TypeOf huip Is ListBox Then

tabel.FieldB(i) = hulp.Listlndex
Elself TypeOf huip Is CoinboBox Then

tabel.Fields(i) = hulp.Listlndex + 1

ElseIf TypeOf hulp Is Label Then
tabel.FieldS(i) = hulp

ElseIf TypeOf huip Is MaskBdBoX Then
If hulp.Format = "dd-nin-yy Then

tabel.Fields(i) = DateValue(hUlP)
Else

tabel.FieldS(i) = Format(hUlP, hulp.Format)

End If
Else

If hulp.Text "" Then
ta.bel.Fields(i) =

Else
tabel.FieldS(i) = hulp.Text

End If
End If

End Sub

Sub hulpvrag (found As Integer, id As String)

Dim j As Integer, huip As control

Load ActRegForfll
controlstabel .MoveFirst
While Not controlstabel.EOF

Call load_control (ActRegForm)
control stabel .MoveNext

Wend
ActRegFOrm. Show
ActRegFOrzfl. controledate .Visible = False
ActRegFOZTh - AfspraakdatuiflcheCk .Visible = False
ActRegForm. controledatuflcheck.Vi8ible = False
ActRegForm. controlelabel .Visible = False
ActRegFOrm.HistOrietext .Visible = False
If found = True Then

Call set_value (ActRegFOrm, usertabel)

Else
j =0
While ActRegForm.COfltrOlB(i) .Tag <> " 0"

:1=) +1
Wend
Set huip = ActRegFoxTh.CofltrOls(i)
hulp.TeXt = id

End If
End Sub

'Actie: controleert of het ingevoerde key-veld een unieke

waarde heeft. Er wordt van uitgegaafl, dat de

sleutel van een tabel gegeven wordt door het eerste
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veld. Dit veld wordt op een formulier aangegevefl
met de 'waarde 0" voor het Tag-property

Function id_exists (f As Form, t As Table) As Integer

Dim i As Integer, keyvalue As Variant

i=0
While i < f.Controls.COUflt And f.Controls(i) .Tag <> " 0"

i= i+l
Wend
keyvalue = f.Controls(i).TeXt
id_exists = VindRecord(t, keyvalue)

Function

Sub load_control (f As Form)
Dim ± As Integer
Dim c As control

i = controlstabel("Controlnummer")
Select Case controlstabel("sOOrt")

Case "tekstbox"
If i = 0 Then

f.Textl(0) .Visible = True
Else

Load f.Text].(i)
f.Textl(i) .Visible = True

End If
f.Textl(i) .Tag = controlstabel("tag")
f.Textl(i) .Text =

If f.Textl(i).Tag = " 0" Then
f.Textl(i) .Enabled = False

End If
Set c = f.Textl(±)

Case "time"
If ± = 0 Then

f.times(O) .V±sible = True
Else

Load f.times(i)
f.times(i) .Visible = True

End If
f.times(i).Tag = controlstabel("tag")
Set c = f.times(i)

Case "date"
If i = 0 Then

f.dates(O).Visible = True
Else

Load f.dates(i)
f.dates(i).ViSible = True

End If
f.dates(i) .Tag — controlstabel("tag")
Set c = f.dates(i)

Case Else
If i = 0 Then

f.Labell(O).Visible = True
Else

Load f.Labell(i)
f.Labell(i) .Visible = True

End If
f.Labell(i) .Caption = controlstabel("captiofl")
Set C = f.Labell(i)

End Select
c . Tablndex - controlstabel ("tabindex")
c.Top = controlstabel("tOp")



ACTREG.BAS - 8

c.Left = controlstabel("left)
c.Height = controlstabel("height")
c.Width = controlstabel("Width")

End Sub

Sub REf fect C)

Dim dunimy As Integer, huip As Variant

Load ActRegFOrm
control Btabel .Movepirst
While Not controlstabel.EOF

Call load_control (ActRegForln)
controlstabel . MoveNext

Wend
ActRegForm. Show
ActRegForm. controledate.ViSib]e = False
ActRegForm .Af spraakdatuxflCheCk .Visible = False
ActRegPorm. controledatufliCheCk .Visible = False
ActRegForm. controlelabel .Visible = False
ActRegporm.HistOrietext .Visible True

hulp = usertabel.Field&(0).Value
dummy = ViridRecord(proCedUretabel, huip)

dummy = VindRecord(historietabe], huip)

ActRegFormHistorietext = historietabel (1) .Value
Call set_value (ActRegForm, usertabel)

End Sub

'Actie: Vult een formulier met de waarden van een record. De controls

op een formulier worden met het Tag-property gekoppeld aan

een record-veld.
Voorbeeld: het eerste recordveld komt overeen met

Tag-value ' 0'.

Sub set_value (formname As Form, tabel As Table)

Dim i, j As Integer
Dim hulp As control

For i = 0 To tabel.Fields.COUflt - 1

i =0
While formname.COntrOlS(J) .Tag <> Str$(i)

j =j +1
Wend
Set huip = formname.CofltrOls(i)
If TypeOf hulp Is LiatBox Then

hulp.Listlndex tabel.Fields(i)
Elself TypeOf hulp Is ComboBox Then

hulp.ListlfldeX = tabel.Fields(i) - 1

ElseIf TypeOf hulp Is Label Then
huip = tabel.Fields(i)

ElseIf TypeOf huip Is MaskEdBox Then
huip Format$(tabel.Fields(i), hulp.Foxmat)

Else
hulp.Text = tabel.Fields(i)

End If
Next

End Sub

Sub Setdates ()
Dim dummy As Integer, hulp A Variant

Load ActRegFoxTh
controlatabel .MoveFirSt
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While Not controlstabel.EOF
Call load_control (ActRegForm)
controlstabel .MoveNext

Wend
ActRegForTn. Show
ActRegForm. controledate .Visible = True
ActRegFornLAfsPraakdatUmcheck .Visible = True
ActRegForm. controledatuxncheck.Visible = True
ActRegForm.cOfltrOlelabel .Visible = True
ActRegForm. Historietext .Visible = False
hulp = usertabel.Fields(O).ValUe
duniny = VindRecord(proCeduretabel, hulp)

Call set_value (ActRegForm, usertabel)
ActRegForm - controledate = Format (proceduretabe 1 ("postdatum"), ActRegForm. controledate .Form

at)

End Sub

Function VindRecord (t As Table, id As Variant) As Integer
On Error GoTo errorhandler

Dim doorgaan As Integer

t - MoveFirSt
doorgaan = False
While (Not doorgaan) And (Not t.EOF)

doorgaan = (t.Fields(O).ValUe = id)
t .MoveNext

Wend
t.MovePrevious

1 : VindRecord = doorgaan
Exit Function

errorhandler:
doorgaan = False
Resume 1

End Function
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Option Explicit

Type valuerecord
Waarde As Double
id As Integer
klasse As Integer

End Type

Global gdatabase As Database
Global klastabel As Table
Global karaktabel As Table

Global vraagtabel As Table
Global gkaraktabel As Table
Global gantwtabel As Table

Global antwoordarray() As valuerecord
Global Ginputnet() As Double
Global GesteldeVragen As Integer
Global AantalVragen As Integer

Global Const DB_CREATE_GENERAL = ;langidOX0809;CP=l252;countrY°"
Global Const DB_ThBLE = 1

'field type constants
Global Const FT_TRUEFALSE = 1

Global Const PT_BYTE = 2

Global Const ft_integer = 3

Global Const FT_LONG = 4

Global Const PT_CURRENCY = 5

Global Const FT_SINGLE = 6

Global Const ft_double = 7

Global Const FT_DATETIME = 8

Global Const ft_string = 10
Global Const FT_BINARY = 11
Global Const ft_memo = 12

Index Attributes
Global Const DB_UNIQUE = 3.

Global Const DB_PRIMARY = 2

Global Const DB_PROHIBITNULL = 4

Global Const DB_IGNORENULL = 8

Global Const DB_DESCENDING = 1 'For each field in Index

Global Const idyes = 6 'reactie op jan/nee msgbox

Global Const TWEE_BUT'FON = 1

Global Const DRIE_BUTIVN = 2

Global Const VIJF_BUT1'ON = 3

Global Const CIJFER = 4

Global aantal_vr_inklasse
Global VragenGehad() As Integer

Global KlasseGehad() As Integer

Sub BerekenUitkomst ()
Dim neurOflnr As Integer, i As Integer

Dim Globalindex As Integer
Dim TopValue As Double

neuronflr = net.nr_neu.rOflS - net.nr_outputs
For i = neuronn.r To net.flr_fleurofls - 1

If Topvalue < aeurons(i) .value Then
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TopValue = neurons(i).value
Globalindex = i - neuronnr

End If
Next
gkaraktabel .MoveFirst
While gkaraktabel ("karaknuznmer") <> Globalindex

gkaraktabel MoveNext
Wend
MsgBox gkaraktabel ("karaknaaxn")

End Sub

Sub create_antwoordentabel (d As Database)
Dim td As New TableDef
Dim fld() As New field
Dim i As Integer
Dim idx As New index

ReDim fld(O To 2)

td.Naine = "antwoorden"
metatabel MoveFirst
If exists_table(d, td) = False Then

fld(O).Naxne = metatabel("Veldflaam") 'set veidnamen en types

fld(O) .Type = ft_string
fld(O) .Size = metatabel("Veldlengte")
fld(l) .Nanie = "vraagnr"
fld(l) .Type = ft integer
fld(2) .Naine = "value"
fld(2) .Type = ft_double

For i = 0 To 2
td.Fields.ppend I ld(i)

Next

idx.Naine = "primerykey" 'creeer index

idx.Fields = I ld(0) .Name + ";vraagflr"
idx.Unique = True
td. Indexes .Append idx

'create tabel
d. TableDef B .Append td

End If
Set gantwtabel = d.OpenTable("antwoOrdefl")

End Sub

'deze functie bepaalt of een tabel al bestaat
• 'ja, dan true anders false

Function exists_table (d As Database, t As TableDef) As Integer
Dim i As Integer

exists_table = False
For i = 0 To d.TableDefs.COuflt - 1

If UCase(d.TableDefs(i).Nalfle) = UCase(t.Name) Then

exists_table = True
End If

Next
End Function

Sub Getlnputs (antw() As valuerecord, InputNet() As Double, KlasId As Integer, NrofQuestiofle A

s Integer)
Const dummy_value = .5
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Dim i As Integer, VorigNeuron As Integer
Dim EersteVraag As Integer, j As Integer

vraagtabel - MoveFirst
While vraagtabel("klassenUmer") > KlasId 'zoek laagste vraagnununer

vraagtabel . MoveNext
Wend
EersteVraag = vraagtabel("vraagnummer") - 1

VorigNeuron = 0

For i = EersteVraag To NrOfQuestions
If antw(i) .klasse = KiasId Then

InputNet(i - EersteVraag) = antw(i) .Waarde

End If
If (i - EersteVraag) - VorigNeuron > 1 Then

For j = (VorigNeuron + 1) To (i - EersteVraag)
InputNet(j) = dummy_value

Next
End If
VorigNeuron = i - EersteVraag

Next
End Sub

Sub mit array (A() As Integer, eind As Integer)

Dim ± As Integer

ReDim A(eind)
For i = 0 To eind

A(i) = False
Next

End Sub

Sub pre_analyse (antw() As valuerecord, ArrayEind As Integer)

Dim netfile As String, trainfile As String
Dim InputNet() As Double, klas As Integer
Dim index As Integer
Dim neuronnr As Integer

Call LoadNetWerk ("net - mi")
index = 0
ReDim Ginputnet (net. nr_inputs)
klastabel .MoveFirst
While Not klastabel.EOF

netfile = "prenet" + klastabel("klassenuITUfler") + ".ini"
Call LoadNetWerk (netfile)
ReDim InputNet (net. nr_inputs)
klas = klastabel("klasseflumer")
Call Getlnputs(antwU, InputNetU, klas, ArrayEind)

Call enimulate_net (InputNet U)

Call Save_outputs(GinputfletU, index)
klastabel .MoveNext

Wend
Call LoadNetWerk("flet. mi")

Call eninulate_net(GiflpUtnetU)
Call BerekenUitkclust
cainefrom = SOS

askid. Show

End Sub

Sub Save_outputs (outarray() As Double, index As Integer)

Dim i As Integer

For i = (net.nr_neurons - net.nr_outputs) To (net.nr_neurons - 2) '-2 ivm overig neuron

outarray(index) = neurons(i) .value
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index = index + 1

Next
End Sub

Sub SaveAntwoordDisk (antw() As valuerecord, NrOfQuestions As Integer, userid As String)
Dim i As Integer

If VindRecord(gantwtabel, userid) Then
gantwtabel .MoveFirst
While Not gantwtabel.EOF

If gantwtabel.Fields(O) = userid Then
gantwtabel .Delete

End If
gantwtabel .MoveNext

Wend
End If

• For i = 0 To NrOfQuestions - 1

gantwtabe 1. AddNew
gantwtabel.Fields(O) = userid
gantwtabel("vraagnr") = antw(i).id
gantwtabel ("value") = antw(i) Waarde
gantwtabel Update

Next
End Sub

Sub SaveUitkomst (uitkomsten() As Double, id As String)
Dim i As Integer, neuronnr As Integer
Dim aantalUitkomsten As Integer

neuronnr = net.nr_neurons - net.nr_outputs
karaktabel.MoveFirst 'de globale karakteristieken tabel

aantalUitkomsten = tel_records(karaktabel) 'heeft evenveel records als er uitknsten zi

If VindRecord(uitkansttabel, id) Then
uitkomsttabel .Edit

Else
uitkossttabel .AddNew
uitkomsttabel.Fields(O) = id

End If
i=l
While i <= aantalUitkomsten

uitkomsttabel.Fields(i) = uitksten(i - 1)
i=±+l
neuronnr = neuronnr + 1

Wend
uitkoinsttabel . Update

End Sub

Sub set_button (j As Integer)
Dim i As Integer

For i = 0 To j
stelvraag.Antwoordoptie(i) .Visible = True

Next
End Sub

Sub set_database (tekst As String)
On Error GoTo errorafhandeling

Set gdatabase = OpenDatabase(tekst) 'initialiseer database

Exit Sub

errorafhandeling:
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Set gdatabase = CreateDatabase(tekst, DB_CREATE_GENERAL, 0)

Resume Next
End Sub

Sub SortRij (A() As valuerecord, start As Long, eind As Long)

Dim i As Integer, hulp As valuerecord
Dim j As Integer, doorgaan As Integer

For j = start + 1 To eind
doorgaan = True
huip = A(j)i=j -l
Do While doorgaan And A(i) .id > hulp.id

A(i+l) =A(i)

doorgaan = (i >= 0)
If doorgaan = False Then Exit Do

Loop
A(i + 1) = hulp

Next
End Sub

'Actie: Stelt een vraag, die opgeslagen is in de vraagtabel. Hiervoor

wordt het formulier "stelvraag" gebruikt.

Sub stel_vraag ()
Dim i As Integer

For i = 0 To 4
stelvraag.AntwoOrdoptie(i) .Visible = False

Next
stelvraag.Cijferlabel .Visible = False
stelvraag.Waarde.Visible = False
stelvraag Vraaglabel = vraagtabel ("vraag")
Select Case vraagtabel (MantwoordsoOrt")

Case CIJFER
stelvraag.Waarde.Visible = True
stelvraag. Ci) ferlabel .Visible = True

Case TWEE_BUTrON
Call set_button(1)
stelvraag.AntwoOrdOPtie(O) .Caption = "Waar"
stelvraag.AntwOordoPtie (1) . Caption = "Onwaar"

Case DRIE_BUTI'ON
Call set_button(2)
stelvraag..AntwoordCPtie(O) .Caption = "Waar"
stelvraag .Antwoordoptie (1) .Caption = "Neutraal"
stelvraag..Antwoordoptie(2) .Caption = "Onwaar"

Case VIJF_BUTTON
Call set_button(4)
stelvraag .Antwoordoptie (0) Caption = "Waar"
stelvraag.AntwoordcPtie(l).CaPti0n1 = Deels waar"

stelvraag .Antwoordoptie (2) Caption = NeutraalN
stelvraag.AntwoordCPtie(3) .Caption "Deels onwaar"

stelvraag.AntwoOrdOPtie(4) .Caption = "Onwaar"

End Select
End Sub

'actie: te].t het aantal records in een tabel

Function tel_records (tabel As Table) As Integer

Dim Aantal As Integer
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tabel .MoveFirst
Aantal = 0
While Not tabel.EOF

Aantal = Aantal + 1

tabel .MoveNext
Wend
tel records = Aantal
tabel .MoveFirst

End Function

Function ZoekVraag (NrOfVragen As Integer, NrOfKlassen As Integer) As Integer
Dim Vrnummer As Integer, KlasseNr As Integer
Dim AllesGehad As Integer, again As Integer
Dim found As Integer

AllesGehad = True
For KlasseNr = 0 To NrofKlassen - 1

If KlasseGehad(JClasseNr) > 1000 Then '1000 is dunimyvalue

AllesGehad = False
End If

Next
If Not AllesGehad Then

again = True
While again

again = False
Vrnuniner = Int(Rnd * NrOfVragen) + 1

vraagtabel .MoveFirst
found = False
While Not found

If vraagtabel("vraagnummer") = Vrnwnmer Then

found = True
Else

found = False
vraagtabel MoveNext

End If
Wend
KlasseNr = vraagtabel("klassenunier")
If VragenGehad(Vrnurmner - 1) Then

again = True
ElseIf KlasseGehad(KlasseNr - 1) = 1000 Then

again = True
End If

Wend
VragenGehad (Vrnunmer - 1) = True
KlasseGehad(KlasseNr - 1) = KlasseGehad(KlasBeNr - 1) + 1

If KlasseGehad(KlasseNr - 1) = aantal_vr_inklasse Then
KlasseGehad(KlasseNr - 1) = 1000

End If
End If
ZoekVraag = AllesGehad

End Function
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Option Explicit

'actie: initialiseert een grid zodat het aantal colcmrnen

van het grid precies gelijk is aan het aantal

velden van een record

Sub InitGrid (f As Form, t As Table)

Dim i As Integer

f.Gridl.COlS = t.Fields.Count
f.Gridl.Rows = 2

f.Gridl.ROw = 0

For i = 0 To f.Gridl.COlS - 1

f.Gridl.Col = i
f.Gridl.COlWidth(i) = 2000
f.Gridl = t.Fields(i) .Name

Next
f.Gridl.Row = 1

For i = 0 To f.Gridl.COlS - 1

f.Gridl.Col = i
f.Gridl =

Next
End Sub

Sub post_controle ()
Dim vandaag, verschil

vandaag = Format (Now, " dd/rnm/yy")
Call InitGrid(controleform, usertabel)

proceduretabel .MoveFirst
While Not proceduretabel.EOF

verachil = DateDiff ("d", proceduretabel ("postdatuni"), vandaag)

If verschil > 0 And proceduretabel("POstCofltrole") = False Then

usertabel MoveFirst
While proceduretabel.Fields(O) .Value <> usertabel.Fields(O) .Value

usertabel - MoveNext
Wend
Call VulGrid(controlefOrm, usertabel)

End If
proceduretabel .MoveNext

Wend
If controleform.Gridl.ROWS c 2 Then

controleform.beriCht = "Voor deze studenten moet de na-controle nog plaatsvinden"
controleform.CaPtiOfl = "na controle"

controleform. Show

Else
controleform. Hide
hulpverlefler. Show

End If
End Sub

'Er wordt vanuit gegaafl, dat het precontro]-e veld 'datum'

'heet. Dit veld moet onderdeel zijn van de usertabel.

Sub pre_controle ()
Dim id As Variant, doorgaan As Integer
Dim today As String, verschil As Integer

Load controle form
Call InitGrid(coritrOlefOrm, usertabel)
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today = Format(Now, "dd-mm-yy")
usertabel MoveFirat
While Not usertabel.EOF

id = usertabel.Fields(O) .Value

doorgaan = True
proceduretabel . MoveFirst
While doorgaan

If id = proceduretabel.Fields(O).Value Then
doorgaan = False

Else
proceduretabel . MoveNext

End If
Wend
verschil = DateDiff("d", usertabel("datuzn"), today)
If verschil > 0 And proceduretabel("postcontrole") = False Then

Call VulGrid(controleform, usertabel)
End If
usertabel .MoveNext

Wend
If controleform.Gridl.Rows <> 2 Then

controleform.bericht = "Deze studenten zijn niet langs geweest!"
controleform. Caption = "Pre-controle"
controleform. Show

Else
Call post_controle

End If
End Sub

'actie: vult een nj van een grid met de waarden
van het huidige record van een tabel.

'Randvoorwaarden: het aangeroepen formulier heeft
een grid genaamd: gridi

Sub VulGrid (f As Form, t As Table)
Dim i As Integer

f.Gridl.Row = f.Gridl.Rows - 1

f.Gridl.Col = 0
For i = 0 To t.Fields.Count - 1

f.Gridl = t.Fields(i).Value
If f.Gridl.Col <> t.Fields.Count - 1 Then

f.Gridl.Col = f.Gridl.Col + 1

End If
Next
f.Gridl.Rows = f.Gridl.Rows + 1

End Sub



NEURAL.BAS - 1

Option Explicit

Type neuron
value As Double
bias As Double
old_bias As Double
error As Double
offset_s As Long

End Type

Type synapse
offset_n As Long
lasts As Integer
weight As Double
old_weight As Double

End Type

Type netwerk
nr_neurons As Long
nr_synapses As Long
nr_inputs As Long
nr_outputS As Long
hidden_layers As Long
nr_hidden As Integer

End Type

Const learnrate = .5
Const momentum = .7

Sub emmulate_net (net_inputs()
Dim synaps As Long
Dim result As Double
Dim fdunuiiy As Double
Dim teller As Integer

'the neuron value
'the neuron bias
'the old neuron bias
'the neuron error
'index of first synapse

'index of feeding neuron
'if 1, then last synapse
'synapse weight
'old weight for learning

'number of neurons in net
'number of synapses in net
'nr of input neurons
'nr of output neurons
'nr of hidden layers
'hidden neuron count per layer

EBP learn rate
EBP momentum

As Double)
'synapse index
'dendrite value
'synapse output
'local index

For teller = 0 To net.nr_inputs - 1

neurons (teller) .value = net_inputs(teller)
Next

'scan all entries in the neurons table
For teller = 0 To net.nr_neuronS - 1

result = neurons(teller) .bias

'loop through the synapses table
synaps = neurons(teller) .off set_s

Do While synaps >= 0
fdummy = synapses(synaps) .weight * neurons(synapses(synaps) .offset_n) .value

result = result + fduinmy
If synapses(synaps).lastS = 1 Then

I

Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global

neurons() As neuron
synapses () As synapse
net As netwerk
input_off set() As Integer
output_off set() As Integer
neuron_index As Integer
synapse_index As Integer

'action: table driven emulation of a neural network

'input: array of netwerk input values
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Exit Do
End If
synaps = synaps + 1

Loop

'collect for new neuron status
If (neurons(teller) .off set_s >= 0) Then

fduniniy = PC_nonlin2 (result)
neurons(teller).value = fdunimy

End If
result = 0

Next
End Sub

Sub LoadNetWerk (filename As String)
Dim i As Integer

Open filename For Random As #2
Get *2, , net

ReDim neurons (net nr_neurons)
ReDim synapses (net .nr_synapses)
ReDim input_offset (net . nr_inputs)
ReDim output_offset (net. nr_outputs)

For i = 0 To net.nr_neurOns - 1

Get #2, , neurons(i)
Next
For i = 0 To net.nr_synapses - 1

Get *2, , synapses(i)
Next
For i = 0 To net.nr inputs - 1

input_offset(i) = i
Next
For ± = 0 To net.nr_outputs - 1

output_off set(i) = net.nr_hidden + net.nr_inputs + i - 1

Next
Close #2

End Sub

'Action: computes a sigmoid transfer function

'input: value to be discriminated

'output: discriminated value

' Function PC_nonlin2 (result As Double) As Double
PC_nonlin2 = 1 / (1 + Exp(-result))

End Function

Sub save_netwerk (filename As String)
Dim ± As Integer

Open filename For Random As *1
Put #1, , net
For i = 0 To net.nr_neurons - 1

Put *1, , neurons(i)
Next
For i = 0 To net.nr_synapses - 1

L'ut *1, , synapses(i)
Next
Close *1
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