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Voorwoord

Het versiag dat voor u tigt is gescbreven in het kader van mijn afstudeeropdracht

voor de interfacultaire studierichting Technische Cognitiewetenschap aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Het idee voor deze vergelijking is ontstaan in ver-
band met het project Brede Onderwijsinnovatie Kennistechnologie, waarvoor
onder andere een inleidend practikum ontwikkeld zal worden.

Graag wit 1k iedereen bedanken die mij op wetke wijze dan ook van dienst is
geweest. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar drs. H.P. van Ditmarsch, die
mij tijdens de ontwikkeling van dit versiag intensief heeft begeleid, en dr.
G.A.W. Vreeswijk, voor zijn inbreng in het proces.

Jeroen Kruse

Trademarks
Aion is een trademark van Platinum technolology, inc.

Smart Elements, Open Editor en Nexpert Object zijn trademarks van Neuron Data
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I. Inleiding

In dit versiag zal ik een vergelijking maken tussen drie ontwikkelomgevingen
voor kennissystemen. Deze systemen zijn:

CLIPS 6.0 NASA, Lyndon B. Johnson Space Center.
Smart Elements Neuron Data
Aion DS 7.0 Platmum technology, mc.

Elk programma wordt apart besproken en geevalueerd, alvorens ze met elkaar te
vergelijken. In de besprekingen zal hier en daar gebruik worden gemaakt van

voorbeelden, die voortkomen uit een praktijkvoorbeeld. De beschrijving van dit
voorbeeld vindt u derhalve direct in het volgende hoofdstuk.

Het voorbeeld is ook geImplementeerd in zowel Smart Elements als Aion DS.
Deze implementaties vindt u op de bijgevoegde diskette, terwiji u de toelichtmg
erop kunt vinden in de hoofdstukken zes en zeven. Daar al in een vroeg stadium
bleek, dat CLIPS duidelijk gezien kan worden als een veel beperkter systeem dan

de andere twee, is van implementatie van het voorbeeld in CLIPS afgezien.
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2. Praktijkvoorbeeld ADD/i/EvEN

Dit praktijkvoorbeeld is overgenomen uit documentatievan de Open Universiteit,
waar het in gebruik was als basis voor een bijzondere verplichtmg bij de cursus
Kennissystemen.

2.1. De Probleemomschrijving

Aan veel voedingsmiddelen worden additieven toegevoegd. Hiermee worden
stoffen als conserveringsmiddelen, kleur- en smaakstoffen bedoeld. Een aantal
van deze additieven zijn in meer of mindere mate schadelijk voor de gezondheid.

Het gebruik ervan is dan ook gebonden aan wettelijke normen. Op elk produkt
moet vermeld worden welke stoffen er in voorkomen. In principe is het innemen

van deze stoffen binnen de nonnen niet schadelijk, maar toch blij ken sommigen,,

zelfs bij dergelijk beperkt gebruik, vervelende verschijnselen te ontwikkelen,
zoals hoofdpijn, hyperactiviteit of neerslachtigheid. Omdat deze verschijnselen
zich bij de meeste mensen met manifesteren worden ze overgevoeligheidsreac-
ties genoemd.

Konsumenten Kontakt heeft onder verantwoordelijkheid van de Stichting CO-
MAC een brochure samengesteld, waarin de risico's van hulpstoffen in de voe-
ding worden besproken. Enkele kopieën hieruit vindt u als bijiage in dit versiag.
De overgevoeligheidsreacties worden hierin in drie categorieën mgedeeld:
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overgevoeligheidsreactie symptom en

allergie rood worden

huiduitsiag

snelle hartslag

benauwdheid

bewusteloosheid

hyperactiviteit onrustig

onhandelbaar

druk

teruggetrokken

depressief

intolerantie migraine

hoofdpijn

duizeigheid

buikpijn

huiduitsiag

Tabel 2.1

Verder staat er in de folder een grote tabel, met een overzicht van de meeste
additieven. Hieronder volgt een deel van deze tabel.

E-nr Aard* Naam Functie Code** Opmerkingen Kleur
E 100 N curcumine gele kleur-

stof
- werkzaam be-

standdeel van

geelwortel

geel

E 101 N riboflavine gele kleur-

stof
- is vitamine B wit

E 102 S tartazine gele azo-

kleurstof
Alit kan zware into-

lerantieverschijn-

selen veroorza-

ken

oranje

* N betekent natuurlijk, S betekent synthetisch Tabel 2.2
** A betekent kan allergie veroorzaken, H idem voor hyperactiviteit, I voor intolerantie
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Naast de overgevoeligheidsreacties die ze kunnen veroorzaken (code A, H of I),
toont de tabel informatie over de waardering van een stof. Deze is weergegeven

in een kleur:

oranje Een stofheeft een oranje kleur gekregen, waanneer hij:
- er ernstig van verdacht wordt hyperactiviteit, allergic of intolerant ieverschijnselen

te kunnen veroorzaken

- en I of misschien kankerverwekkend of kankerbevorderend zou kunnen zijn

- en / of zo weinig onderzocht is dat er geen maximaal toelaatbare hoeveelheid is

vastgesteld

gee! Een stofheeft een gele kleur gekregen, wanneer hij:

- slechts een voorlopige maximaal toegestane hoeveelheid heeft gekregen

- en I of schade kan toebrengen aan essenti1e voedingsstoffen

- en I of ervan verdacht wordt into lerantieverschijnselen Ic veroorzaken

- en / of aanleiding heeft gegeven tot serieuze verdenking van nadelige effect en op

de gezondheid, maar dit nog niet voldoende kan worden bevestigd.

wit Op stoffen, die wit zijn gekleurd, rust volgens ons beschikbare wetenschappeijke

bronnen geen verdenking. Hooguit zijn zeldzame gevallen van intolerantie mogelijk.

Deze gegevens worden in het praktijkvoorbeeld gebruikt om een systeem te
bouwen, dat over een geselecteerd additief een advies geeft met behuip van even-

tuele symptomen die de gebruiker kan aangeven. Hoe dit advies tot stand moet
komen staat in de volgende tabel.

Kleur Code K/ant Advies

oranje produkt_afgeraden

geel -

A

H

I

allergisch

hyperactief

intolerantie

waarschuwing

produkt afgeraden

produkt afgeraden

produkt afgeraden

wit -

A

H

I

allergisch

hyperactief

intolerantie

OK

waarschuwing

waarschuwing

waarschuwing

TabeI2.3
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2.2. Ontwerp Op Kennisniveau

We zullen een systeem ontwerpen volgens de componentiële methode. Hierbij
wordt uitggegaan van drie niveaus voor het beschrijven van intelligente syste-
men: het j5sieke niveau, waar de f,'sieke structuren en processen mee worden
bedoeld, het symboolniveau, waar gebruik gemaakt wordt van regels, objecten,

afleidingsmechanismen e.d., en ten slotte het kennisniveau. Op dit laatste niveau

wordt onafhankelijk van de implementatie gesproken over kennis en de toepas-

sing daarvan.

Op het kennisniveau wordt een onderscheid gemaakt tussen drie verschil-
lende perspectieven, die elkaar deels overlappen en in ieder geval een sterke
interactie hebben met elkaar: het model-, methode- en taakperspectief. In het
laatste omschrijven we een aantal taken, waarbij met taak een reeks activiteiten

bedoelen die door de probleemoplosser worden uitgevoerd. Meestal is er sprake
van één hoofdtaak die wordt opgesplitst in subtaken. Eventueel kunnen deze
subtaken ook weer worden opgesplitst. Deze taakstructuur wordt weergegeven
als een boom.

In het modelperspectief wordt aangegeven welke kennis beschikbaar en be-

nodigd is voor de uitvoering van de taken. De kennis wordt gerepresenteerd in
modellen. Er zijn casusmodellen, waarin kennis is opgenomen over de situatie
waarover wordt geredeneerd, en domeinmodellen, die kennis bevatten over het
gehele domein waar de probleemoplosser betrekking op heeft. Zo wordt een
modeldiagram geconstueerd waarin alle benodigde modellen zijn opgenomen en

zijn verbonden met de taken waar ze betrekking op hebben.

In het methodeperspectief ten slotte, wordt aangegeven hoe en of bepaalde
taken worden uitgevoerd, eventueel op basis van bepaalde kennis. Dit wordt aan-

gegeven in een stuurdiagram. Hierin kan worden aangegeven dat in bepaalde
gevallen een (sub)taak helemaal niet wordt uitgevoerd of juist meer dan eens.
Duidelijk is dat alle drie perspectieven goed op elkaar afgestemd moet zijn: een

verandering in één perspectief heeft vaak gevolgen voor beide andere.

Als we de in de vorige paragraaf genoemde gegevens op kennisniveau willen
modelleren, kan dat op vele verschillende manieren. Hoewel het nooit mogelijk is
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in absolute zm aan te geven dat één manier van modelleren voor dit probleem
duidelijk de beste is, Ides je uitemdelijk op meer subjectieve gronden toch voor

één bepaald model. In deze paragraaf zal ik proberen de gedachtengang weer te
geven die schuilt achter de keuze voor de uitemdelijk gebruikte oplossing.

Allereerst is het de bedoeling dat de gebruiker de mogelijkheid krijgt een additief

te selecteren, waarover het systeem moet redeneren. Hiervoor zijn twee domein-

modellen nodig: het domeinmodel gebruiker en een model dat weet welke addi-
tieven zijn ingevoerd in het systeem,, zodat aan de hand daarvan bepaald kan
worden uit welke additieven de gebruiker kan kiezen. Dit tweede domeinmodel

noemen we 4/st additieven. Heeft de gebruiker eenmaal een geldig additief
ingevoerd, dan moeten we dit additief zien te onthouden voor gebruik in de rest
van de afleiding. Dit doen we in het casusmodel additkf

Weten we eemnaal over welk additief we praten, dan kunnen we gaan kijken hoe

we ons uiteindelijke advies moeten vaststellen. Hiervoor zijn, zoals blijkt uit
tabel 2.3, een aantal gegevens nodig. Dc code en de kleur zijn athankelijk van
het additief dat is geselecteerd, terwiji het feit of er sprake is van overgevoelig-

heidsreacties, een gegeven is dat door de gebruiker moet worden ingevoerd. In
een aantal gevallen is deze informatie over overgevoeligheidsreacties met eens
nodig, omdat het advies onathankelijk daarvan tot stand komt. We gaan dan ook

eerst de code- en kleurinformatie bepalen die behoort bij het geselecteerde addi-
tief. We kunnen deze inlormatie afleiden uit tabel 2.2, waarin alle informatie
staat over alle ons bekende additieven en dus ook over het geselecteerde additief.

Het domemmodel dat deze tabel bevat noemen we add code//deur en het
casusmodel waarin we de gevonden informatie vangen code & kleur.

Tot zover ligt de modellering redelijk voor de hand. Er moeten twee taken wor-
den uitgevoerd, namelijk het bepalen van het additief en het opzoeken van de
bijbehorende code- en kleunnformatie, en daarvoor hebben we een aantal gege-

vens nodig. Om flu daadwerkelijk tot een advies te komen moeten een aantal
gegevens worden gecombineerd (tabel 2.3). We kunnen dit op twee manieren
aanpakken. In de eerste manier wordt dit laatste deel ondergebracht in één taak
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advies genereren, met twee subtaken: vragen naar symptomen en advies vinden.

Met behuip van de bekende inlorinatie over code en kleur, en gegeven tabel 2.3,
die we opnemen als domeimnodel ideur/code/symptomen -. advies, kunnen we
een advies vaststellen. In een aantal gevallen is het daarbij noodzakelijk de
gebruiker te vragen naar eventuele overgevoeligheidsreacties. Om dit te kunnen

doen moeten we de gebruiker de definitie van de verschillende reacties kunnen
tonen. Daarvoor hebben we tabel 2.1 nodig. Deze nemen we in het model op als
domeinmodel code -. symptomen.Hoe het geheel er dan uit ziet kunt u zien in
figuur 2.1 tot en met 2.3 in de bijiage.

De tweede manier gaat uit van het vaststellen van een diagnose als aparte taak,
alvorens een advies te bepalen, waarbij deze taak overgeslagen kan worden
indien de kleur oranje is. Deze diagnose wordt vastgesteld aan de hand van de
code-informatie en de gegevens van de gebruiker over overgevoeligheidsreacties.

Heeft de gebruiker bijvoorbeeld last van allergie en bevat de code informatie de
letter A, dan is de diagnose allergie. Dit betekent dan dat de gebruiker last heeft
van allergic, die veroorzaakt zou kunnen zijn door het geselecteerde additief.
Evenzo kan de diagnose hyperactief of intolerantie bevatten. Ook voor deze
diagnosestelling hebben we de gegevens nodig uit tabel 2.1, om de gebruiker uit
te kunnen leggen over welke symptomen we precies praten als het gaat over een

bepaalde overgevoeligheidsreactie. Wederom zijn deze gegevens opgenomen als

domeinmodel code -. symptomen. De uitkomst van deze taak nemen we in het
model op als casusmodel diagnose. Kijken we naar tabel 2.3, dan valt op dat de
diagnose in het geheel niet van belang is, indien de kleur, horende bij het gese-
lecteerde additief, oranje is. We nemen in het stuurdiagram dan ook een regel op,

die ervoor zorgt dat er in dat geval ook geen diagnose wordt opgesteld.

Op basis van deze diagnosegegevens kunnen we nu, met behuip van de kleurin-
formatie, een advies genereren volgens het domeinmodel kleur/diagnose —
advies, dat de volgende tabel bevat:
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Kleur Diagnose Advies

oranje produkt afgeraden

geel -

allergisch

hyperactief

intolerantie

waarschuwing

produkt afgeraden

produkt afgeraden

produkt afgeraden

wit -

allergisch

hyperactief

intolerantie

OK

waarschuwmg

waarschuwing

waarschuwing

Tabel 2.4

Het uiteindelijke advies wordt gerepresenteerd als het casusmodel advies. Dc
reden om te kiezen voor deze diagnose-tussenstap is dat het ons direct rnzicht
geeft in het feit dat er zon diagnose-gegeven onafliankelijk van de kleurinfor-
matie verborgen zit in de taakdefinitie. In het geval dat we vangen in één taak,
wordt dit met zonder meer duidelijk. We zullen verder dan ook werken met de
tweede optic die, in diagramvorm, te vinden is in figuur 2.4 tot en met 2.6 in de
bijiage. Een korte herhaling van de omschrijving van de modellen volgt hier:

Casusmodellen additief Dit is het model dat het additicf bevat,
waarover informatie gegeven moet wor-

den.

code & kleur Hierin zijn de kleur en de code van het
additief bekend.

diagnose In dit model staan de ovcrgevoeligheids-

reacties die de gcbruiker aangeeft, als
dezc het gcvolg kunnen zijn van het op-

gegeven additief.

advies Hierin staan de adviezen over het pro-
dukt, aangepast aan het a! dan met voor-

komen van overgevoeligheidsreacties.
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Domeinmodellen lijst additieven Dit is een Iijst met alle additieven, waar-

over het systeem informatie heefi.

add — codefkleur Dit is een tabel die bij alle additieven de

code en kleur informatie heeft (deel van
tabel 2.2).

kleur/diagnose -. Hierin staat welk advies bij welke corn

advies binatie van kleur en diagnose hoort (ta-
bet 2.3).

code -. symptomen Hierin staat welke symptomen er horen
bij de door de code informatie aangedui-

de overgevoeligheidsreactie (tabel 2.1).
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3. Clips

CLIPS staat voor C Language Integrated Production System en is een door
NASA ontwikkeld 'expert system tool'. In LISP achtige code kan de gebruiker
met het systeem commurnceren. Zo wordt een regel bijvoorbeeld als volgt gede-

finieerd:
(def rule geel (kleur geel) => (assert(advies afgeraden)))

Qua functionaliteit ligt CLIPS heel dicht aan tegen C++, vanwege de uitgebreid-

held van de object-georienteerde mogelijkheden, dat in contrast staat met de
beperkte mogelijkheden voor wat betreft flexibiliteit van het redeneermechanis-
me.

3.1. Representatiemogelijkheden

Er zijn een aantal categorieen waarin de kennis moet worden ingedeeld:

3.1.1. De Objectstructuur

Zowel de domem- als de gevaispecifieke kennis moet infeiten worden weergege-

yen. Hierbij is het met mogelijk gebruik te maken van exteme, door andere
programma's ontwikkelde database-bestanden.

In de loop der tijd zijn object-georienteerde progranimeertalen steeds popu-
lairder geworden. Ook CLIPS is met deze ontwikkeling meegegaan. We kunnen

in CLIPS dan ook kiassen, sub-kiassen en instanties definiëren, waarbij het
mogelijk is voor een klasse met alleen een aantal slots, maar ook een aantal
procedures te definiëren.

3.1.2. De Regels

De stappen die toegestaan zijn bij de afleidmg van gegevens uit bekende feiten,
dienen te worden gedefinieerd in regels. Dit is vergeijkbaar met een if-then
regel, waarbij het in het then-gedeelte is toegestaan procedurele gereedschappen,

zoals bijvoorbeeld een while-lus, te gebruiken. Dat dit is toegestaan impliceert

dat het in CLIPS niet mogelijk is op basis van dit then-gedeelte achterwaarts te
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redeneren. Hiervoor is in CLIPS ook geen alternatief.

Verder kunnen we in het then-gedeelte nieuwe feiten definiren, op een
manier die vergelijkbaar is met de Prolog-flinctie assert. Op die manier is het
dus niet alleen mogelijk de waarde van een variabele te definiëren, maar kunnen

we ook een compleet nieuwe variabele introduceren.

Elke regel heeft een prioriteit, zodat we kunnen aangeven welke regel
tijdens het afleidingsproces de voorkeur geniet boven een andere.

3.1.3. Algemeen

Tot slot bestaat er in CLIPS de mogelijkheidfuncties te definieren. Deze functies

verschillen met van functies in procedurele talen, op het feit na dat er geen eisen

gesteld kunnen worden aan het type van de variabelen. Een functie die bedoeld is

om met integers te werken zal met protesteren als je hem aanroept met strings.

Hij levert dan een ongedefinieerd antwoord op.

3.2. De Inference-engine

Op basis van gegevens redeneert de inference-engine. Hij zoekt alle regels op die

zouden kurinen vuren en zet deze op de agenda in een volgorde die is gebaseerd

op de prioriteit van de regels. De regel bovenaan de agenda wordt uitgevoerd en
van de agenda afgehaald. Vervolgens wordt gekeken of er regels zijn die nog met

op de agenda staan, maar flu wel zouden kunnen vurefi. Ms deze er zijn worden
ze aan de agenda toegevoegd, allereerst op de juiste plaats voor wat betreft de
prioriteit, en bij gelijke prionteit athankelijk van de gedeflnieerde zoekstrategie.

Er zijn zes mogelijke zoekstrategieen, waaronder depth-first, breadth-first en
random. Vervolgens wordt de regel bovenaari de agenda uitgevoerd en zo verder

totdat de agenda leeg is.
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3.3. De Interface

De interface is puur tekstueel. Alle communicatie tussen gebruiker en programma

vindt plaats door commando's en antwoorden in de juiste syntax in te typen.

3.4. Conclusie

CLIPS is een programma dat qua syntax het meest lijkt op LISP en qua functio-

neren op C++. Uit de nadruk die in de documentatie gelegd wordt op alle object-

georienteerde gereedschappen die CLIPS biedt, blijkt een buitengewone interes-

se van de ontwikkelaars voor dit onderwerp, terwiji het redeneermechamsme
naar mijn idee, zowel in de documentatie als bij de verdere ontwikkeling van
CLIPS, veel te weinig aandacht heeft gekregen. Dit is nogal merkwaardig voor
jets wat de makers betitelen als een 'expert system tool'. In feite is het niets meer

of minder dan de naam al aangeeft: een produktiesysteem. CLIPS is met in staat
achterwaarts te redeneren en de gebruikersinterface is met van deze tijd. Boven-

dien is integratie met door andere programma's gecreeerde databases oninogelijk.
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4. Smart Elements

Smart Elements is een product van Neuron Data en bestaat uit twee onderdelen:

NExpert Object 3.0, een kennissysteemshell, en Open Editor, dat de mogelijk-
heid biedt een GUI (graphical user interface) te ontwerpen voor het te bouwen
systeem. De beide onderdelen zijn op zoh wijze samengesmolten, dat bij gebruik

van het programma met opvalt dat het eigenlijk uit deze twee delen bestaat.
Verder zijn er brnnen NExpert vele dingen veranderd ten opzichte van eerdere
versies, zoals een nieuwe interface en meuwe mogelijkheden voor objectgeori-
enteerd ontwerpen. Al met al is Smart Elements een complete ontwikkelomge-
ving voor kennissystemen.

4.1. Representatiemogelijkheden

Smart Elements werkt met in principe met objectgeorinteerde bouwstenen,
waarover geredeneerd wordt met behuip van de door de gebruiker gegeven
regels. 1k zal flu eerst de opbouw van de objecten bespreken, vervolgeris de
manier waarop regels kunnen worden gedefinieerd en tot slot zal ik nog enkele
opmerkingen maken over de representatie als geheel.

4.1.1. De Objectstructuur

Bij object-georienteerd programmeren is het gebruikelijk kiassen te definiëren
met een aantal eigenschappen en vervolgens objecten te creeren die lid zijn van
een of meer klassen. Eventueel kunnen er ook nog sub-kiassen worden gede-
fimeerd, die dan, tenzij anders aangegeven, alle eigenschappen van hun ouder-
Masse erven. Ook in Smart Elements is dit mogelijk, maar er zijn een aantal ver-

schilen. Zo kan bijvoorbeeld een object worden gecreeerd, zonder dat het be-
hoort tot een kiasse.

Behalve klassen en objecten kunnen we ook sub-objecten introduceren.
Zo'n sub-object heeft dezelfde relatie met zijn ouder-object als een Masse met
zijn ouder-kiasse. Dit is met name handig als er maar één instantie is van zowel
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de ouder-kiasse als de kind-kiasse. In plaats van een klasse, een sub-kiasse en
twee instanties te definiëren, kunnen we volstaan met het definiëren van een
object en een sub-object. Wel moeten we ons afvragen of dit het programma niet
onoverzichtelijker maakt.

Een opvallende mogelijkheid van Smart Elements is het kunnen sturen van
de erfelijkheid. Niet alleen kunnen we per Masse aangeven of de sub-kiassen de

eigenschappen van hun ouder al dan met moeten erven, maar het omgekeerde
kan ook: kiassen kunnen, indien gewenst, de eigenschappen van hun sub-kiassen

erven. Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor objecten en sub-objecten.

Voor alle kiassen en (sub-)objecten kunnen we eigenschappen definiëren.
Een belangrijke beperking waar we rekening mee moeten houden is dat deze
eigenschappen altijd lid moeten zijn van een van de volgende typen: boolean,
integer, float, string, date of time. Het is met mogelijk zelfeen nieuw type te con-

strueren. Bovendien zijn lijsten en pointers onbekende begrippen in de wereld
van Smart Elements. Bij eWe eigenschap kunnen we restricties aangeven,, om er

voor te zorgen dat de gebruiker geen ongewenste waarden kan invoeren. Dit kan

door middel van een boolean expressie of door de aanroep van een externe
functie. Verder kunnen we nog wat extra informatie invoeren over een eigen-
schap, zoals bijvoorbeeld de prompt line, de tekst die de gebruiker op zijn
scherm krijgt als van hem wordt gevraagd de waarde van dit slot in te voeren, en
initial value, om aan te geven welke waarde de eigenschap heeft aan het begin
van het afleidingsproces.

Tot slot noemen we nog de methoden die voor elk object en voor elke
klasse te maken zijn. Methoden zijn procedures die werken op of met behuip van

de gegevens van het object waar de methode toe behoort. Ze kunnen worden
aangeroepen door een message te sturen naar het object. Ook zijn er twee metho-

den die tijdens het afleiden automatisch door het systeem worden aangeroepen:
Order of Sources, waarmee je de volgorde kunt bepalen waarin het systeem op
zoek gaat naar de waarde van (een slot van) het betreffende object, en If Change,

die wordt aangeroepen als de waarde van (een slot van) het object verandert.
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4.1.2. De Regels

Bij het vormen van de regels is het belangrijk te weten dat in Smart Elements het

redeneer-mechanisme werkt met hypothesen. In feite zijn dit boolean variabelen,
die waar of onwaar worden, afhankelijk van de waarheid van alle precondities.
Een regel heeft de volgende syntax:

IF <preconditie>
[AND <preconditie>) *

THEN <hypo these>
AND THEN DO

[<actie> [AND <actie>]* ]

ELSE DO

[<actie> [AND <actie>]* ]

waarbij [] betekent nul of één keer en [}* nul of meer keer. Wat hierbij direct
opvalt is dat bet met tot de mogelijkheden behoort precondities te verbinden met

de OR-functie. Willen we toch iets dergelijks maken, dan zitten we vast aan het

defmiëren van twee regels voor dezelfde hypothese, wat meer werk oplevert,
vooral als het om ingewikkelder combinaties van AND- en OR-functies gaat.
Bovendien is het moeilijk om de verschillende regels die dan ontstaan achter
elkaar te laten vuren, totdat er een slaagt. Waarom dat zo is zullen we toelichten
bij de bespreking van de inference engine.

Per regel kunnen we de prioriteit ervan aangeven door middel van twee
parameters: het priority number, een statische prioriteit voor deze regel, en bet
priority slot, dat een variabele kan bevatten, die tijdens het inferencen gewijzigd
kan worden. De som van beide wordt gebruikt wanneer bepaald moet worden
waar een regel op de agenda terecht komt.

Ms twee hypothesen met direct van elkaar athankeijk zijn (en we dus met
de ene in de precondities van de andere kunnen opnemen), maar wel indirect (de

weg is nat, dus het zou wel eens geregend kunnen hebben), dan kunnen we een
context-link aanleggen tussen beide hypothesen. Dit hoeft met per se een bidirec-

tionele verbinding te zijn. Als dan de inference-engine op een bepaald moment

geen directe aanwijzingen meer heeft om een bepaalde regel te laten vuren, dan
zal hij gaan kijken of de context-links aanknopingspunten bieden.

Bijzonder is het feit dat Smart Elements, op het moment dat je in een regel

refereert aan objecten die nog met bestaan, deze objecten automatisch voor je
aanmaakt. Je bent er dan ook zeker van dat er nooit objecten worden aangeroe-
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pen die niet bestaan. Risico is wel dat je daardoor vergeet bet object aan te
passen aan je eigen ontwerp. Een ander bijverschijnsel is dat bet systeem even-
eens een nieuw object creëert op het moment dat je wel probeert te refereren aan
een al bestaand object, maar een tikfout maakt. Meestal zal daardoor de tikfout
niet opvallen, en kost bet veel moeite deze later aisnog te vmden en te herstellen.

Bij een regel zijn nog twee andere parameters die ingevuld kunnen worden:

comments en why. Comments is een string waarin je voor jezeif of je mede-
ontwikkelaars kunt aangeven wat bet nut is van deze regel, en why is eveneens
een string, maar dan bedoeld voor de gebruiker, als deze niet begrijpt waarom
een bepaalde vraag wordt gesteld (ook bandig voor debuggen).

4.1.3. Algemeen

Alle gegevens worden in speciaal daarvoor ontworpen windows ingevoerd en
aangepast. Toch wordt alles uiteindelijk gerepresenteerd en opgeslagen in een
goed leesbare tekstuele vorm. Smart Elements biedt de mogelijkheid om deze
representatie rechtstreeks te wijzigen, of zelfs het systeem op deze tekstuele
manier in zijn geheel te ontwikkelen. In sommige gevallen kan dit zeker handig

zijn. Bovendien is hierdoor de werking van het systeem op verschillende platfor-
men gegarandeerd.

4.2. De Inference-engine

Als uitgangspunt voor het inferencing-proces wordt een agenda gebruikt. Om te
beginnen moet je een hypothese en/of andere gegevens op de agenda zetten en
aangeven in welke mode de inference-engine moet werken. De volgende modes
zijn mogelijk:
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Suggest De gebruiker geeft een hypothese aan,, die als dod gezien
Hypotheses moet worden. Het systeem zal vervolgens een backward-

chaining-proces opstarten om de (on)waarheid van de hy-
pothese te bewijzen.

Volunteer In dit geval presenteert de gebruiker data aan het systeem.
Data Op basis daarvan wordt een forward-chaining-proces opge-

start, dat zoveel mogelijk hypothesen zal proberen (on)waar

te bewijzen OP basis van de gegeven data.

Mixed-Mode Combineert de bovenstaande mogelijkheden. Eerst worden

de hypothesen en de data op de agenda gezet. Vervolgens zal

er een backward-chaining proces worden gestart. Als dit

proces is afgelopen, dan zal de inference-engine een

forward-chaining proces starten.

Dynamic Als bet de bedoeling is dat het systeem anders werkt dan op
Binding of de mogelijke wijzen die Smart Elements biedt, dan kanje
Methods door deze optic te gebruiken er voor zorgen dat er bepaalde

methoden van objecten worden aangeroepen, die dan zorg

moeten dragen voor de gewenste zoekmethoden. Als dit niets

op blijkt te leveren handelt het systeem aisnog hetzelfde als

in Mixed-Mode.

Dit zijn de standaardmogelijkheden. Ze initialiseren tevens bepaalde parameters,

die we eventueel naar eigen inzicht nog weer kunnen wijzigen. Dc inheritance
strategy heeft bijvoorbceld ecn parameter met twee mogeijke waarden: breath
first en depth first, om de volgorde van het zoeken vanaf de geselecteerde ouder

te in te stellen. Zo zijn er nog een aantal parameters die het afleidingsproces
beInvloeden. Deze zullen we hier niet behandelen. Goed om te onthouden is we!
dat het gehele afleidingsproces in grote mate te configureren is.

Wat erg belangrijk is om te weten is dat Smart Elements bij backward-chaining

geen gebruik maakt van de then do-gedeelten van een regel, maar alleen van de

hypothese. Dit is onhandig omdat een hypothese een boolean vanabele is. Een
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voorbeeld:

Bij het additievenprobleem hebben we de variabele Advies. Deze kan,

indien hij bekend is, één van de volgende cirie waarden hebben: afge-
raden, waarschuwing, en OK. Omdat een hypothese per definitie een
boolean is, kunnen we advies niet als hypothese representeren en ide-
zen dus voor een 'gewone' variabele. We creëren drie regels met in het
then do-gedeelte een toekenning aan Advies. Als flu tijdens een achter-

waartse redenering Advies als doel op de agenda terecht komt, zal de
inference-engine onze zo juist gemaakte regels niet vinden, omdat
Advies geen hypothese is.

Een oplossing hiervoor is een hypothese te creëren die bijhoudt of de waarde van

de variabele al bekend is, bijvoorbeeld Advies_KNOWN. Elke regel waarin een

waarde wordt toegekend aan Advies, krijgt dan deze hypothese mee. Je kunt dan

op die hypothese testen, in plaats van op de variable, en weet dan toch zeker dat
Advies met UNKNOWN is. Als je echter meer dan één variabele een waarde toe-
kent in één regel wordt het moeilijker, omdat we maar één hypothese per regel

kunnen definiëren. De meest voor de hand liggende oplossing lijkt dan te zijn om

elke regel een unieke hypothese mee te geven en vervolgens bij een volgende
regel te testen of een van die hypothesen waar is. Helaas is dat nog niet zo een-
voudig zonder OR-functie.

In de vorige paragraaf werd dat punt ook al even aangestipt. Dc meest logische

implementatie van een OR-functie bij gebrek aan deze functie in de precondities
is het creëren van een aantal regels die slechts van elkaar verschillen voor wat
betreft de precondities. Je noemt dan in elke regel één voorwaarde en klaar is
Kees. Wederom gooit de inference engine echter roet in het eten. Tij dens het
achterwaarts redeneren constateert deze namelijk netjes dat hij de waarde moet
weten van de gemeenschappelijke hypothese en bekijkt de precondities van één
van de zojuist geconstrueerde regels, waarbij ongedefinieerd is welke regel
precies wordt bekeken. Laten we even aannemen dat hij een regel neemt, waar-
van de preconditie met waar is, terwijl er een regel met dezelfde hypothese is die

wél een geldige preconditie heeft. In dat geval heeft het bekijken van de eerste
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regel merkwaardig genoeg tot gevoig dat de hypothese onwaar wordt bewezent.
De inference engine neemt daar genoegen mee en kijkt met meer om naar de
regels met dezelfde hypothese, tenzij hij met deze uitkomst het doel niet kan
bewijzen. In dat geval wordt aisnog onderzocht of de hypothese waar kan wor-
den bewezen.

Tijdens het afleidingsproces kan, indien gewenst, van alles worden bijgehouden
om later eenvoudig te kunnen debuggen. Je kunt achteraf dan de sessie nog een

keer op dezelfde wijze doorlopen, stap voor stap bekijken wat de inference-
engine heeft gedaan of bekij ken welke hypothesen op welk moment op de agen-
da stonden. Ook biedt Smart Elements grafische mogelijkheden om te laten zien
welke objecten met elkaar verbonden zijn, en welke regels. Die grafische voor-

stellingen kunnen we ook tijdens het inferencen in beeld houden (of tijdens het
analyseren van de sessie). We kunnen dan in de afhankelijkheidsgraafzien welke

hypothese(n) op dat moment worden onderzocht, van welke de waarde al bekend
is en wat die waarde dan is. Op deze manier is eenvoudig te zien, waarom het
systeem tot een bepaalde conclusie komt en daarmee kunnen we dan een eventu-
ele fout in het systeem traceren.

4.3. De Interface

In principe vindt alle communicatie tussen de ontwikkelaar en het systeem plaats
via allerlei windows. Zo is er een window om een regel te definiëren, een wind-
ow voor kiassen, één voor objecten, methoden, eigenschappen, enzovoort. Een
typerend window vindt u in figuur 4.1 in de bijiage (object window). We kunnen

in dit window een ander object laten zien door linksonder op de omgeslagen
bladzijdepunt te klikken, of door in de rechterbalk te klikken op de letter waar-
mee de naam van het object begint. Om een gegeven van het object te verande-
ren, moet je eerst laten weten dat je het object wilt veranderen. Hiertoe klik je op

het corresponderende symbool in de linker balk (papier met handje). Vervolgens

blijkbaar geldt in Smart Elements A-B A -'A -'B.
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klik je het gegeven aan. Dc tekst wordt dan gekopieerd naar de bovenste regel
(de edit-line) en daar kan je de tekst aanpassen. Druk je vervolgens op enter, dan
wordt de gewijzigde tekst gekopieerd naai de juiste plaats en is het gegeven
gewijzigd. Om de veranderingen in het object definitief te maken klik je op OK. -
Voor bepaalde gegevens is een geheel eigen window ontwikkeld. Properties
(eigenschappen) is daar een voorbeeld van. (Zie figuur 4.2)

Bij dubbelklikken op een eigenschap in het object-window wordt automatisch het

properties-window getoond, met daarin de gegevens van de betreffende eigen-
schap. Jammer is dat je maar in één window tegelijkertijd mag wijzigen. Om een
eigenschap te veranderen moet je dus eerst in het object-window op OK klikken,
voordat je het properties-window oproept. Doe je dat niet, dan krijg je we! het
properties-window te zien, maar mag je hierin niets wijzigen. Dit is nogal onhan-

dig. Als je bijvoorbeeld een regel aan het construeren bent, dan komt het vrij
vaak voor dat je gebruik wilt maken van een object dat nog niet bestaat. Snel de
object-editor oproepen en het object even aanmaken is er dan met bij. Je kunt
ook niet de regel eerst opslaan,, want hij is nog niet af en wordt derhalve met
geaccepteerd. De emge mogelijkheid is op zo'n moment de objectnaain maar
gewoon alvast te gebruiken, met als gevoig dat Smart Elements het object voorje
aanmaakt. Nadeel daarvan is dat de default instellingen van dat object vrijwel
nooit overeenkomen met het object dat je zeif in gedachten had en je dus extra
moeite moet doen om het aan te passen aan je eigen wensen. Je moet dus vooraf
heel goed bedenken welke objecten je allemaal gaat gebruiken (ook eenvoudige
variabelen) en deze definiëren voordat je aan de regels gaat begrnnen.

Elk type bouwsteen van kennissystemen heeft één eigen window. Er is
echter een uitzondering: de eigenschap van een object. Deze heeft behalve het in
figuur 4.2 getoonde window nog een ander, bet zogenoemde meta-window, dat u

kunt vinden in figuur 4.3. Onduidelijk is waarom al deze gegevens met in één
enkel window zijn weergegeven. Het gaat hier immers om hetzelfde slot en er is

zelfs overlap tussen beide windows: de data validation- en de form at-ge gevens
staan twee keer weergegeven.

Figuur 4.3 toont nog een ander kritiekpunt, namelijk het nadeel van een
aparte edit-line. Voor de prompt is hier een mooie voizin ingevoerd die de ge-
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bruiker op nette wijze vraagt om invoer. De zin is echter veel te lang voor de
gereserveerde ruimte, zodat we alleen de laatste woorden kunnen lezen. Willen
we wel de hele zm lezen, dan moeten we het window in edit-mode zetten en dan

op de tekst klilcken. Bij een prompt is dit misschien nog met zo erg, maar de
behoefte aan het lezen van het commentaar bij een object bijvoorbeeld, wil nog
wel eens ontstaan op het moment dat je een regel aan het schrijven bent. Echter,
op dat moment mag je het object-window met in edit-mode zetten en blijft het
commentaar onleesbaar.

4.4. Conclusie

Smart Elements is in gebruik en opbouw consequent en helder. Met name alle
manieren waarop je een overzicht kunt krijgen van het gebouwde systeem zijn
bijzonder handig. Een eventuele fout traceren is daardoor over het algemeen
redelijk eenvoudig. Positief is ook dat het inference-proces in hoge mate naar
eigen wensen te configureren is.

Helaas staan bier een aantal negatieve punten tegenover. Het belangrijkste

is de interface. Dc windows zijn door de vele gegevens die er in staan over bet
algemeen zeer onoverzichtelijk, lange nainen en teksten zijn met leesbaar en de
verdeling over twee windows van de gegevens van een slot is onlogisch en
onhandig. Het feit dat er maar in één window tegelijk kan worden ge-edit is
ronduit lastig.

Verder mist Smart Elements de mogelijkheid een variabele lijst of verzame-

ling te definiren, en zeiftypen creëren voor variabelen is ook geen optie. Boven-
dien is het begrip pointer in Smart Elements onbekend. De belangrijkste functio-

nele beperking is het feit dat backward-chaining slechts gebruik maakt van de
bypothese van een regel, waardoor je je in verscheidene bochten moet wringen
om je oorspronkelijke ontwerp fatsoenlijk te implementeren.

De slotconclusie is dat Smart Elements een programma is met veel moge-
lijkheden, maar waarvoor je uitgebreid de tijd moet nemen om het te verkennen
en om er mee te leren werken.
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5. AIonDS

Trinzic bracht al jaren geleden het Aion Development System op de markt. In de
loop der tijd heeft het programma veel aan populariteit gewonnen, zeker sinds
Platinum Technology Trinzic, en dus Aion DS, ovemam. Evenals Smart Ele-
ments biedt ook Aion DS de mogelijkheid complete applicaties, mclusief de
interface, te ontwikkelen.

51. Representatiemogelijkheden

Het object-georienteerde principe is de basis voor de representatie in Aion DS. In

de nu volgende bespreking zal ik de mogelijkheden langs lopen en kanttekening-

en plaatsen bij opvallende eigenschappen.

5.1.1. De Objectstructuur

Om objecten te kunnen creeren, moeten we eerst een klasse-hiërarchie defini-
eren. Voor elke (sub-)klasse kunnen we slots construeren, waarbij we van ver-
schillende type-definities, waaronder ook lijsten, sets en pointers, gebruik kunnen

maken. Eventueel kunnen we zelfs een eigen type ontwikkelen. Verder is het
mogelijk methoden voor (slots van) een Masse te maken. Dit zijn procedures die
een taak uitvoeren die direct verband houden met de betreffende klasse. Aanroe-

pen gebeurt door het sturen van een message naar het object van de Masse. Ook
zijn er methoden die automatisch door het systeem worden aangeroepen in een
bepaalde situatie, zoals bijvoorbeeld WhenModjfled, die wordt aangeroepen als
de waarde van een slot verandert, en WhenSourced, die actief wordt wanneer de

inference-engine de waarde van het slot opvraagt. Wat in praktijksituaties handig

is, is de mogelijkheid om de waarde van een slot athankelijk te maken van een
extern proces. Zo kunnen we bijvoorbeeld waarden uit databases of van reken-
bladen gebruiken in ons systeem. Er zijn nog veel meer zaken die we kunnen
instellen per object of per slot. Deze zullen we hier niet alle bespreken. Het
laatste wat nog wel vermeldenswaardig is, betreft een van te voren gedefinieerde
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waarde voor een slot. We maken hierbij onderscheid tussen initial value en

default value. In het eerste geval zal het slot voordat het afleiden begint, de
betreffende waarde krijgen toegekend, en zal er met gekeken worden of er een
andere waarde afgeleid kan worden, tenzij dit expliciet wordt aangegeven. In het

tweede geval krijgt het slot de aangegeven waarde pas als het systeem geen

waarde kan afleiden uit de beschikbare kennis en er ook geen waarde gegeven
wordt door de gebruiker.

5.1.2. De Regels

Aion DS kent zijn eigen systeem van reguleren van het afleidingsproces. De
regels worden op de gebruikelijke wijze gedefinieerd, maar ze zijn ingedeeld in
states. ELke state bevat een aantal regels en heeft zijn eigen agenda, waarin
beschreven wordt op welke manier de regels gebruikt moeten worden. Een
agenda in Aion DS is dus geen lijst met acties die in volgorde van voorkomen
worden gemnitieerd, en die in de loop van het afleidingsproces kan worden aange-

past. Zo kan in een agenda het commando forwardchain staan, om aan te geven
dat er voorwaarts geredeneerd moet worden,, of slot (<instance>. <slot>) om een

achterwaartse redenering te starten met de bedoeling de waarde van het betref-
fende slot te vinden. Belangrijk om te onthouden is dat de door de agenda van
een state geInitieerde processen slechts gebruik kunnen maken van de regels die

tot die state behoren. Wel kan in een agenda een andere state worden aangeroe-
pen, met als gevoig dat eerst de agenda van die state wordt afgewerkt, alvorens
verder te gaan met de eigen agenda.

De regels zeif zijn op redelijk gebruikelijke wijze samengesteld. Er zijn
twee soorten: de if-regel en de i/match-re gel. De eerste werkt op een slot of
parameter. Dit gebruik je dus bij redeneren over één specifieke instantie. Wil je
over alle instanties van een kiasse redeneren, dan maak je gebruik van jfrnatch.
Je kunt dan bijvoorbeeld de volgende regel opstellen:

if ma tch
additief with Kleur="geel"

then

Advies= "waarschuwing"

Hierdoor zal van elke instantie van de kiasse additief met een slot Kleur dat de

waarde "geel" bevat, het slot Advies de waarde "waarschuwing" krijgen. Voor
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elke regel kunnen we aangeven of deze gebruikt mag worden bij voorwaarts- of
achterwaartsredeneren of voor allebei. Dit kan helpen om de zoektijd te bekor-
ten. Voor voorwaartsredeneerregels kunnen we instellen of de regel direct vuurt
als zijn precondities waar worden, of pas als in de agenda expliciet aan wordt
gegeven dat er een voorwaartsredeneerproces moet worden opgestart. De derde
eigenschap die we kunnen definieren is de fire-mode. Bij singlefire wordt een
regel maar één keer gevuurd (ook een ifinatch-regel!), bij multflre wordt de regel
iedere keer gevuurd als aan zijn precondities is voldaan door een nieuw gegeven.
Tot slot kunnen we nog aangeven of bij voorwaarts redeneren in een regel een
achterwaarts redeneerproces kan worden opgestart om een waarde te bepalen die
van belang is om een actie te kunnen uitvoeren. Een voorbeeld met drie regels,
waarbij we er vanuit gaan dat je bij kinderen voorzichter moet zijn met additie-
yen, dan bij voiwassenen:
1. ifmatch

additief with Kleur=UNKNOWN
then

Advies=S tandaardadvies

2. if

hl.leeftijd < 12
then

S tandaardadvi es = "waarschuwing"

3. if

hl.leeftijd > 11
then

Standaardadvies= "OK"

Het gaat er dan om of, als het ifinatch-gedeelte van regel 1 slaagt, maar regel 2

en 3 nog met hebben gevuurd, de waarde van standaardadvies met achterwaarts-

redeneren mag worden achterhaald of niet.

5.2. De Inference-engine

Op het afleidingsmechanisme kunnen we in beperkte mate invloed uitoefenen.
Allereerst natuurlijk door de regels op een goede manier in te delen in states. In
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de agenda kunnen we dan per state de regels op een bepaalde manier gebruiken.
Zo kunnen we voorwaarts redeneren om zoveel mogelijk gegevens te verkrijgen,
of ermee stoppen als we de waarde van een bepaald slot gevonden hebben.
Komen tijdens de afleiding meer regels in aanmerking om te vuren, dan zal de
engine de regel nemen met de hoogste prioriteit (een statische eigenschap van
elke regel) en, in het geval van gelijke prioriteit, de regel met bet minste aantal
commando's (precondities + acties).

Initiëren we acbterwaarts redeneren in de agenda, dan wordt eveneens
gebruik gemaakt van de prioriteit van regels om het proces te beInvloeden. Verd-

er kunnen we per commando nog een sourcing-optie instellen. Hierbij zijn drie
waarden mogelijk: finalvalue heeft tot gevoig dat Aion DS voor alle nog niet
bebandelde doelen achterwaarts redeneert, zelfs als het dod a! een legitieme
waarde heeft; bij sourcevalue wordt alleen achterwaarts geredeneerd als de
waarde onbekend is; currenivalue tenslotte zorgt ervoor dat er helemaal niet
geredeneerd wordt: de huidige waarde wordt gewoon gebruikt, ook als dit un-
known is. Dit Iaatste kan bijvoorbeeld handig zijn als je wilt weten ofje program-

ma op een bepaald moment in de afleiding al beschikt over een gegeven. Bijvoor-
beeld:

message (ShowAdvies, currentvalue)

Hiermee wordt de mededeling ShowAdvies getoont, gebruik makend van de
huidige waarde.

5.3. Dc Interface

Het basis-window van Aion DS is een overzicbt van de hiërarchische structuur
van het kennissysteem. Aanvankelijk staan hierin alle states en kiassen die geen
ouder hebben. Door op de kiasse- of state-naam te klikken, eventueel in combi-
natie met een toets op het toetsenbord, kunnen we meer informatie te zien krij-
gen. Er verschijnen dan sub-klassen, instanties, slots, regels etc. In figuur 5.1
(bijiage) zien we boe bet window er dan uit kan zien.

Willen we meer weten over een item dat zicbtbaar is, of willen we er jets in

veranderen, dan kunnen we crop dubbel-klikken. Er verschijnt dan een window
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met informatie over het item. Voor elk soort item kurinen we zelfbepalen hoe het

window emit moet zien. Voor een slot kunnen we bijvoorbeeld bepalen of we de

default-waarde, de restricties, de prompt-line of de methoden willen zien. We
kunnen ze ook allemaal in het window plaatsen. Een voorbeeld van een indeling
zienweinfiguur5.2.

Natuurlijk kan je op elk moment ook de infonnatie oproepen die met in het
window is opgenomen. Ms in een window referenties staan naar andere items in

het kennissysteem., dan kan je de informatie daarover op je scherm krijgen door

er dubbel op te klikken. Dat komt het overzicht met direct ten goede, omdat je
dan niet direct weet waar het object in de structuur zit, maar heeft we! tot gevolg

dat je direct kunt achterhalen welke items met elkaar verbonden zijn, zodat je
eenvoudig kunt traceren waarom een item op een bepaalde manier reageert.

Om een overzicht te krijgen van het gehele systeem is er een functie die een

soort boom tekent. Uitgaande van een of meer objecten worden dan bijvoorbeeld

alle kinderen, kleinkinderen en zo verder, getekend. Ook andere relaties kunnen
hierin worden weergegeven. Een voorbeeld hiervan staat in figuur 5.3.

Jammer is dat de status van de objecten tij dens een afleiding met zichtbaar

is; was dit wel zo geweest, dan had dit enorm kunnen helpen bij het traceren van

een eventuele fout in het kennissysteem. Nu zijn er daarvoor slechts twee moge-
lijkheden. De eerste is een breakpoint aangeven in een agenda, zodat de afleiding

daar even stopt en we de mogelijkheid hebben de waarden van allerlei gegevens

te inspecteren. Bij kleine systemen kan dit handig zijn, maar bij grote is er geen
beginnen aan, omdat je dan meestal met weet waar de fout ergens zit, en dus met

kunt bepalen waar je een breakpoint moet plaatsen. De enige optie die dan res-
teert is het bijhouden van een trace. Mon DS houdt dan tijdens de afleidmg bij
wat het allemaal doet en zet dit in een bestand. Hoewel het een betere optie is
dan het gebruik van een breakpoint, is ook dit bij grotere systemen vrij onhandig.
Er wordt in veel gevallen namelijk gebmik gemaakt van windows en andere
aansturingsmechanismen. Dit verschijnt allemaal als doel in de trace, zodat het

een behoorlijk lange, onoverzichtelijke brij wordt.
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5.4. Conclusie

Aion DS heeft een overzichtelijke wijze van representeren van zowel state- als
klasse-hiërarchie. Het programnia is prettig in gebruik, wat voornamelijk te
danken is aan de goede interface, die ervoor zorgt dat de meeste bandelingen
door de beginnende gebruiker intultief op de juiste manier worden uitgevoerd,
maar toch zo goed te configureren is, dat ook de gevorderde er goed mee uit de
voeten kan.

We missen in de Aion DS implementatie van het object-georiënteerd-ont-

werpen de mogelijkheid om instanties aan te maken die lid zijn van meer dan één

kiasse, een principe dat bekend staat onder de naam multiple inheritance. Een
ander punt dat ook de functionaliteit betreft is de prioriteit. Deze is statisch.
Tijdens de afleiding kan deze dus niet worden aangepast. Dit beperkt de flexibili-

teit van de controle over het afleidingsproces in grote mate. Het kan immers
voorkomen dat een bepaald feit, dat pas tijdens de afleiding bekend wordt, het
slagen van een bepaalde regel aannemelijker maakt dan bet slagen van een ande-

re regel. In dat geval zou je het liefst eerst die regel onderzoeken, voordatje naar

de andere regels kijkt, gewoon om de zoektijd te bekorten. Dat zou bereikt
kunnen worden door bet verhogen van de prioriteit van de regel, maar dat is dus
niet mogelijk in Aion DS. Tot slot noemen we nog bet gebrek aan mogelijkheden

een overzicht te krijgen van de werking van een gebouwd kennissysteem. Debug-

gen is hierdoor een haast ondoenlijke taak.

Al met al is Aion DS een programma waar eenvoudig mee te werken is,
maar dat wat functionaliteit en debugmogelijkheden betreft nog wel bet een en
ander te wensen over laat.
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6. ADDI77EVEN in Smart Elements

De opbouw van een implementatie hangt erg af van de mogelijkheden die de het
ontwikkelgereedschap biedt. In dit hoofdstuk zullen we kijken naar de implemen-
tatie van de praktijkstudie ADDITIEVEN in Smart Elements.

6.1. Objecten

We construeren één object voor de actuele informatie. Hierin staat over welk
additief op dit moment wordt geredeneerd, welke overgevoeligheidreacties
optreden bij de gebruiker, enzovoort. Eigenlijk is dit dus een representatie van
alle casusmodellen bij elkaar. Het object heet huidig en heeft de volgende slots:

Enr Het nummer van het additiefdat de gebruiker heeft gekozen.
CodeA Het liefst hadden we in huidig een pointer laten wijzen naar het

additief, omdat we dan met onnodig allerlei gegevens hoeven te
kopieren. Pointers zijn echter met bescbikbaar. Ook bestaat met
de mogelijkheid een lijst te maken. Daarom is de codeinformatie
flu opgenomen als drie boolese variabelen. CodeA geeft aan of
het huidige additiefeen code A vermelding heeft in de tabel.

CodeH Idem voor code H.

Codel Idem voor code I.

Kleur Een string met de kleur van het additief (oranje, geel of wit).

Allergisch Een boolese variable, die aangeeft of de gebruiker last heeft van
allergie. Bevat een prompt-definitie, zodat de waarde ervan aan
de gebruiker gevraagd kan worden.

Hyperactief Idem voor hyperactiviteit.

Intolerantie Idem voor intolerantie.

DiagnoseA Om redenen genoemd bij CodeA zijn er ook drie diagnose varia-
belen. DiagnoseA geeft aan of de gebruiker last heeft van allergic

die verklaard kan worden door gebruik van bet betreffende addi-
tief.
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DiagnoseH

Diagnosel

Advies

Idem voor hyperactiviteit.

Idem voor intolerantie.

Indien bekend, bevat dit slot één van de waarden afgeraden,
waarschuwing, of ok. Dit is het uiteindelijke advies van het sys-
teem.

We definiëren een kiasse additieventabel om alle informatie over de additieven
in te zetten. Dit is in zekere zin een combinatie van de domeinmodellen lj/st ad-
ditieven en add -. code/kleur. Deze kiasse heeft de volgende slots (zie ook tabel
2.2):

Naam

Aard

De naam van het additief.

Indien bekend bevat dit slot de waarde N, voor natuurljjk, of S,
voor synthetisch.

De functie van het additief.

Geeft aan of het additief een code A indicatie heeft.

Idem voor code H.

Idem voor code I.

De uit de tabel overgenomen opmerkingen.

Dit slot bevat één van de volgende waarden, overgenomen uit de
tabel: oranje, geel, of wit.

Het E-nr van het additief.

Voor elk additief is een object gecreeerd dat lid is van deze klasse. Op deze
manier kunnen we alle benodigde informatie opnemen in het systeem.

6.2. Regels

In Smart Elements zijn de regels niet in te delen in groepen. Dc manier om te
controleren of een bepaalde actie al heeft plaatsgevonden, gebeurt bier door te
kijken of de bijbehorende hypothese al een waarde heeft gekregen. Taak 1 en 2

uit het modeldiagram zijn op deze manier direct te implementeren.
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(RULE= BepaalAdditief
(@LHS=

(> (huidig.Enr) (99))

(@HYPO= enrbekend)

(@RULE= BepaalCodeKleur
(@LHS=

(YES (enrbekend))

(<Iadditieventabell>.Nuinrner) (huidig.Enr))

(@HYPO= CodeKleurBekend)
(@RHS=

(Assign (<Iadditieventabell>.Kleur) (huidig.Kleur))
(Assign (<Iadditieveritabell>.Codel) (huidig.Codel))

(Assign (<Iadditieventabell>.CodeA) (huidig.CodeA))
(Assign (<Jadditieventabell>.CodeH) (huidig.CodeH))

De eerste regel vraagt de gebmiker om het E-nr op te geven (taak 1), want hui-
dig.Enr is nog niet bekend. Wordt een groter getal opgegeven dan 99, dan slaagt

de regel en wordt enrbekend waar. Merk op dat dan nog met is gecontroleerd of

we ook informatie hebben over het opgegeven e-nr. Dat gebeurt in de volgende
regel, tegelijk met het bepalen van de code en de kleur (taak 2). In deze regel
wordt allereerst gekeken of enrbekend waar is, oftewel, of er al een e-nr. is
ingevoerd. Vervolgens wordt er in de Masse additieventabel gezocht naar een
additief, waarvan het nummer overeenkomt met het opgegeven e-nr. Wordt dit
gevonden dan wordt de code- en kleurinfonnatie gekopieerd naar de slots in
huidig en wordt aangegeven dat de regel geslaagd is door de hypothese Code-
KleurBekend waar te maken.

Taak 3 wordt gerepresenteerd door drie regels, die er ongeveer als volgt uitzien:
(@RULE= R_huidig_DiagnoseA

(@LHS=

(Yes (CodeKleurBekend))

(Yes (huidig.CodeA))

(Yes (huidig.allergisch))

(@HYPO= huidig . DiagnoseA)
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Eerst wordt er gekeken of taak 2 is afgerond. Ms dat zo is, dan wordt, als hui-
dig. CodeA waar is, opgezocht of de gebruiker allergische reacties vertoont. Dit
kan met worden gevonden en wordt dus gevraagd aan de gebruiker. Blijkt ook
dit waar te zijn, dan wordt DiagnoseA van huidig waar gemaakt. Eenzelfde regel

bestaat voor hyperactiviteit en intolerantie.

Bij het iniplementeren van taak 4 zijn we gedwongen nogal wat regels te maken,

omdat er geen OR-constnicties mogelijk zijn in de pre-condities. We beginnen
met:
(@RULE= R_OK

(LHS=
(Yes (CodeKleurBekend))

(= (huidig.Kleur) ("wit"))

(No (huidig.DiagnoseA))

(No (huidig.DiagnoseH))

(No (huidig.Diagnosel))

(@HYPO= KLAAR)

(@RHS=

(Assign ("ok") (huidig.Advies))

Hierin wordt gezegd dat als de kleur van het additief wit is en er geen overgevoe-

ligheidsreacties zijn, die zijn toe te schrijven aan het additief, het advies ok is. De

hypothese KLAAR geeft aan dat we ond doel hebben bereikt. Voor geel is er
eenzelfde regel, met het advies waarschu wing.

We moeten flu voor elke combinatie van geel en wit met een diagnose-soort

een regel construeren, tezamen dus zes regels. Eén ervan volgt hier
(@RULE= R_Geel_A

(LHS=
(Yes (CodeKleurBekend))

(= (huidig.Kleur) ("geel"))

(Yes (huidig.DiagnoseA))

(@HYPO= KLAAR)

(@RHS=

(Assign ("afgeraden") (huidig.Advies))
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Tot slot is er dan nog een regel voor oranje:
(@RtJLE= R_Oranje

INFCAT=1OO;
(LHS =

(Yes (CodeKleurBekend))

(= (huidig.Kleur) ("oranje"))

(@HYPO= KLAAR)

(@RHS=

(Assign ("afgeraden") (huidig.Advies))

Hierin betekent INFCAT=1OO; dat de prioriteit van deze regel 100 is, in tegen-

stelling tot de andere regels die een prionteit nul hebben. Hierdoor wordt er voor

gezorgd dat deze regel eerst wordt bekeken, zodat de gebruiker geen onnodige
vragen over overgevoeligheidsreacties wordt gesteld.

Om het systeem flu te runnen, moet de hypothese KLAAR op de agenda worden

gezet en dan kan worden gestart. Het systeem kan met met een nieuw additief
beginnen, zonder de afleiding te stoppen, omdat de gegevens met zonder meer
gewist kunneri worden uit het object huidig.
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7. ADDmEvEN in A/on DS

In dit hoofdstuk zal ik de implementatie van de praktijkstudie in Aion DS be-
schrijven met emge toelichting omtrent gemaakte keuzes.

7.1. Ob/ecten

Om te beginnen moet je een aantal objecten creëren, waarmee en waarover
geredeneerd moet worden. Bet gaat hierbij om de implementatie van een aantal
domeinniodellen (statisch) en de casusmodellen. De casusmodellen worden in
één enkel object geplaatst, omdat er ook maar één huidige gebruiker en situatie

is. Gezien het feit dat een object met kan bestaan zonder een kiasse waar het toe

behoort, definiëren we een Masse huidig, met alle slots die we eventueel nodig

hebben, en een object hi, lid van die Masse, met alle slots initieel oningevuld.
Huidig en hi hebben de volgende slots:

Enr Hierin staat het nummer van het additief dat de gebruiker heeft
geselecteerd.

additief Dit is een pointer naar een additief in de additieventabel (zie
hieronder).

Allergisch Een boo lean variabele, die aangeeft of de gebruiker last heeft van

allergie. Bevat een prompt-definitie, zodat de waarde ervan ach-
terhaald kan worden, mocht dit nodig zijn. Dit is ook de reden om

Allergisch, Intolerantie, en Hyperactief in drie verschillende slots

te implementeren i.p.v. in één, zoals bij Diagnose wel gebeurd is.

Hyperactief Idem voor hyperactivieteit.

Intolerantie Idem voor intolerantie.

Diagnose Dit is een lijst met alle overgevoeligheidsreacties, die de gebrui-
ker heeft en die verklaard kunnen worden door het gebruik van

het betreffende additief.
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Advies Indien bekend, bevat dit slot één van de waarden afgeraden,
waarschuwing, of ok. Dit is het uiteindelijke advies dat het sys-
teem zal presenteren.

Bovendien is er nog een methode gedefinieerd, reset genaamd, die alle waarden

weer in de mitiele toestand zet, zodat het systeem advies kan geven over ver-
schillende additieven en gebruikers, zonder dat het progranima eerst moet wor-
den afgebroken.

Alleen de domeinmodellen ljst additieven en add -. code/kleur implementeren

we in een kiasse. We implementeren deze modellen zelfs samen in één kiasse,
omdat de tabel met code- en kleurinformatie over elk specifiek additief precies

de lijst met additieven bevat, waar het systeem informatie over heeft. We defini-

eren dan ook een kiasse additieventabel met de volgende slots (zie voor de
eigenschappen van additieven tabel 2.2.):

Naam De naani van het additief.

Aard Indien bekend bevat dit slot de waarde N, voor natuurl/k, of S,
voor synthetisch.

Functie Dc functie van het additief.

Code Bevat een lijst die nul of meer van de volgende waarden bevat,
afhankelijk van het feit of het betreffende additief allergic, hyper-

activiteit en/of intolerantieverschijnselen veroorzaakt: A, H, I.

Opmerkingen De uit de gegeven tabel overgenomen opmerkingen.

Kieur Dit slot bevat één van de volgende waarden: oranje, gee! of wit,

overgenomen uit de tabel.

Nummer Het E-nr van het additief.

Bovendien is voor deze kiasse nog een methode opgenomen, refer, die een porn-

ter naar de eigen instantie oplevert. Dit is nodig omdat we in ons huidig.hl

object graag met een pointer willen verwijzen naar een additief.

Door voor elk additief een object te creëren dat lid is van deze Idasse,
hebben we een tabel gemaakt die alle inforrnatie over de additieven in zich heeft

die we nodig hebben voor ons systeem..
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7.2. Regels

In Aion DS is het mogelijk regels in te delen in states. Bij de ontwikkeling van
dit programma is daar ook gebruik van gemaakt. Dat heeft wel tot gevoig dat van

te voren duidelijk een zekere sturing van het proces moet worden gedefinieerd.
Dat gebeurt voornamelijk in de agenda's van de verschillende states. Voor de
eerste twee taken (nummer 1 en 2 in het modeldiagram) is een aparte state aang-

emaakt. De andere twee taken zijn in één state geImplementeerd.

BepaalAdditief is een state zonder regels. Om het progranima enigszins gebrui-
kersvriendelijk te maken is voor het bepalen van het additief een window ont-
worpen. Dat window wordt in de agenda van deze state aangeroepen. Willen we

een dergelijke constructie vermij den, dan kunnen we in de agenda eenvoudig
slot(hi.Enr) typen, dat een achterwaarts redeneerproces opstart. Tijdens het
afleiden zou de inference-engine er bij gebrek aan regels al snel achterkomen dat

hij deze waarde met kan afleiden en dus aan de gebruiker vragen wat de waarde

moet zijn.

BepaalCodeKleurSt ate bevat precies één regel: Bepaalcodekleur. We weten
vooraf dat hi.Enr bekend is, omdat de vorige state daarvoor heeft zorg gedragen.
Om nu de beschikking te hebben over de code en kleur-informatie van het addi-
tief, zoeken we het additief met het goede nummer op in de tabel en leggen een
pointer aan vanuit hi. De regel ziet er zo uit:

ifinatch additieventabel
with Nwnmer=hi.Enr

then

hi. additief=refer

end

Om de regel daadwerkelijk te laten vuren, zetten we hetforwardchain comman-
do in de agenda van de state. Nu hebben we de beschikking over alle informatie

die we hebben over dit specifieke additief, waaronder de code

(hi .additief-' .Code) en de kleur (hi .additief- .Kleur).
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BepaalAdvies is de laatste state en omvat de taken overgevoeligheidsreactie
bepalen en advies genereren uit de taakstructuur. Ook zijn in de regels van deze

state de domeinmodellen code -. symptomen en ideur/diagnose — advies opgeno-

men. Er is gekozen voor implementatie van twee taken in één state, omdat we
graag willen dat het (achterwaarts) redeneermechanisme de in het stuurdiagram

opgenomen sprongen kleuroranje en kleur< >oranje zeif ontdekt in de precon-
dities van de regels die de waarde van advies bepalen. Door deze aanpak zal dat

gebeuren. Zouden we het geheel implementeren in twee states, dan zou de eerste

daarvan (vragen naar overgevoeligheidsreacties) zonder meer moeten worden
uitgevoerd, alvorens de tweede aan te roepen, tenzij we een expliciete voorwaar-

de (kleur <> oranje) zouden inbouwen.

De regels in deze state zijn in twee groepen te verdelen: de regels die de
diagnose bepalen (taak 3 uit het modeldiagram) en de regels die het advies bepa-

len (taak 4). Een typische regel uit de eerste groep is codeA:
if

hl.additief->.Code includes 'A' and
hi .Allergisch

then

add 'allergisch' to hi.Diagnose
end

Dc regel controleert of er in de code infonnatie van het additief een A zit en of de

gebruiker allergieverschijnselen heeft (het systeem weet dit laatste met, maar zal

het achterhalen door het aan de gebruiker te vragen). Ms beide waar blijken te

zijn, dan wordt allergiNch toegevoegd aan de diagnose, wat zoveel betekent als:
de gebruiker heeft allergieverschijnselen die het gevolg zouden kunnen zijn van

dit additief. Analoog zijn er ook regels voor hyperactiviteit en intolerantie.

Een representatieve regel van de tweede soort is Wit_Waarschuwing:
if

hi.additief->.Kleur = 'wit' and

hi.Diagnose includes 'intolerantie'
or hl.Diagnose includes 'allergisch'
or hi.Diagnose includes 'hyperactief'

then
hi.Advies = 'waarschuwing'

end

Op deze wijze kunnen alle combinaties uit tabel 2.4 in regels worden gevangen.

36



Wet moet er op gelet worden dat een regel als Wit_OK, die het advies OK gene-

reert, niet mag vuren als er in de diagnose een overgevoeligheidsreactie zit. Dit

kunnen we op twee manieren bereiken. We kunnen er expliciet op controleren, of

we geven de regel een lagere prioriteit, zodat eerst de regets gecontroleerd wor-

den die de diagnose bekijken, en pas ats deze met vuren de regel Wit. Flier is
gekozen voor de eerste optie:

if hl.additief->.Kleur = 'wit'
and not (hl.Diagnose includes 'allergisch')
and not (hl.Diagnose includes 'hyperactief')
and not (hl.Diagnose includes 'intolerantie')

then

hl.Advies = 'ok'
end

Tot slot moeten we nog een statement invullen in de agenda. We willen hier bet

advies achterhalen met achterwaarts redeneren, dus schrijven we als dod:
slot(hl.Advies). Hierdoor zal het systeem zeif gaan bepalen welke kennis het nog

moet achterhalen om de waarde van hl.Advies te bepalen. Indien nodig wordt de
gebruiker gevraagd of er overgevoeligheidsreacties zijn. Is dit met nodig, dan
gebeurt bet ook met..

Om het geheel flu te laten werken moeten we alle gemaakte states aanroepen in
de agenda van de main state (vgl. stuurdiagram):

LOOP
BepaalAddi tief
BepaalCodeKleurS tate

BepaalAdvies
PresenteerAdvies
clear (q, sourcing)

ask(q) /* Nog een additief? */
BREAKIF not q
hl.reset /* reset alle gegevens */

END

Door deze agenda loopt bet programma door de states en vraagt aan het eind of

we nog een additief witlen testen (q is een boolese variabele die waar is ats de
gebruiker ja antwoordt). Is dit zo, dan worden de gegevens in hi gewist en
beginnen we opmeuw. Is dit niet zo, dan stopt het progranima.

In de agenda staat een state die met is besproken: PresenteerAdvies. In het
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programma staan ook nog een aantal andere objecten en regels die in dit
hoofdstuk met aan hod zijn gekomen. Zij hebben alle te maken met de window-

saansturing om het programma jets gebruikersvriendelijker te laten zijn. Omdat
ze in feite mets te maken hebben met de constructie van de representatie in
AionDS, zal ik ze met bespreken.

7.3. Een Alternatief

Bij de implementatie van ADDITIEVEN in zowel Aion DS als Smart Elements is er

voor gekozen de domeinmodellen met steeds op dezelfde wijze te implemente-
ren. Twee domeinmodellen werden in een kiasse gedefinieerd, de andere twee
werden direct opgenomen in de regels die er betrekking op hebben, vanwege de

beperkte omvang van de modellen. In deze paragraaf zal een variant besproken
worden, waarin de domeinmodellen wel allemaal in een Masse worden geImple-

menteerd. Deze aanpassing wordt alleen geillustreerd met voorbeelden uit Aion

DS, maar kan ook worden uitgevoerd in Smart Elements.

Naast de kiassen uit §7.1 maken we nu ook kiassen aan voor de domeinmodellen
code -0 symptomen en kleur/diagnose - advies. Voor de eerste definiëren we de

kiasse codeym met als slots code, overgev en diagnose. In overgev staat om
welke overgevoeligheidsreactie het gaat. Het laatste slot bevat een van de waar-

den 'allergisch', 'intolerantie' of 'hyperactief. De tweede Masse noemen we kidia-
gad en bevat drie slots: kleur, diag en advies.

Van de in §7.2 gepresenteerde regels, verdwijnen die uit de state BepaalAdvies.
Er komen twee regels voor in de plaats. Taak 3 uit het modeldiagram wordt flu
gerepresenteerd door de volgende regel:
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ifmatch codesym

with hl.additief->.Code includes code
then

if ( (overgev='allergisch' and hl.Allergisch)
or (overgev='hyperactief' and hl.Hyperactief)
or (overgev='intolerantie' and hl.Intolerantie))

then

add diagnose to hl.Diagnose
end

end

Deze regel zoekt in de tabel de codes op die bij het additief horen. Vervolgens

wordt de overgevoeligheidsreactie gekoppeld aan het juiste boolese slot en wordt
de gebruiker gevraagd naar de waarde ervan. Wordt een van die slots waar, dan
wordt de bijbehorende overgevoeligheidsreactie toegevoegd aan hl.Diagnose.
We hadden liever al in de tabel de verwijzingen naar de boolese slots opgeno-

men zodat de hele or-clausule niet nodig was geweest. Het is in Aion DS echter
met mogelijk een pointer te laten verwijzen naar een slot van een instantie.

Taak 4 kan flu ook in één regel worden weergegeven:
ifmatch kidiagad

with hl.additief->.Kleur = kleur and
((diag='' and size(hl.Diagnose)=O) or
hl.Diagnose includes diag)

then

hl.Advies = advies
end

In de kiasse iddiagad wordt flu de nj opgezocht waarin de kleur en diagnose
staan die bij het additief horen. Het advies dat daarbij hoort wordt vervolgens in
hl.advies gezet.

Met het commando forwardchain in de agenda zorgen we tenslotte voor
een werkerid geheel, waarbij de domeinmodellen op consistente wijze zijn
geimplementeerd.
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8. Conclusie

Het is niet eenvoudig een van de systemen aan te wijzen als duidelijk de beste.
Elk van de prograinma's heeft zijn eigen positieve en negatieve punten en bet
hangt er maar van af welke zaken je als ontwerper het belangrijkst vmdt. 1k zal
deze punten nog even globaal op een nj zetten. In deze vergelijking blijft CLIPS

buiten beschouwing, omdat dit programnia duidelijk m een lagere klasse valt dan

de andere twee.

Het eerste en in mijn opinie tevens het belangrijkste verschil dat je ziet, zodra je

met de programma's gaat werken, is het verschil in weergave van de kiasse-
hiërarchie en de regels. In Aion DS worden deze in een overzichtelijke boom-
structuur gezet, waarbij ook direct te zien is welke andere attributen (functies,
methoden e.d.) elk object bevat. Alles in deze boom kan je selecteren en wijzi-

gen, zodat je precies weet waar je bezig bent. Bij Smart Elements kan je dingen
slechts wijzigen door de benodigde editor te openen en de het juiste object op te

zoeken. Het is wel mogelijk bijvoorbeeld de klasse-hiërarchie in een boomstruc-

tuur te tonen, maarje kunt daar verder niets mee doen.

Smart Elements heeft de mogelijkheid regels in eenzelfde boomstructuur
weer te geven. Je kunt dan direct zien welke regels van elkaar athankelijk zijn.
Ook is de status van de regels zichtbaar, zodat voor iedere hypothese direct dui-
delijk is, waarom hij een bepaalde waarde heeft. In Aion DS kunnen we ook een
overzicht krijgen van de regels in een afhankelijksheidsgraaf, maar hierin zien we

de waarden van de regels niet.

Aion DS is flexibeler in het definiëren van slots en variabelen dan Smart
Elements. Behalve de standaardtypen die beide als mogelijkheid bieden, heeft
Aion DS ook nog de mogelijkheid om lijsten, verzamelingen en pointers te
definiêren. Indien nodig kan zelfs een geheel eigen type worden gecreeerd.

Negatieve punten aan Smart Elements zijn verder dat backward-chaining
slechts gebruik maakt van de hypothese van een regel en dat de interface behoor-

lijk onhandelbaar is. Aion DS mist weer de mogelijkheid van multiple inheritance

en kan tijdens de afleiding de prionteit van regels niet aanpassen.
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In mijn ogen is Aion DS te verkiezen boven Smart Elements, omdat overzichte-

lijkheid erg belangrijk is om een goed systeem te kunnen implementeren. Aion
DS is handiger in gebruik en is zo opgebouwd dat de meeste functies te vinden
zijn op de plaats waar je ze intultief ook verwacht. Hoewel het programma qua
funtionaliteit hier en daar jets onderdoet voor Smart Elements, zijn er toch ge-
noeg mogelijkheden om een ontwerp op relatief eenvoudige wijze te implemente-
ren.
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