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Woord vooraf

Doorde introductie vandeautomatisering ophet boerenbedrijf is intoenemendemate informatie beschikbaar overhetbedrijf enhet bedrijfsgebeuren.Meerenmeerontstaat opbedrijven
enbijdevoorlichting de behoefte aansystemen diedezevele
informatie gebruikenvoor eenduidelijke analyse endiagnosevan
de sterke enzwakke puntenvanhetbedrijf.Demethode vanhet
bouwenvanExpert Systemen biedt dezemogelijkheden,.Dit isvoor
het Landbouw-Economisch Instituut aanleiding geweest omnate
gaan ofdezenieuwemethode ooktoepassingsmogelijkheden heeft in
de landbouw.
Daartoe iseenExpert Systeem ontwikkeld voorde analysevan
depost omzet opmelkveebedrijven.Deontwikkelingsmethodevormt
hier eenbelangrijk onderdeel, aangezien dezetevensvoor andere
potentiële landbouwkundige toepassingen nuen indetoekomst een
belangrijke rolkangaan spelen.Ditvalt duidelijk optemaken
uit de indeze publikatie beschreven resultatenvaneenpraktijktest.
Eenwoord vandank isop zijnplaatsaanProf.Dr.D.S.Brée
enzijnmedewerkersvandeErasmusUniversiteit teRotterdam. Hun
deskundige hulp isonmisbaargeweest voordebegeleiding bijen
de introductie vandezevoor onsnieuwemethode.
Een speciaal dankwoord gaat uitnaardeheerF.D.Ettema,
totvoorkort alsonderzoeker bijhetLEIwerkzaam. Zonder zijn
deskundigheid ophet gebiedvandeanalysevandeomzetwashet
nietmogelijkgeweest deze studie teverrichten.
Demedewerkers vanhet Consulentschap voordeRundveehouderij teGouda,met name Ing.S.G.W.Bense en Ing.J.M.H.M.van
Geffen, alsook Ing.D.M.WaiboervanhetCAD-RSF,wordendaarnaast bedankt voorhunzeernuttige inbreng inde inhoudvanhet
systeem enhetuitvoerenvandetest indenazomervan 1988.Tenslotte isveeldankverschuldigd aanallen,diehebben bijgedragen aanhet tot stand komenvanditverslag.

recteur,

DenHaag, september 1989

L.C.Zächariasse

Samenvatting

Doel van het

onderzoek

Het financieel resultaat vanhet bedrijf ismomenteel in
toenemendemate afhankelijkvanvakmanschap enmanagement vande
boer:zijnvermogen om inveranderende omstandigheden dejuiste
beslissingen tenemenoverhetgebruikvandebeschikbaremiddelen.De boerkrijgtmeer enmeerde rolvanmanager, endaardoor
krijgt hijdusookmeerbehoefte aan adequate Informatie.
Diekan
ondermeerworden geleverd doorhetgebruikvan opcomputersgebaseerdemanagement-ondersteunendegereedschappen. Een gereedschapdatvooral geschikt isvooranalyse,diagnose enadvisering, iseen zogenaamd Expert Systeem. Het doelvandit onderzoek
isnategaan ofdemethodewaarmeeExpert Systemenwordengebouwd,geschikt isvoor toepassing inde landbouw inhet algemeen
envoordetechnisch-economische analysevandeomzet opmelkveebedrijven inhet bijzonder.Omdit teonderzoeken isophetLEI
begin 1988gestartmet deontwikkeling van eenExpert Systeem
voor de analysevandeomzet opmelkveebedrijven
(OMZET-DETECTOR).
De methode
Een Expert Systeem iseentoepassing van Kunstmatige
Intelligentie
enkanomschrevenwordenalseencomputerprogrammadat
dekennisvaneenofmeerexperts opeenbepaald vakgebied bevat
endiekenniskangebruiken omproblemen opdat gebied tesignaleren enopte lossen.Dekenniswordtmeestal indevormvan
zogenaamde "als-dan-regels"
(rule-based)opgeslagen en isvolkomengescheiden vanhet redeneer-mechanismedat tijdens eenconsultatie vandeze kennisgebruikmaakt.
Degenediehet systeem ontwikkelt (deknowledge engineer)
werkt zeer intensief samenmet deexpert(s).Eerstwordt hetprobleem geïdentificeerd enbegrensd, daarnawordt dekennisvergaard en ineengeschiktevormgerepresenteerd (bijvoorbeeld in
devormvan regels).Hetvergaren enrepresenteren vankennis is
hetmoeilijkste onderdeel bijde bouwvan eenExpert Systeem.
Nadat eengeschikt gereedschap (tooi)voordebouwvaneen
Expert Systeem isgekozen,kandekennisgeïmplementeerd worden.
Het resultaat wordt getest,geëvalueerd enaangepast.Het is
eveneensmogelijk omeenExpert Systeemvandegrond afmet een
geschikte programmeertaal tebouwen.
Demethodevanhet bouwenvanExpert Systemen kangeschikt
zijnals:

een "echte"expert beschikbaaris;
hetmogelijk isdekennis tevergaren;
dekennisgoed gestructureerd kanworden;
dematevanonzekerheid nietgrootis;
detaakvaneenexpert niet témoeilijk enniet tégemakkelijkis;
de omvang vanhetprobleem nauwbegrensd is;
het probleem (gedeeltelijk)kwalitatief van aard enzodoende
het oplossen ervanmet conventionele technieken (mathematisch,opbasisvan algoritmen)niet ofnauwelijks mogelijk
is;
erbehoefte aangeautomatiseerde analysesis;
denoodzakelijke technische specificatiesmogelijkzijn;
ervoldoende financiëlemiddelen beschikbaar zijn inverband
metdehoge ontwikkelkosten.
Het aantalExpert Systemendatmomenteel inde landbouw
wordt toegepast iszeergering.
De ontwikkeling

van de OMZET-DETECTOR

Begin 1988 isbegonnenmet deontwikkeling vandeOMZET-DETECTOR: eenExpert Systeemvoorde interpretatie vandepost omzet oprundveebedrijven vanuit boekhoudgegevens (Deeladminstratie
Rundveehouderij, DELAR).
Dit systeemwordt geconsulteerd doorgebruiktemakenvan
een ophetLEIontwikkeld gereedschap, DETECTOR-CONSULT. Deresultaten zijn tevinden in:
de "boer-versie".Degunstige (sterke), ongunstige (zwakke)
endeneutrale factorenmet betrekking totdeomzet zijn
hierin bijelkaar gegroepeerd;
de "voorlichtings-versie". Deze bestaat uit eendrietalbestanden terverduidelijking vande "boer-versie"endepost
omzet inhet algemeen. Integenstelling totde "boer-versie"
isde "voorlichtings-versie" ineerste instantie alleenbedoeld voorvoorlichters ofboekhouders.Bestudering hiervan
geeft henmeer inzicht indecomplexe omzet-analyseenverbetert dekwaliteit vanhunadvisering naardeveehouders.
De praktijktest

van de OMZET-DETECTOR

Doelvande test iseen indruktekrijgenvandebruikbaarheid vanhetExpert SysteemOMZET-DETECTOR onderpraktijkomstandigheden envan het nutvananalysemetExpert Systemen inhet
algemeen.
Het systeem isdaartoe op 65bedrijvendoor zevenvoorlichtersvanhetConsulentschap voordeRundveehouderij teGouda
getest.Uit de test kanonderandere geconcludeerd wordendathet
systeemOMZET-DETECTOR alsookdetechniek omeenbedrijfsverslag
met sterke enzwakke puntenvandeomzet tepresenteren, positief
ontvangen is.

Mogelijkheden van Expert Systemen
Naast demogelijkheid dieExpert Systemen biedenvoorhet
omzettenvanveel gegevensnaar eenbegrijpelijke weergavevan
sterke en zwakke puntenvan bepaalde aspectenvanhet bedrijfen
debedrijfsvoering, zijnerookanderemogelijkheden voortoepassing binnen de landbouw, zoalskoppeling aansystemen dieallerleialternatieven indebedrijfsvoering doorrekenen. Daarnaast
kan gedacht worden aanExpert Systemenvooronderwijsencoaching
vanvoorlichters,Expert Systemenvoorveterinaire diagnose,
enzovoorts.

1. Inleiding

Tengevolge vande restrictie opmelkproduktie indeEEG
(superheffing)inde recentejaren, isde interesse vandemelkveehouderverschovenvanhetvergrotenvandemelkveestapel naar
het efficiënt gebruikvandeproductie-factoren (Daatselaar,
1988).Het financieel resultaat vanhet bedrijf isnu intoenemendemate afhankelijkvanvakmanschap enmanagement vandeboer
(Brand et al, 1986):hetvermogen om inveranderende omstandighedendejuiste beslissingen tenemenoverhet gebruikvandebeschikbaremiddelen (King enSonka, 1988). Zodoende krijgt deveehoudermeer enmeerde rolvanmanager endaardoorkrijgt hijdus
ookmeer behoefte aan adequate
informatie.
Momenteel wordengegevensverstrekt dooradministratie-en
management-informatiesystemenafkomstig van boekhoudkantoren,
software-bedrijvenenzovoorts.Echter,deze systemen voorzien
maar tendele indebehoeftevandeboer (DeHoop et al, 1988).
Opdevele overzichtenwordt vaakeentegroot aantal gegevens
vermeld, terwijl het ontbreekt aaneengoede analysevan aldeze
gegevens.Deveehouder heeftmomenteelmoeite om zelfstandig de
juiste conclusies tetrekkenuit zijn individueel technisch-economischverslag.Technischeneconomisch relevante afwijkingen
wordenweliswaarweergegeven,maaroorzaakofordevan belangrijkheid ontbreken.Vaakkanalleennatoelichting dooreen
bedrijfsvoorlichterofeenanderedeskundige endoormiddelvan
groepsdiscussies eenjuist oordeelwordengevormd.Aangezienmeer
instanties zichmet detoelichting opverslagen gaan bezighouden,
waarbij ookdehoeveelheid gegevens opzo'nverslag jaarlijks
toeneemt, ishet onzekerofernog eenuniforme toelichting per
verslag plaatsvindt. Daarnaast makenniet alleveehouders gebruik
vandedienstenvanvoorlichters.Zoweldeboeralsdevoorlichterhebbendusniet zozeer behoefte aanmeergegevens,maaraan
betere informatie omde sterke enzwakkepuntenvan belangrijke
aspectenvanhet bedrijf enbedrijfsvoering optesporen.
Moeilijkheden treden ookopwanneergegevensworden gebruikt
ombeslissingen tenemen (Bemelmans, 1987). Daarom iserbehoefte
aaneengoedemethode omdeveehouder teassisteren bijhetuitvoerenvan eenprofessionele analysevandebeschikbaregegevens.
De resultatenvandezeanalyse kunnendangebruiktwordenvoor
hetdetecteren enoplossenvanproblemen envoorhetmakenvan
plannenvoordetoekomst.Met anderewoorden,deveehoudermoet
toegang krijgen tot technische kennisendebestemanagement
know-howmomenteel aanwezig inNederland omtekunnenwerkenmet
degegevensdiehij opditmoment terbeschikking heeft (Brandet
al, 1986).
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Eennieuwemethode,dieonderanderegeschikt kan zijnvoor
analyse,diagnose enadvisering, isdievan het bouwenvanExpert
Systemen.
Eengroot aantalExpert Systemenvalt onderde categorie
computer gebaseerde beslissings ondersteunende systemen (Davis
and Olson, 1985).DekennisdieaaneenExpert Systeem tengrondslag ligt isafkomstig vanéénofmeerdere expertsdieuiteraard
deskundig zijnophet betreffende gebied (SwaansArons envan
Lith, 1984).Dezekennismoet opeenzodanigemanier inhet systeemworden ingebouwd datdeaandeboergepresenteerde analyse
van zijn bedrijf zoveelmogelijk gelijkenisvertoontmetdeanalysediedeexperts zoudenverrichten.Nau (1983)stelt zelfsdat
eenniet-deskundigemet eenExpert Systeemprestaties kanbereikendievergelijkbaar zijnmet dievaneenexpert opdat specifieke probleemgebied.

Het doel van het hier gepresenteerde
onderzoek is na te gaan
of de methode van het bouwen van Expert Systemen geschikt is voor
toepassing in de landbouw in het algemeen en voor de
technischeconomische analyse van de omzet op melkveebedrijven
in het bijzonder. Hiertoewerd, inhetkadervanhet Informatica StimuleringsplanvoorLandbouwkundig Onderzoek (INSF-LO),ophetLEI
eind 1987gestart met deontwikkeling vanDETECTOR: Discursieve
Expert voordeTechnisch-EconomischeControle,Toetsing enOordeelsvorming vanRundveebedrijfsgegevens.Debedoeling van
DETECTOR ishet "vertalen"vanmin ofmeermoeilijk interpreteerbare technisch-economischegegevens (momenteel aanwezig inveel
informatie-/boekhoudsystemen),naareenbegrijpelijke en leesbare
analyse en (eventueel)advisering (figuur1.1).
Inde eerstemaandenvan 1988 isbegonnenmet deontwikkelingvandeOMZET-DETECTOR:eenExpert Systeemvoorde interpretatievandepost omzet oprundveebedrijven vanuit boekhoudgegevens.Daarnaast isopditmoment (medio 1989)eenVOER-DETECTOR
inontwikkeling. DitExpert Systeemgeeft eenzeerglobale analysevandeafwijkingenvandekracht-enruwvoerkosten tenopzichtevandenorm opmelkveebedrijven enkangebruikt worden als
demonstratie-systeem (Nederlands-enEngelstalig).
DeVOER-DETECTOR endeOMZET-DETECTOR analyseren onderdelen
van het saldoopbrengstminusvoerkosten, het belangrijkste kengetal opeenmelkveebedrijf.Vooral deVOER-DETECTOR bestrijkt
eengebied dat,geziendebeperking vandemelkproduktie,van
groot belang isvoordeefficiëntie-en inkomensverbetering op
melkveebedrijven. Diverse technische eneconomische kengetallen
worden doordeze beide systemenverwerkt met alsresultaat een
beschrijving van sterke enzwakke puntenvan bedrijf enbedrijfsvoering binnenhet onderzochte domein.Daarna zouden, indienmogelijk, adviezen tenbehoevevanhetmanagement kunnenwordengegevendoor gebruikmaking vaneenbeslissings ondersteunend systeem (Huirne enDijkhuizen, 1988).
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Inhoofdstuk 2wordt demethode vanhet bouwenvanExpert
Systemen beschreven.Hierwordt ingegaanopdeplaats binnenhet
vakgebied Kunstmatige Intelligentie endestructuur endeomgeving vandeze systemen.Verderwordt beschreven hoeExpert Systemen gebouwd kunnenworden endegeschiktheid vandezemethodeom
specifieke problemen aantepakken.Het hoofdstukwordt besloten
met eenkorte beschrijving vanhetgebruikvanExpert Systemen in
de landbouw.
Inhoofdstuk 3isdeontwikkeling vandeOMZET-DETECTOR beschreven.Hierwordt ingegaanopdekeuzevanhet probleemgebied,
detotstandkoming, dewerking ende resultatenvanhet systeem.
Hoofdstuk 4geeft de resultatenvaneenpraktijktest vande
OMZET-DETECTOR, waaraan zevenvoorlichters en65bedrijvenmeededen.
Tenslotteworden inhoofdstuk 5demogelijkheden vanExpert
Systemen beschreven.Debespreking beperkt zichniet tot hetop
het LEIgekozen concept,maar richt zichmet name opdetoepassingvanExpert Systemenvoorde landbouw inhet algemeen.
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2. De methode vanhet bouwen van expert systemen

2.1 Kunstmatige Intelligentie
Expert Systemenwordenvaakgenoemdalsdemeest succesvolle
toepassingen binnenhetvakgebieddatKunstmatige Intelligentie
ofArtificial Intelligence (AI)heet (Andriole,1985;Blanning,
1984).
AIiseendeelgebied binnendeinformaticadatzichbezighoudtmethetontwerpenvan"intelligente" computersystemen
(Waterman, 1986).MenkandusookzeggendatAIprobeertdecomputer intelligent gedragtelatenvertonen, zoals spraak-enpatroonherkenning, leren,robotica,probleem-oplossen, enzovoorts
(Winston, 1984).
Depraktische toepassingvanmethodenentechniekenuitde
AIdiedemenskunnenhelpenbijzijnwerkzaamheden, heetkennistechnologie (Kwee, 1986).Voorbeeldenvantoepassingen zijn:natuurlijke vraagtalen,vertaalcomputers, stemherkenningssystemen
en ...Expert Systemen.

2.2 Expert Systemen
Expert Systemenvormen slechtseengedeeltevanallemogelijke toepassingenvandekennistechnologiedietevens technisch
haalbaarencommercieel interessantkanzijn (Kwee, 1986).
EenExpertSysteem 'is an intelligent
computer program that
uses knowledge and inference procedures to solve problems that
are difficult
enough to require significant
human expertise
for
their solution.
The knowledge necessary to performe at such
level, plus the inference procedure used, can be thought of as a
model of the expertise of the best practioners
of the
field'
(Feigenbaum, 1981).Ofwel,eenExpert Systeem iseencomputerprogrammadatdekennisvanéénofmeerexpertsopeenbepaaldvakgebied bevatendiekenniskangebruikenomproblemenopdatgebiedoptelossen (Hayes-Rothetal,1983).Ditbetekent dater
eenexpert aanwezig moet zijnwiens kennisexpliciet gemaakt
wordt. Indiendekennis inhetcomputerprogramma niet afkomstig
isvaneenexpert,dochuiteenandere bronwordt gehaald (bijv.
uit boeken), danwordt inhetalgemeen gesprokenvaneenkennissysteem (vanLith,1987)ofvaneenKnowledge Based System
(Spijkervet etal,1987).
2.2.1DestructuurvaneenExpert Systeem
Figuur2.1geeftdeglobale structuurvaneenrule-based
Expert Systeemendeplaatsdaarvan indeomgeving (vrijnaar
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Waterman, 1985enZevenbergen enSchijf, 1985).Het betreft een
algemene beschrijving, inwerkelijkheid wijkenveelExpert Systemen opéénofmeerdere puntenvandegepresenteerde wijzeaf.
Expert Systemen zijnopgebouwd uit eenkennisbestand eneen
redeneermechanisme. Daarnaast bevatten zeeen gebruikersinterface
en indemeeste gevallenuitleg-faciliteiten.
Inhetkennisbestand isdefeitelijke kennis opeenbepaald
(nauwkeurig aftebakenen)terreingestructureerd opgeslagen in
devormvan regels.Een regel specificeerteenconclusie ofactie
diewordt uitgevoerd indienaandevoorwaarden (concepten)wordt
voldaan.Deconstructie van zo'nregel isinhet algemeen
alsvolgt:
ALS <voorwaarden>

DAN

<conclusie>

Kenniskandus indevormvan regels (zogenaamde rule-based
Expert System)gerepresenteerd worden.Anderemogelijkheden voor
representatie zijn "frames"en "logic".Voor een beschrijving
hiervanwordt verwezennaarJackson (1985).Deandere componenten
vanhet kennisbestand zijndeconcepten ofdata.De regelsgebruiken deze concepten alsvoorwaarden omconclusies afteleiden.De conceptenmoetenvooraf gedeclareerd worden,geïllustreerd inhetvolgende zééreenvoudige voorbeeld:
CONCEPTEN:

Concept 1: heeft het dierveren?
waarden: JA/NEE/ONBEKEND
eigenschap:waardevragen aangebruiker
Concept 2: legt hetdiereieren?
waarden:JA/NEE/ONBEKEND
eigenschap:waardevragen aangebruiker
Concept 3: kanhetdiergoed zingen?
waarden: JA/NEE/ONBEKEND
eigenschap:waarde vragen aangebruiker
Concept 4: dier iseenzangvogel
waarden: TRUE/FALSE
eigenschap:waarde niet vragen,afleiden
Concept 5: dier iseenvogel
waarden:TRUE/FALSE
eigenschap:waarde nietvragen, afleiden
Het redeneer-mechanisme ishetmechanisme dat de regelsen
de beschikbare concepten (voorwaarden)ineenbepaalde consultatiegebruikt omtot eengewenste conclusie,diagnose ofadvieste
komen.
Voordeduidelijkheid zijnvanhet bovenstaande voorbeeld op
eenbepaald moment vandeconsultatie devolgende concepten
bekend:
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REEDS BEKENDE CONCEPTEN:

heeft het dierveren? • 'JA
legt het diereieren?- 'JA
Een tweetal regelsuit dekennisbankvanditvoorbeeld zijn:
REGELS:

Regel 1:IF

TRUEdier iseenvogel AND
kanhet diergoed zingen?- 'JA
THEN dier iseen zangvogel
Regel 2:IF
heeft hetdierveren?- 'JA AND
legthetdiereieren?- 'JA
THENdier iseenvogel
Het redeneer-mechanismedoorloopt deze kleine kennisbank.
Voordat deconclusie uitRegel 1getrokkenkanworden,moet aan
tweevoorwaarden voldaan zijn.Deeerstevoorwaardemag niet aan
degebruiker gevraagd worden (zie bovenstaande beschrijving van
concepten).Het systeem probeert dewaardevandezevoorwaarde
elders teachterhalen, hetgeen lukt inRegel 2.Deze regelconcludeert dat het onbekende diereenvogel is (waarde isTRUE),
aangezien beidevoorwaardenwaarzijn.Omteconcluderendathet
diertevens eenzangvogel is,moet detweedevoorwaarde van
Regel 1ookjuist zijn.DegebruikervanhetExpert Systeemwordt
dandevraag gesteld:kanhetdiergoed zingen? Indienhet antwoord luidt "NEE", isdezevogel geenzangvogel.
Een essentieel kenmerkvan eenExpert Systeem isdatde
gegevens (dekennis)diehetprogramma nodig heeft omtekunnen
functioneren enhet redeneer-mechanisme volkomen gescheiden zijn
(Zevenbergen enSchijf, 1985).
Het gebruikers-interface laat degebruiker opeen zovriendelijkmogelijkemaniermet het systeem omgaan (b.v.met eennatuurlijke taal). Degebruikerwordt gevraagd om informatiewelke
hetExpert Systeemnodig heeft, bijvoorbeeld eenantwoord opeen
doorhet systeemgesteldevraag ofeenkeuzeuit eenmenu.Ook
kunnen eventueel afgeleide conclusies overzichtelijk gepresenteerdworden (b.v.verslag, grafieken).
Dit contact met degebruiker isbijExpert Systemen belangrijk.Het systeemmoet gemakkelijk kunnenworden "toegesproken"
enzichvriendelijk tegenoverdegebruiker opstellen.
De gebruiker kanhet systeem omuitleg vragen.Twee typen
vragenwaar het systeem inhet algemeen antwoord opkangeven
zijn "WHY"en "HOW"vragen.Degebruiker kanopelkgewenst
moment het toepassenvande regelsonderbreken envragen "waarom"
eenbepaalde vraag doorhet systeemwordt gesteld en "hoe"het
systeem tot eenbepaalde conclusie isgekomen (Zevenbergenen
Schijf, 1985). Deze belangrijke eigenschapwordt deuitlegfaciliteit vanhet systeem genoemd.
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2.2.2 Deontwikkeling van eenExpert Systeem
Tot zoverde structuurvaneenExpert Systeem.Maarzo'n
systeemmoetuiteraard ookontwikkeld worden.Dit ismet namehet
werkvandezogenaamde knowledge engineer (kennis ingenieur).
Dezemoetvrij intensiefmet eenexpert samenwerken omdekennis
bovenwatertehalen.Dekenniswordtverkregendooreengrote
serievan intensieve en systematische interviewsdie zichuitstrekken overeenperiodevanenkelemaanden.Gedurende deze interviews legt deknowledge engineer deexpert zowel realistische
alskunstmatige problemenvoor.Wanneer deexpert de problemen
oplost,moet dezepreciesvertellenwelke conceptenvanbelang
zijn enhoehet redeneerprocesverloopt.Elk stukjekennismoet
tijdens zo'n interviewexpliciet gemaaktworden.
Deknowledge engineervertaalt dekennisenexpertise van
deze "domeinexpert" indemeestegevallen indevormvan regels
enconcepten.Ookandere representatievormen zijnmogelijk.Vervolgenswordt deze kennisgeïmplementeerd inhet kennisbestand
vanhetExpert Systeem.
Hetverkrijgenvankennisenhet gestructureerd vastleggen
daarvan ineenbruikbarevorm ishetmoeilijkste aspect bijhet
ontwikkelen van eenExpert Systeem.
Nadat dekennisvooreengroot deelgestructureerd inde
computer isvastgelegd, gaat deknowledge engineer samenmetde
expert het systeemtesten, evalueren enaanpassen.
Het gebruik ende resultatenvanhetprototypemoet zoveel
mogelijk aansluiten bijde behoeften enwensenvandegebruikers.
Niet alleenvoorafgaande aandekeuzevanhet domein,maarook
tijdensdeontwikkeling zalcontactmoetenworden opgenomenmet
potentiële gebruikersgroepen (boeren,voorlichters etc.)omhet
systeem indie richting teontwikkelenwaardebehoefte hetmeest
enwaarbij dekansopacceptatie hetgrootst is.
2.2.3 Gereedschappen voordebouw
Het bouwenvan eenExpert Systeemkanmet behulpvanzogenaamde "empty shells".Dit zijn legeExpert Systemen,waarbijhet
redeneer-mechanismeendemanierwaaropde regelsvastgelegdmoetenworden,vastliggen enwaarin "alleennog"dekennisvande
eigen specifieke situatiemoetworden ingevoerd. Deze "empty
shells"hebben alsnadeel dat ze inhetalgemeen nauwelijks
flexibel zijn (Jacobs, 1986).
Daarnaast ishetmogelijk omExpert Systemenvandegrond af
optebouwen ("fromscratch")met behulpvaneenvoorditdoel
geschikte programmeertaal (b.v.LISPofPROLOG). Deflexibiliteit
isenormgroot,maarhet complexe entijdrovende programmeerwerk
vormt eenzeergrootnadeel.
Beide aanpakken zijntoegepast bijdeontwikkeling van
DETECTOR enzullen indenuvolgende paragrafenworden toegelicht
aandehandvanhetgebruikhiervanophetLEI.
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2.2.3.1 Het gebruikvaneenshell
Voorhet opdoenvanervaring envooreeneventuele ontwikkelingvanExpert Systemenvoorde landbouw isdekeuzegevallenop
een "empty shell"voordemicro-computer:ACQUAINT.Voornadere
informatie overdeze shellwordt verwezen naardeVriesRobbéen
Zanstra (1986).
DekeuzevanACQUAINTkan indevolgende opsomming vanpuntenworden gemotiveerd:
Ontwikkeling vanExpert Systemen ophetLEIheeft alsbelangrijke doelstelling het opdoenvankennisenervaring.
Begeleiding opditpunt,welke bijde start gegevenwerd
doorenkelemedewerkersvandeErasmusUniversiteit te
Rotterdam, isbelangrijk.AangezienACQUAINTopdeuniversiteit bekendwas,isdezetooiaangeschaft voor zowelhet
opdoenvan ervaring alsvoordebouwvandeVOER-DETECTOR
(demonstratie-systeem voordeanalysevanvoerkosten);
ACQUAINT isvrij flexibel enwerkt ineenvoorKunstmatige
Intelligentie geschikte programmeeromgeving (LISP);
OpdeVeterinaire Faculteit (R.U.U.)heeftmengoedeervaringenmet ACQUAINTvoordebouwvanExpert Systemenvoor
analysesvanhet aantaldoodgeboorten enuitvalvan biggen
("The Electronic Pig");
De leveranciervanACQUAINT geeft eengoede ondersteuning.
Eventuele tekortkomingen vanACQUAINT kunnenmogelijkaangepastworden;
Deknowledge engineerhadvoordien reedsenige ervaringmet
ACQUAINT;
Deeisentenaanzienvande computerfaciliteiten (micro-computer)zijngering invergelijking met vele andere ontwikkeisystemen.Dit isvooralvoordetoekomstige gebruikers
(veehouders,voorlichters,boekhouders,onderwijs)vangroot
belang.Vooreenbeperking vanwacht-en rekentijden bijwat
grotere Expert Systemen iseen snellemicro-computer echter
welwenselijk;
De shell isalleengeschikt indienhet tebouwen systeem in
omvang beperkt is.
Naast ACQUAINT zijneruiteraard legioandere tools,ieder
met zijnbeperkingen enmogelijkheden.Voor hetopdoenvanervaring, zoals inhet gevalvanDETECTOR, isdekeuzevandetooi
van ondergeschikt belang. Indienmenechterwerkelijk tot ontwikkeling vanExpert Systemenwil overgaanmoet,nadat dekennisop
eengestructureerde wijze isbeschreven,goed overwogen worden
welkevormvan representatie metwelke tooihetmeest wenselijk
is.Hierbijmoet rekening wordengehoudenmet deeisenvande
gebruikers (micro-computers, lagebedragenvoor run-time versies
etc.)endemogelijkheden vanhet bedrijf ofdeorganisatie die
hetExpert Systeemwil gaanontwikkelen (beschikbare middelen
voordeaanschaf vangeschikte hardware ensoftware).
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2.2.3.2 Deontwikkeling 'fromscratch'
Bijde bouwvandeOMZET-DETECTOR bleekalspoedig dateen
aantalwensen (b.v.snelheid, geheugenbeslag, resultatenopslag)
ophetmoment niet realiseerbaarwasdoorgebruiktemakenvan
ACQUAINT.Daaromwerd OMZET-DETECTOR 'fromscratch'inprogrammeertaal GCLISF (GoldHillComputers)ontwikkeld engeconverteerd
inprogrammeertaal muLISF (SoftWarehouse).Beidetalenzijn
"dialecten"van standaard LISP:Common LISP (Steele, 1984).
Bijdeconsultatie vanhet systeemwordt gebruikgemaakt van
demuLISP-interpreter. Een interpreter iseen vertaalprogramma
dat deopdrachten vertaalt endaarnameteenuitvoert.
De inLISFgeprogrammeerde functiesbevatten alleeigenschappendiewenselijk zijnvoordit specifiekeExpert Systeem
(OMZET-DETECTOR dus). Additionele wensen enfunctieskunnenredelijkgemakkelijk geprogrammeerd en ingebouwd worden, zodatde
flexibiliteit enormgroot is.
Inhet algemeenmoet echterwelwordengezegd dathetwerken
met een shell teverkiezen isbovenhet bouwen 'fromscratch',
tenzij denadelen bijgebruikvaneen 'empty shell'groterzijn.
Bij een shellhoeft er inprincipe geen specifieke programmeertaalgeleerd teworden entengevolge daarvan hoeven ertevens
geenmoeilijke (LISF)functies geprogrammeerd teworden.
2.2.3.3 'Fromscratch'naareen 'Emptyshell'
Het geprogrammeerde redeneer-mechanisme vandeOMZET-DETECTOR is,na enkele eenvoudige aanpassingen, omgebouwd toteen
'empty shell'(DETECTOR-CONSULT genaamd).Dezekaneventueelvoor
vergelijkbaar te ontwikkelen systemen gebruikt worden,maardan
heet deontwikkeling nietmeer 'fromscratch'aangezien "alleen"
dekennis inhet systeem hoeft teworden ingebouwd.
VoordelenvanDETECTOR-CONSULT zijn:
eenvoudig teleren;
eenvoudige implementatie vanhet kennisbestand;
zeergrote flexibiliteit (nieuwe functies);
grotere snelheid;
geenbeperking vanhet aantal regels (regelsworden alsdata
ingelezen)endusgeen geheugenproblemen;
eenvoudige opslag van resultaten inbestanden.
Huidige nadelenvanDETECTOR-CONSULT zijn:
hetmissenvanenkele intelligente taken;
ontbrekenvanuitleg-faciliteiten;
slechts bruikbaarvoor specifieke problemen;
(nog)nietverkrijgbaar indehandel.
Degenoemde nadelenwarenvoordeOMZET-DETECTOR overigens
nietvanbelang.
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2.3 Geschiktheidvandemethode
Na beschrijvingvan
destructuurendewijzevanhettot
stand komenvaneenExpert Systeem, toegelichtaandehandvande
ophetLEIinontwikkeling zijnde systemen,volgtindezeparagraafeenzeer algemene uiteenzettingvan
degeschiktheidvande
methode.Ookhier zal, indiennodig,DETECTORals illustratie
worden gebruikt.
Indiendeexpert zeldenbeschikbaar is,bijvoorbeeld omdat
dezegeregeldopandere locatieswerkzaam is,ofalserbijhet
eventueel verlatenvanbedrijfofdienst (ontslag,pensioen,
overlijden)tevensveelkennisverlorengaat,zouhetwenselijk
kunnen zijndeze kennisineenExpert Systeemopteslaan (Rose,
1988).
Hetisinhetalgemeenmoeilijkomeeneenvoudig antwoordte
gevenopdevraagofeenprobleem zichleentvoorbenaderingmet
eenExpert Systeem.Eengroot aantal karakteristieken speelt
hierbijeenrol,zowel afzonderlijk alsinsamenhangmetelkaar.
Ofdemethode geschikt isvoorhetspecifieke probleemkanafhangenvandevolgende factoren:
1.

Beschikbaarheid expert
Ermoeteen"echte"expert beschikbaar zijnmetvoldoendeen
gegarandeerde inzet, liefst binnendeeigenorganisatie.
Deze expert moet uiteraardeenhoog niveauvanexpertise
bezitten.Ditbetekentdathijeenbepaald probleem beter
kanoplossendananderen.

2.

Het vergaren van kennis
Deexpertmoet instaat zijnomzichduidelijkengoeduit
tedrukkenenmoet tevenskunnenuitleggenhoeenwaaromhij
toteenbepaalde oplossing komt.
Hetvergarenvan
dekennisisdemoeilijkste taakvande
knowledge engineer, zodat deze factorenorm belangrijkis.
Ditkannauwelijks indienereenhogematevanintuïtie
("Fingerspitzengefühl") nodigisomhetprobleemopte
lossen.

3.

Aard van de kennis
Dekennisdienodig isomhetprobleemoptelossenmoet
vrij nauwkeurigengoedtestructureren zijn.Alshet
probleem "nieuw"ismoet teveel "fundamenteel"onderzoek
verricht wordenomhetprobleemoptelossen.Bijeennieuw
probleem bestaatereigenlijkookgeen echte expert.

4.

Onzekerheid
IneenExpert Systeemishetmogelijk rekeningtehouden
met
dematevanzekerheid.Eenprobleemmeteenzeergrotemate
van onzekerheid isevenwel ongeschikt voorbenaderingmet
behulpvaneenExpert Systeem.
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5.

De taak van een expert
Detaakvandeexpertraagniet témoeilijk zijn. Indiende
taakniet overdraagbaar isaananderen (veel "on-the-job"ervaring)ofhet probleem zógroot isdathetdagenofweken
duurt omhet opte lossen,dan ishetvoordeknowledge engineertemoeilijk, zoniet onmogelijk,omhiervooreenExpert Systeem tebouwen.Het ontwikkelenvandeelsystemen kan
hiermogelijkuitkomst bieden.Detaakmoet overigenswel
moeilijk genoeg zijnomdeontwikkeling van eenExpert Systeemte rechtvaardigen. Bijvoorbeeld omadreslijsten alfabetischtesorterenmoet eenandere aanpakgekozenworden.

6.

De breedte en aard van het
probleem
Detaakvan eenexpert kanvaaknauwelijks losgezienworden
vandeomvang vanhetprobleem.Het probleemmoet binnen
nauwe grenzen liggen.Eentebreed oftealgemeen probleem
is indemeestegevallendeoorzaakvanhet falenvanExpert
Systemen.OMZET-DETECTOR heeft bijvoorbeeld eenbegrensd en
goed gedefinieerd domein, terwijl de inontwikkeling zijnde
VOER-DETECTOR daarentegen eenveel bredergebied bestrijkt
(graslandexploitatie, veevoeding, etc.)met bovendien een
zekerematevanonzekerheid. Het is inzo'ngeval aante
bevelenhetprobleem optedelen enaparte deelsystemen te
ontwikkelen, eventueel gecombineerd met eenvoorzichtige
presentatievanconclusies.

7.

Symbool-manipulatie
Wanneer expertsproblemen oplossen, inhet bijzonderproblemenvanhet type dat zichleentvoor Expert-Systeembenadering,dandoen zijdit nietdoorhet oplossenvaneenset
vergelijkingen, aldannietmet behulpvandecomputer.Zij
kiezen symbolen omdeprobleem-concepten te representeren en
passenvervolgensverscheidene strategieën en heuristieken
toe omdeze concepten temanipuleren (symbool-manipulatie).
Met heuristieken wordenvuistregels bedoeld om acceptabele
oplossingen teverkrijgen. Inhet algemeen kangezegd worden
dat pasnaardemethodevanhet bouwenvanExpert Systemen
wordt gegrepen indienconventionele technieken (mathematisch,opbasisvan algoritmen)deproblemen niet ofvrij
moeilijk kunnenoplossen.Dit betekent datExpert Systemen
geschikter zijn insituatieswaarbij eengroot deelvanhet
probleem kwalitatief vanaardis.
Hetverschil tussen symbool-manipulatie (kwalitatief)en
algoritmische benadering (kwantitatief)wordt inhet onderstaande toegelichtroetdeOMZET-DETECTOR alsvoorbeeld.Om
hetprobleem opte lossen (uitspraken tedoenover sterkeen
zwakkepunten)maakte deexpertvooraf enkelekorteberekeningen (kwantitatief).Resultatenvandeze berekeningentezamenmet enkele andereconstateringenwerden heuristisch,
met behulpvan "als-dan-regels"gebruikt omuitsprakente
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doen (symbool-manipulatie).IndeOMZET-DETECTOR ishetrekengedeelte daarom ineenapartFORTRAN-programma opgenomen.
De resultatenvandit programma wordengebruikt doorhet
werkelijkeExpert Systeemdathetprobleem heuristischoplost.Eenvoorbeeld uit de OMZET-DETECTOR:
Rule 904

ALS

Aanbodjongvee <0EN
AanbodKalveren >«0
DAN CONCLUSIE:WeinigJongvee

Rule 251

ALS

Rule 252

ALS

NOTTRUEWeinigJongvee
BelangVerkoopVaarzenNegatief <0EN
CompensatieDoorUitvalFositief <-0EN
CompensatieDoorUitvalNegatief >-0
DAN CONCLUSIE:WeinigVerkochteVaarzen

TRUEWeinigVerkochteVaarzen EN
Vervangingspercentage >-40EN
VerkoopEffectVaarzen >0
DAN PLAATS INRAPPORTALSONGUNSTIG:
"Tenopzichtevandenorm teweinig ofgeen
vaarzenverkocht,doorgrote uitstoot
melkkoeien"

Vooraf zijn inhet reken-programma de symbolen AanbodJongvee,AanbodKalveren,BelangVerkoopVaarzenNegatief, enzovoortsvaneenwaardevoorzien.Deze symbolen met hunwaarde
worden samenmet andere symbolen (b.v.WeinigJongvee)
gebruikt omhetprobleemmiddelsheuristische regelsopte
lossen.

Behoefte aan geautomatiseerde

analyses

Eenanderebelangrijke factor isdat erbehoeftemoet zijn
aangeautomatiseerde analyses (bijvoorbeeld m.b.v.Expert
Systemen),waarbij depotentiële gebruikerspositief en
enthousiast zullenmoeten zijnenwaarbij tevenseensterke
"commitment" vanhetmanagement vereist is.Deorganisatorische consequenties dienenbijde introductie gering te
zijn.

Noodzakelijke

technische

specificaties

Detechnische specificaties (vanhard-ensoftware)bijde
bouwenhet gebruikvanExpert Systemenmogengeenbottleneckvormen.Expert Systemendiealleengeconsulteerd kunnen
worden opmicrocomputers moeten hiervoor ookontwikkeld worden.Het alofniet noodzakelijk zijnvankoppelingenmet
andere programmatuur, alsmede eenhoge run-time prijsvoor
degerealiseerde applicatie kunnendeoorzaak zijn omde
methodemet enigevoorzichtigheid toe tepassen.
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10.

Beschikbaarheid

van middelen

Expert Systemen kunnen alleenontwikkeld worden indiener
voldoendemiddelen (tijd,geld,goede ontwikkelomgeving)
beschikbaar zijn.Geziende inhet algemeen grote kostenen
de benodigdemankracht isdeontwikkeling vanExpert Systemenvaakeenprioriteitenkwestie.EenExpert Systeemkost
globaal zo'nƒ 1.000,-per regel,hierendaarwordt zelfs
eenbedrag vanƒ 10.000,-perregelgenoemd, hetgeenbetekent dat eenmiddelgroot Expert Systeem (bijvoorbeeld 500
regels)wel eenséénofmeermiljoenen kangaankosten.
Hiermee zijndanook zo'nvijf tot tienmanjaren gemoeid
(Waterman, 1985).
Devoorde bouwnodige kosten enmankracht isechter sterk
afhankelijkvanhetdomein,de tegebruiken tool,matevan
gebruikersvriendelijkheid enzovoorts.Deontwikkeling vande
OMZET-DETECTORheeft beduidend mindertijd engeld gekost
danhiervoorwerd aangegeven:ongeveer0,75 manjaar (incl.
ontwikkeling vandetooiDETECTOR-CONSULT)voor zo'n200
regels (excl.FORTRAN-programma)enenkeleduizenden guldens
voor apparatuur enprogrammatuur.Uit de resultatenvande
test (zie later inditverslag)blijkt niet datde
OMZET-DETECTOR daardoorminderwaardevol is.
Indienhet probleem geschikt isommet dezemethode tebenaderen,moet hetuit kosten/baten oogpunt duseveneens aantrekkelijkzijnomeenExpert Systeemtebouwen.Echter,voorhet onderzoekkandeontwikkeling vandeze systemen zinvol zijnvoor
haalbaarheids-enacceptatieonderzoek, aangezien ertot opheden
nauwelijks duidelijkheid isoverhet nutvanExpert Systemen (in
de landbouw).

2.4 HetgebruikvanExpert Systemen inde landbouw
Inde landbouwdoenExpert Systemen sindskort hun intrede
inonderzoekenontwikkeling.Het bouwenvandeze systemenstaat
hierdanooknog steeds indekinderschoenen. Dit ondanksdat
zulke systemen eenbelangrijke rolkunnen spelenbijhet vastleggen, beschikbaarmaken enverspreiden van expertise.De landbouw
kan immersworden gekarakteriseerd alseen kennisintensieve
bedrijfstakmet veel enzeergevarieerde expertisegebieden
(Spijkervet etal, 1987).
Het aantal Expert Systemen dat indepraktijkwordt gebruikt
ismomenteel vrij gering, ook inde landbouw. De (schaarse)agrarische toepassingen zijnvoornamelijk tevinden indeakker-en
tuinbouw (Waterman, 1986;Doluschitzand Schmisseur, 1988).Het
betreft danvoornamelijk diagnosesystemen voor ziekten.Praktische toepassingen binnendeveehouderij zijnniet bekend,hoewelmen opdiverse plaatsenmet deontwikkeling bezig is.Dedruk
omExpert Systemen tegaanvervaardigen neemt echter toe.Gezien
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de ontwikkelingen opcomputergebied endetoenemende beschikbaarheid vanverbeterde technieken entoolsophetgebiedvande
kunstmatige intelligentie, zalde introductievanExpert Systemen
binnendeveehouderij niet langopzichhoevente latenwachten.
Deverwachting isdanookdatExpert Systemenvanbetekeniskunnen zijnvoordeagrarische sector (McKinionand Lemmon, 1985),
gezien devoorgestelde projecten binnenpotentiële toepassingsgebieden zowel inNederland (Spijkervet etal,1987)als inhet
buitenland (DLG, 1988).
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3. De ontwikkeling van de omzet-detector

3.1 Het domein
HetExpert SysteemOMZET-DETECTOR beschrijft opbasisvande
Deeladministratie Rundveehouderij (DELAR)de sterke enzwakke
puntenvandepost omzet.
Het DELAR programma iseentechnisch/economische boekhouding, ontwikkeld dooreenaantal landbouw-boekhoudbureau'saangesloten bijdeLandelijkeVereniging vanAccountants-enBelastingadviesbureaux "VLB", innauwe samenwerking met de regionale
en landelijke voorlichting.Het isgeenvolledige administratie
maar eendeeladministratie, omdat hetgericht isopdeberekening
vandeopbrengstminusdevariabele kostenvan rundveebedrijven.
Alsonderdeelvandezeberekeningen staandeomzet aanvee,het
voerverbruik endevoerkosten centraal.HetdoelvanDELAR isde
veehouder inzicht tegeven inenkele onderdelenvandebedrijfsvoering,dieeenbelangrijkdeelvormenvanopbrengsten enkosten
en bovendienjaarlijks zijnbijte sturen.Het saldo opbrengst
minusvoerkosten (perkoeofperha)staat hierbij centraal.
Debenodigde bedrijfsgegevensmoetendoordedeelnemers
(circa 2700)ineenzogenaamd opnaraeboekgenoteerd worden,waarbijdeveehoudersde individuele ofgemiddelde veeregistratie
kunnenkiezen.Degegevensworden centraalmet computersverwerkt,waarna de resultatendeboerworden toegezonden.
Omde technische resultaten tekunnenbeoordelen zijnenkele
jarengeledendoorhetProefstation voordeRundveehouderij en
het LEInormberekeningen voordeomzet endevoerkosten ontwikkeld. Bij elkbedrijfwordtvanuit zijneigenbedrijfsgegevens
bekeken inhoeverre de resultaten afwijkenvandatgenewat onder
normale omstandigheden behaald kanworden.De rekenregels achter
deze normen staan beschreven inde "Handleiding Deeladministratie
Rundveehouderij" (WerkgroepDELAR, 1988).
Met deze normen ishetnumogelijk omdegerealiseerde cijferstebeoordelen.Eenhulpmiddel hierbij ishet DELANO-programma,waarvan selectief gebruikkanwordengemaakt doordevoorlichters.Ditprogramma heeft naast enkele algemene gegevens ook
eengroot aantal gegevensuitdeveebalansnodig. Indezeveebalansstaanperdiercategorie (melkkoeien,vaarzen,pinken etc.)
het aantal enbedrag opdebegin-eneindbalans,deaangekochte
enverkochte aantallen enbedragen, het aantalgeboren engestorvendieren, alsmededeovergangenvandeenediercategorie naar
deandere.
DeuitvoervanhetDELANO-programma isdeDELANO-tabelwaarineenkwantitatief overzicht vandepost omzetwordt gegeven
(ziebijlage 1).Hetprobleem isechterdat zoweldeveehouders
alsdevoorlichters enboekhouders de inhoudvandeze tabeldoor
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decomplexiteit ervanniet ofnauwelijkskunnen begrijpen endat
zij zodoendeminder bruikbaar isvoor inzicht indebedrijfsvoering.Hetverrichtenvaneengoede analysevandepost omzet aan
dehand vanzoweldeveebalans alsdeDELANO-tabel kon indit
onderzoekeigenlijkalleengedaanwordendoorde expert,F.D.
Ettema.Deze isookvooreen zeerbelangrijkdeel bijdeopstellingvanderekenregels betrokkengeweest.
OMZET-DETECTORbevatdekennisvandeexpert ophet domein
omzet,waarbij deveebalans enenkele anderegegevensuitde
DELAR debasisvormen.
Dekeuzevanhetdomein ligt eigenlijkniet zovoordehand,
aangezien devoerkosten opmelkveebedrijvenveel belangrijker
zijndandeomzet.Redenenwaarom tochgekozen isvoordeontwikkeling van eenanalyse-systeemvoordepost omzet zijndevolgende:
voorhet opdoenvanervaring verdiende een gestructureerd
probleemdevoorkeur;
deexpertwas instaat eengedegenanalysevandepost omzet
tegeven,opeenwijzediegeenanderkanevenaren;
doorhetverlatenvandedienst zoudekennisvandeexpert
andersverloren zijngegaan.Net alsdeauteurdezeswasde
expert immerswerkzaambijhetLEI,waardoor bovendiende
samenwerking vloeiend konverlopen;
hetgrote toepassingsgebied vanhet analyse-programma bij
eeneventuele acceptatie daarvan (DELAR,LEI-boekhouding,
etc.);
demystiek,waarmeedepost omzet omgeven is,zoudoorbroken
kunnenworden;
het grote tijdsbeslag wat nodig zouzijnvooreenverdere
ontwikkeling vanhetdemonstratiesysteem VOER-DETECTOR
(analysevandevoerkosten)toteenbetrouwbaar enacceptabel systeem.

3.2 Totstandkoming vanhet systeem OMZET-DETECTOR
3.2.1 Hetvergaren enstructureren vandekennis
Nadekeuzevanhetprobleemgebied endegeschikte expert,
werd ineenaantalgesprekken tussendeexpert endeknowledge
engineerhetdomeinafgebakend doorteonderzoekenwelkerelevante conceptenvanbelang zijn inhetExpert Systeem.Vragendie
indit stadium beantwoord moestenwordenwaren:welkdeelvan
DELAR komt inaanmerking,welkegegevens zijnhierbijvan belang,
hoekandeDELANO-tabel inhet systeemworden opgenomen,enzovoorts.
Gezamenlijkwerd vervolgensoppapiereenglobale structuur
vandedomeinkennis opgesteld.Uitgaandevandeze structuurwerd
aandeexpert eenaantal bedrijfssituatiesvoorgelegd waarvan
dezemoest vertellenwelke,wat deomzet betreft,de sterkeen
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zwakkepuntenwaren.Tevenswerden zogenaamde "what-if"situaties
voorgelegd, situatiesdie,bijuitzondering,mogelijkvoorkunnen
komen.
Vaakmoestenvooraf enkele kleine berekeningen uitgevoerd
worden, zoalsbijvoorbeeld tenaanzienvanhet alofnietaanwezig zijnvan eenonevenredige verdeling vandejongveestapel op
de beginbalans.De expertwerd tevensgevraagd degedachtengang
achterdeze berekening uit te leggen endaarbij tevermelden
welke gegevensvan belang zijnenwaarom.Het resultaat vandeze
berekening(en)werd, samenmet anderegegevens,gebruikt omeen
oordeel tegevenovereenspecifiek onderdeelvanhetdomein.
Geregeld kwamhetvoordatdeexpert niet direct konzeggen
wat erophet bedrijf (eenbepaalde case)aandehandwas.Hij
wenste het probleem eerst (thuis)tebestuderen, om ineenvolgende bijeenkomst met eenmogelijke oplossing tekunnenkomen.
Hieruit valt afte leidendat,ondankshet feitdatdeexpert opdit gebied enormveel kennisheeft, hetdomein zeercomplex is.Hetvergarenvandekennisheefterooktoegeleiddat
de expert hetdomein beter isgaanbegrijpen.Dingendieeerst
vanzelfsprekend voorhemwaren,bekijkt hijnumet eenmeerkritische blikenhijweet ookbeterteverklarenwaarom hij toteen
bepaalde conclusie isgekomen.Dit heeft deontwikkeling vanhet
Expert Systeem zekerniet gestagneerd. Doordat deexperthet
domein andersbekeek,kreeg deknowledge engineerde indrukdat
deexpert actieverenenthousiaster bijdeontwikkeling betrokken
wasenzijnkennisgemakkelijker konverwoorden.Na implementatie
en ineennogverder stadiumvande ontwikkeling werd hetExpert
Systeem alseenmeervolwaardige partnergeziendieafentoeeen
opmerking gafdiedeexpert ineerste instantie niet accepteerde,
maarwaarvan deze bijnadere bestudering moest toegevendathet
systeem gelijkhad.
Hieruit blijkt datdemotivatie vandeexpert eenzeer
belangrijk aspect voordevergaring vandekennis is.Indiende
expert niet geïnteresseerd is,gaat deze niet actief verschillendealternatieven zoekenenaccepteert zodoende de conclusies
zondermeer. Isdeexpertwelgeïnteresseerd, danwilhij eenzo
goed envolledig mogelijk systeemhebben.Het is immers zijn kennisdie inhet systeemopgeslagenzitt
Eenander belangrijk aspect ishetwensenpakket vandetoekomstige gebruikers.Het ineenvroeg stadiumcontact opnemenmet
potentiële gebruikersgroepen, aldanniet samenmet deexpert,
heeft hetvergarenvandekennisendeontwikkeling vanhet systeempositief beïnvloed.Vooraldegedachte dat, indien aandeze
wensenvoldaan kanworden, het systeemeengrotere acceptatiekans
heeft,werkt motiverend zowelvoordeexpert alsvoorde
knowledge engineer.
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3.2.2 De implementatie vandekennis
Gelijktijdig met hetprocesvanvergaring en structurering
vandekennis,werd ookovergegaan totde implementatie. Ineerste instantie geschiedde dit indeshellACQUAINT (zie 2.2.3.1).
Algauwwerd duidelijk datdeomvang vandekennisbankdegeheugencapaciteit zouovertreffen, ondanksdat teksten inapartebestandenwarenopgeslagen enzodoendegeen interngeheugen behoefden.Omdit probleem opte lossenwerden alle rekenelementen in
eenafzonderlijk FORTRAN-programma opgenomen,datvanuit ACQUAINT
aangeroepen konworden.Dekennisbankbevattenadeze aanpassing
naast deconcepten zodoende alleennogheuristische regels.
Het Expert Systeemwasnadeaanpassing nog steedsvrij
groot, enzodoende tétraag.Ookvoorhetuiteindelijke doelvan
OMZET-DETECTOR, het automatisch genererenvanrapporten zonder
tussenkomst vandeveehouder (n.a.v.dewensvandevoorlichtingsdienst),wasdeaanpakmindergeschikt.Overigensmoetwel
opgemerktworden datACQUAINT alstooi zeergeschikt kanzijn
voorandersoortige (ofwelkleinere)problemen, zoalsgemotiveerd
inparagraaf 2.2.3.1.
Beslotenwerd omdekenniste implementeren ineenvormdie
geschikt wasvoorhet ophetLEI inontwikkeling zijndeconsultatie-systeem DETECTOR-CONSULT (zie 2.2.3.2).Na implementatie
had het systeem geenproblemenmeermet degeheugencapaciteit en
washet bovendien enkelemalen snellerdanvoorheen, zonderenige
afbreuk tedoenaandekwaliteit vandeuiteindelijkeuitkomsten.

3.3 Dewerking en resultatenvan OMZET-DETECTOR
DeOMZET-DETECTOR, werkendmet detooiDETECTOR-CONSULT,kan
het best beschrevenwordenaandehandvanfiguur3.1.
Nadestartwordt demuLISP-interpreter (zie 2.2.3.2)ingeladen,die opzijnbeurt DETECTOR-CONSULT eneen inmuLISPgeschrevenMENU-programma inhetgeheugen opslaat.HetMENU-progranimavraagt omdebenodigde informatie opeeneenvoudige en
overzichtelijke wijze,met demogelijkheid totwijzigingen.Nade
invoerwordendegegevens ineenapart bestand opgeslagen, zodat
deze later eventueelgebruikt kunnenworden. Indetoekomstmoet
uiteraard eendirecte koppelingmet het boekhoudprogramma tot
standwordengebracht omdebenodigde gegevensautomatischopte
vragen.Het handmatig invoerenvan reedsdigitaal opgeslagen
gegevens isuiteraard nietzinvol.
Na hetMENU-programma tehebbengebruikt,neemtDETECTORCONSULTdebesturing overenroept eenFORTRAN-programma aandat
met behulpvandegegevensuit hetgegevensbestand devoorhet
Expert Systeemnoodzakelijke voorberekeningenmaakt.Deresultatenvandit rekenprogramma staan ineendrietal bestandenopgeslagenmet hetdeelnemersnummer als bestandsnaam:
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Figuur 3.1
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debedrijfsspecifiekeDELANO-tabel (3.1), aandehandwaarvandeOMZET-DETECTOR zijnanalysesverricht (ziebijlage
1);
deuitgebreide uitleg vandeDELANO-tabel.Hierin zijnde
rekenregels die achterdeDELANO-tabel zittenopeenzoeenvoudigmogelijkemanierbeschreven en ingevuldmet bedrijfsspecifiekegegevens enresultaten (zie bijlage2);
eenbestandmet concepten (oorspronkelijkegegevens enberekendekengetallen alsresultaat vanhet FORTRAN-programma)
met erbij behorendewaarden.Deze conceptenmetwaardenwordenalsvoorwaarden voorde "als-dan-regels"
gebruikt (2.3).
Nadat het reken-programma detaakheeftvolbracht, neemt
DETECTOR-CONSULT debesturing weerover, laadt het bestandmet
concepten enwaarden inzijngeheugen enmaakt vervolgens gebruik
van zijneigen redeneer-mechanisme.
Dedaarvoor benodigde "als-dan-regels"
staanalsdataopgeslagenopdeschijf.Telkenswordt een regelset,met gemiddeld
zo'nvijftien regels,doorDETECTOR-CONSULT inhet geheugenopgeslagen envervolgens doorlopenmiddelshet redeneer-mechanisme.
Hoeditprocesverloopt enhoebinnendeze setmet de zogenaamde
contextenwordt gewerkt, zal inditverslag,vanwege hettechnischekarakter, nietworden beschreven.
Nadat deeerste regelset isafgehandeld, wordt detweede ingelezen.Deze neemt degeheugenruimte vandeeerste set in;enzovoorts totdat alle regelsetsdoorlopen zijn.
DETECTOR-CONSULTweetnuwat er,uitgaandevandegegevens,
geconcludeerd kanworden.Omdeze "kennis"expliciet temaken
voordegebruiker,moeten teksten aanderelevante conclusies
wordenverbonden. Ditdoet DETECTOR-CONSULTdoorhet afzonderlijk
inladenvanzogenaamde tekst-bestanden. Tijdenshet doorlopenvan
zo'ntekst-bestand wordendebijdeconclusies behorende teksten
ingelezen en ineentweetal bestanden geplaatst:
de "boer-versie"vandeOMZET-DETECTOR. Hierin staande
resultatenvandeanalyse opeen "boer-vriendelijke"manier
gepresenteerd. Degunstige,ongunstige endeneutrale factoren zijnbijelkaargegroepeerd. Het betreft alléén sterke
enzwakkepuntenvandeomzet (afwijking tenopzichtevande
norm), hetgeen betekent datditniet altijd sterke enzwakke
puntenvanhetalgemene bedrijfsgebeuren zijn.Eendomein
dient namelijkbegrensd tezijn (zie 2.3)enzodoende ishet
onmogelijkveel relatiesmet overige bedrijfsprocessente
leggen.Daarwaarbijvoorbeeld eengunstige invloed opde
omzet tevoorzien is,maar eenongunstigevoorhettotale
bedrijfsresultaat,wordt dit zoveelmogelijk indetekst
vermeld.
De boerontvangt inprincipe alléénde "boer-versie",welke
opA4-formaat wordt verstrekt (ziebijlage 3).Indit
bestand staan eveneens codes ((1),(2)..e t c ) , welkeverwijzen naardeDELANO-tabel inbijlage 1.Deze codesdienen
voordebestudering vandeomzet doordevoorlichter.
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Indiende boerditwenst,kanhijookgebruikmakenvan:
de "coach-versie"vandeOMZET-DETECTOR. Indit veelal
kleine bestand staan enkele aanvullende opmerkingen,welke
inde "boer-versie"nietvermeld staan (ziebijlage 4).De
"coach-versie"dient, samenmet deDELANO-tabel endeuitleg
daarop,voorhetvertrouwd rakenmet eenzeercomplex
domein.Deze drie bestandengecombineerd, wordt de "voorlichtings-versie"genoemd.Het frequent raadplegen hiervan
doorvoorlichters ofboekhouders geeftmeer inzicht inde
omzet enverbetert dekwaliteit vanhunadvisering naarde
veehouders.
DETECTOR-CONSULT isnuklaarendebesturingwordt doorde
muLISP-interpreterovergedragen aanMS-DOS.Degebruiker kannu
met gegevensvan eentweede bedrijf het systeem consulteren door
weerhet start-commando tegeven.
Deaangemaakte bestandenworden opgeslagen en samengevoegd
enkunnenvervolgenswordenuitgeprint.Degeprinteversieskunnendevoorlichters of boekhouders bestuderen eneventueel
besprekenmet deboer.
Tot slot kangezegd wordendatdeOMZET-DETECTOR zovolledig
mogelijk gebouwd isnaardewensenvantoekomstige gebruikers,
die ineen zeervroeg stadiumvandeontwikkeling zijn benaderd.
De bouwhiervan heeft geresulteerd ineensysteemdat opeen
snellemanierbedrijfsverslagenopeenmicrocomputer genereert.
Omdit tekunnen realiseren zijntijdensdeontwikkeling keuzes
gemaakt, bijvoorbeeld de bouwvanhet redeneer-mechanismeDETECTOR-CONSULT inmuLISF,hetnietmeenemenvan uitlegfaciliteiten,
mogelijkheden tot centrale verwerking, regelsenteksten als
data-bestanden, uitgebreide bestandenvoorvoorlichters,enzovoorts.
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4. Test van de omzet-detector in de praktijk

Navalidering doordeexpert, isdeOMZET-DETECTOR getest
onderpraktijkomstandigheden.Doelvandeze testwasniet alleen
een indruktekrijgenvandeacceptatievanhet systeem,maar
vooral omnategaanofdemethode (analysem.b.v.Expert Systemen)inhet algemeen geschikt ennuttig is.
Deuitslag vandeze testkanbijdragen tot ondersteuning van
beslissingen overde introductievandeOMZET-DETECTOR opgrotere
schaal endeverdere ontwikkeling vanExpert Systemenvoorandere
bedrijfsonderdelen.
Tenslotte dient deze test omtekortkomingenvandit systeem
opte sporenom indetoekomst het systeem zoveelmogelijkte
verbeteren enaantepassenaandewensenvandevoorlichters en
deveehouders.

4.1 Voorbereiding voordetest
Vanwege deverleendemedewerking bijdebouwvanDETECTORen
de interessevoordit systeem, isdeOMZET-DETECTOR getest bij
hetConsulentschap voordeRundveehouderij teGouda.
EenBedrijfstakdeskundigevanhetzelfdeConsulentschap benaderdehiervoor zevenvoorlichters.Criteriavoordekeuzevan
dezevoorlichters doordeBedrijfstakdeskundigewaren:
zoveelmogelijkverspreid liggendewerkgebieden indeprovincie Zuid-Holland;
enige affiniteit met computergebruik.
De zevenvoorlichters zoudendeze testuitvoeren opalleaan
de individuele veeregistratie vandeDeeladministratie Rundveehouderij (DELAR)deelnemende bedrijven inhunwerkgebied. Tijdens
een instructiedag ophetConsulentschap teGoudawerd deomzet
uit deDELAR enhetExpert SysteemOMZET-DETECTOR toegelicht.
Daarna hebbendevoorlichters het Systeemgeconsulteerd waarbij
debenodigde DELAR-gegevensvandebetrokkenbedrijven handmatig
werden ingevoerd.Nadeconsultatiewerden de resultaten opdiskette opgeslagen enuitgeprint. Perbedrijfwaren ertweeuitdraaien:de "boer-versie"ende "voorlichtings-versie"("coachversie",DELANO-tabel enuitleg op DELANO).
Vóór bespreking met deboerwerd de "boer-versie"bestudeerd,waarbij deuitgebreide versie eneenvooraf uitgereikte
instructie-map alsextra informatie kondienen.

4.2 Bespreking vande resultatenmet deboer
De resultatenwerden doordevoorlichtersmet de betrokken
melkveehouders besproken. Daarnawerden aandeveehouders een
aantal vragen gesteld omhet systeem teevalueren.Aandeorde
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kwamendevolgendevragen:
1. Wordt deomzetvoorunuduidelijker?
2. Heeft deze omzet-analysenutvoordebedrijfsvoering?
3. Kanhetverslag bijdragen totverhoging vandepost omzet?
4. Spreekt dezewijzevananalyserenuaan?
5. Wat isuweindoordeel overdeOMZET-DETECTOR?
6. Overige opmerkingen?
Verderwerd gevraagd naarhet aantaljarendatmen deelnemer
wasaanDELARennaardehoogtevandewerkelijke ennormatieve
omzet.
Nadat devoorlichterde "boer-versie"met debetrokkenveehoudershad besproken engeëvalueerd, werd ookhemgevraagd een
evaluatie-formulier intevullen. Indit formulierwaren dezelfde
vragen opgenomen als indatvoorde boer.Daarnaastwerdnog
gevraagd:
7. Geefuwoordeel overdevoorlichtingskundigewaarde ervan.
8. Heeft ueen ideeofandere onderwerpen ook aantrekkelijk
zijnommet dezetechniek tebenaderen?
9. Indienhet systeemwordt ingevoerd, zultuerdangebruik
vanmaken?

4.3 De betrokken bedrijven
Intotaaldeden 65bedrijvenmee aandetest,verdeeld over
zevenvoorlichters.Tabel4.1 geeft dezeverdeling weer.

Tabel 4.1

Verdeling van de bedrijven

Voorlichter
À
B
C
D
E
F
G

over de

voorlichters

Aantal bedrijven
22
13
9
7
6
5
3

Uit deze tabelvalt duidelijk optemakendat het aantalbedrijvenpervoorlichter zeerverschillend is.Ompraktische redenen, zoalsbeschikbaarheidvandevoorlichter,verdeling overde
regio,enhet sterkwisselend aantal "DELAR-bedrijven"pervoorlichter, isvandezeverdeling niet afgeweken.Méérbedrijvenper
Voorlichterwasnietmogelijk.Later zalechterblijken dathet
"antwoordgedrag"vandeboerennauwelijksverschilt bijde
diversevoorlichters.
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Degerealiseerdeomzet perkoevande 65bedrijvenwas
gemiddeld bijna 800gulden, zo'n40gulden bovendegemiddelde
volgensnormen berekende omzet.
Het aantaljarendatmendeelnemerwasaanDELARwasgemiddelddrie.

4.4 Resultatenvandetest
4.4.1 Scorecijfersengemiddelde score
Voor elkevraagwordt eenzogenaamd scorecijfer berekend,
vergelijkbaarmet eenrapportcijfer.Wordt eenvraag met "ja"
(positief)beantwoord, dan ishet cijfer 10.Bij "nee" (negatief)
isdit 0,terwijl bij "weetniet"het cijfer5 is.Bijvraag5
(eindoordeel OMZET-DETECTOR)zijndekeuze-mogelijkheden "goed",
"redelijk", "weet niet", "matig"en "slecht".De bijbehorende
scorecijfers zijn: 10,7,5, 5,2,5,0.
Verderwordt ereengemiddelde score berekend:
SCORE-somderscorecijfers /aantalwaarnemingen
Eenvoorbeeld terverduidelijking. Deeerstevraag (Wordtde
omzet voorunuduidelijker?)kreeg 53keeralsantwoord "ja",
vierkeer "weet niet"enachtkeer"nee".
Degemiddelde scorevoordezevraag isdan:
SCORE- (53*10+4*5 +8*0) /(53+4+8)-550/65 -8,5
4.4.2 Scorevande OMZET-DETECTOR
Voorelkegesteldevraag iseen score berekend, opbasisvan
deantwoordenvan 65respondenten.Tabel 4.2 geeft de reactiesin
procenten, inerbij behorende aantallen endoormiddelvande
score.
Uit detest isduidelijk naarvorengekomendatmet hetanalyse-systeem depost omzet opdemeeste rundveebedrijven duidelijker isgeworden.Uit dederdevraagvalt echteroptemaken
dathet niet zo isdatmenverwacht depost omzet, alsonderdeel
vanhet saldo (opbrengst minusvoerkosten)perkoe,doormeer
duidelijkheid teverhogen.Omzetbepalende factoren zijnslechts
gedeeltelijk doordeboertebeïnvloeden.Bovendien geeft deanalyseniet aanof factorendiedeomzet perkoegunstig beïnvloedenookaltijd het bedrijfsresultaat gunstig beïnvloeden.Welkan
het zijndat inzicht indeomzet eenpositieve uitstraling heeft
opandere bedrijfsonderdelendoorgebruikmaking vanhetExpert
Systeem. Dit komtwaarschijnlijktotuiting inhet antwoord van
vraag 2:deOMZET-DETECTOR kannuthebbenvoordebedrijfsvoering.
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Tabel

4.2

Procentuele verdeling van antwoorden op vragen door de
boer en score per vraag
ANTWOORDCATEGORIE

VRAAG
1.Duidelijker?
2.Nut bedrijfsvoering?
3.Verhoging omzet?
4.Spreekt techniekaan?

ja

weet niet

nee

82% (53)
65% (42)
32% (21)
88% (57)

6% (4)
24% (16)
34% (22)
3% (2)

12% (8)
11% (7)
34% (22)
9% (6)

SCORE

ANTWOORDCATEGORIE
goed

redelijk

matig

5.Eindoordeel? 57%(37) 40%(26) 1,5% (1) 1,5% (1)

slecht

SCORE

8,7

Belangrijkvoordeze test - inhet lichtvan andere teontwikkelen systemen - isdatdewijzevananalyserendeboeraanspreekt.Maar liefst 88%ishierpositief over.Tenslotte kangezegdworden datdeOMZET-DETECTOR behoorlijk positief isontvangen.Nietminderdan 97%vindt het systeem redelijk tot goed!
4.4.3 Dehoogte enafwijking omzet, aantaljaren deelnemer
Vanwege hetgeringe aantal bedrijven isafgezienvanstatistische toetsen.Dit onderzoek isslechts bedoeld omglobale relatieste signaleren, enminder omaantegevenhoegroot ensignificant deze relatieszijn.
Debedrijven zijn ingedeeld ingroepen, teneinde nategaan
ofdehoogtevandegerealiseerde omzet perkoeendeafwijking
tenopzichtevandenormalsmede het aantaljaren deelnemerschap
aanDELARdeantwoorden beïnvloed hebben.
Voor alledrie factoren zijndebedrijven ingedeeld indrie
groepen zoals intabel 4.3,tabel 4.4 entabel 4.5 isweergegeven.Het totaal aantal bedrijven indeze analyse is64,één
minderdanhet oorspronkelijkmateriaal.Hetuitgevallen bedrijf
had eensterkafwijkende gerealiseerde omzet.
Verder zijn indeze drie tabellen opbasisvandegroepsindeling de scoresberekend voordegesteldevragen.Tevens iser
een totaalscore voorde betreffende groepberekend doorhetongewogen gemiddelde tenemenvandeafzonderlijkescores.
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8,5
7,7
4,9
8,9

Tabel 4.3

Scores voor de afzonderlijke
vragen en de
totaalscore
na groepsindeling
voor gerealiseerde
omzet
Gerealiseerde omzet
>-900 >500en<900 <-500
Totaal
(n-22)
(n-20)
(n-22) (n-64)

1.Duidelijker?
2.Nutbedrijfsvoering?
3.Verhoging omzet?
4.Spreekt techniekaan?
5.Eindoordeel?

7,7
8,2
6,0
8,6
9,1

9,0
7,8
4,7
8,8
8,6

9,1
7,3
4,5
9,3
8,5

8,6
7,7
4,9
8,9
8,8

TOTAALSCORE (ongew.gem.)

7,8

7,8

7,8

7,8

Tabel 4.6

Scores voor de afzonderlijke
vragen en de
totaalscore
na groepsindeling
voor afwijking van de omzet
Afwijkingvandeomzet
»100 >-25en< 100
(n-22)
(n-22)

1.Duidelijker?
2.Nutbedrijfsvoering?
3.Verhoging omzet?
4.Spreekt techniekaan?
5.Eindoordeel?
TOTAALSCORE (ongew.gem.)

Tabel 4.5

9,1
8,4
6,1
9,6
9,2
8,5

<— 2 5
(n-20)

TOTAAL
(n-64)

9,1
7,7
5,0
9,1
8,9

7,5
7,0
3,5
8,0
8,1

8,6
7,7
4,9
8,9
8,8

8,0

6,8

7,8

Scores voor de afzonderlijke
vragen en de
totaalscore
na groepsindeling
voor aantal jaren deelnemer
Aantaljarendeelnemer
1en2
(n-20)

1.Duidelijker?
2.Nutbedrijfsvoering?
3.Verhoging omzet?
4.Spreekt techniekaan?
5.Eindoordeel?
TOTAALSCORE (ongew.gem.)

9,5
5,8
4,7
8,5
8,5
7,4

4 en5
(in-20)

TOTAAL
(n-64)

9,0
8,8
5,4
9,8
9,2

7,3
8,5
4,5
8,3
8,5

8,6
7,7
4,9
8,9
8,8

8,4

7,4

7,8

3
(n-24)
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Geziendetotaalscore intabel4.3 heeft dehoogtevande
gerealiseerde omzet nauwelijks enige invloed opde antwoorden
gehad.Bedrijvenmet positieve afwijkingen tussenwerkelijke en
normatieve omzet perkoebeoordelen het systeemgunstiger (tabel
4.4). Eengunstige afwijking tenopzichtevandenorm resulteert
inhetverslag immers totmeersterkepunten (duspositieve opmerkingen).
Inhet algemeenhadden bedrijvenmet eenhoge gerealiseerde
omzet ookeengunstige afwijking tenopzichtevandenorm, terwijl een lagegerealiseerde omzet vaak samenging met eenongunstige afwijking.Ondanks dit effect, isdegerealiseerde omzet
nauwelijksvan invloed opde totaalscore.Eengrote spreiding is
waarschijnlijkdeoorzaakhiervan, zietabel 4.6.

Tabel 4.6 Gemiddelde en spreiding van de afwijking van de omzet
na groepsindeling voor gerealiseerde
omzet
Gerealiseerde omzet

Gemiddelde afwijking (spreiding)

HOOG
GEMIDDELD
LAAG

118,3 (130,2)
50,0 (96,3)
-50,5 (157,3)

Het aantaljarendeelnemerschap schijnt invloed tehebbenop
deacceptatievanhet systeem. Bedrijven diedriejaardeelnemer
zijn,hebbeneentotaalscore die 1punt hoger ligtdan bedrijven
inde overige categorieën.Afwijking tenopzichtevandenormatieve omzet ishierwaarschijnlijkvan belang, zietabel 4.7.

Tabel 4.7

Gemiddelde en spreiding

van de gerealiseerde

afwijking van de omzet binnen aantal jaren
Aantaljaren
1en 2
3
4 en5

Gereal.omzet (spreid.)
698,4 (207,5)
826,3 (251,8)
802,5 (316,1)

en de
deelnemer

Gem.afw.(spreid.)
23,0 (112,1)
79,9 (149,1)
5,7 (170,3)

Vervolgenswordendeuitkomsten pergesteldevraag besproken.Vanwege de (zeer)grote spreidingenmoeten de bevindingen
met enigevoorzichtigheid worden bezien.
Vraag 1 Wordt deomzet voorunuduidelijker?
Deberekening vandeomzetwordt doorgebruikmaking vande
OMZET-DETECTOR voordemeeste bedrijven duidelijker.Dit geldt
echter inminderematevoor bedrijvenmet eenhoge gerealiseerde
omzet,voor bedrijvenmet eenongunstige afwijking envoorbedrijven dieal langeraandeDELAR deelnemen.
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Vraag 2 Heeft dezeomzet-analysenutvoordebedrijfsvoering?
Het nutwordtvooral onderstreept doorbedrijven dieeen
hogegerealiseerde omzet hebben en/of bedrijvenmet eengunstige
afwijking tenopzichtevandenorm.Opvallend isdat veehouders
diepaseenoftweejaardeelnemer zijnhet nut niet zoinzien
(integenstelling tot collega'sdie reedsenkelejaren gebruik
makenvande DELAR), ondanksdat deomzet voorhenwelveelduidelijkerwordt (scorevoorVraag 1intabel 4.5: 9,5!).
Vraag 3 Kanhetverslag bijdragen totverhoging vandeomzet?
Inhet algemeenkandezevraagmoeilijk beantwoord worden,
gezienhet grote aantal antwoordenmet "weetniet" (34%). Invloed
vangerealiseerde enafwijkende omzet enaantaljarendeelnemer
valtmoeilijk aantegeven.Welkanwordengezegd dat deelnemers
met eenongunstige afwijking tenopzichtevande normatieve
omzet, dezevraag vaakmet "nee"beantwoorden.
Vraag 4 Spreekt dezewijzevananalyserenuaan?
Dewijzevan analyseren spreekt deboeraan;verschillen
tussendegroepen zijnmarginaal.Bedrijvenmet eenongunstige
afwijking zijnermisschienwatminderpositief over,terwijlhet
wel opvallend isdat bedrijven diedriejaardeelnemer zijnde
techniekuitermate positief beoordelen.
Vraag 5 Wat isuweindoordeel overdeOMZET-DETECTOR?
Het eindoordeel vandeOMZET-DETECTOR isgoed.Er zijngeen
noemenswaardige verschillen tussendegroepen bedrijven.
4.4.4 Invloedvoorlichter ophet antwoordgedrag vandeboer
Zoalseerdervermeld isdeverdeling vanhet aantal bedrijvenniet evenredig geweest, integendeel zelfs.Toch zijnde
reactiesvandeveehouders ophet systeempervoorlichter inhet
algemeen niet sterkverschillend. Intabel4.8 staat degemiddelde scorevoordeduidelijkheid (Vraag 1)envoorhet eindoordeel
vandeOMZET-DETECTOR (Vraag 4)endetotaalscore (ongewogen
gemiddelde dervragen).

Tabel 4.8 Scores voor Vraag 1 en 5 en de totaalscore
(ongewogen
gemiddelde) per afzonderlijke
voorlichter
VOORLICHTER(aantal bedrijven)
A(22)B(13)C(9) D(7) E(6) F(5) G(3)

(65)

1.Duidelijker?
5.Eindoordeel?

9,3
8,5

8,9
9,4

8,9
9,2

8,6
9,6

8,3
8,3

7,0
8,5

1,7
5,0

8,5
8,7

TOTAALSCORE

7,7

7,9

7,9

8,1

7,7

8,5

5,0

7,8
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Uit tabel 4.8 blijkt dat,uitgezonderd devoorlichtermet
slechtsdrie bedrijven (G),niet gesteld kanwordendat ergrote
verschillen zijntussendevoorlichtersmet betrekking totdetotaalscore opgrond vaneenonevenredige verdeling vanhet aantal
bedrijven. De invloed opdeuiteindelijke testresultaten door
dezeonevenredige verdeling isdusvanondergeschikt belang.Wel
opvallend isdat,naarmate het aantal bedrijven pervoorlichter
toeneemt, de omzet voorde boerookduidelijkerwordt.Eenverklaring hiervoor kanzijndat eenvoorlichtermet veel bedrijven
meervertrouwd raaktmet de resultaten vandeOMZET-DETECTORen
meer zicht krijgt opde omzet doorbestudering vanmeer "voorlichtings-versies" (inclusief bijlagen in instructiemap).Deze
voorlichter kanhetde boerdanookwaarschijnlijk beteruitleggen.Het eindoordeelvoordeOMZET-DETECTOR is,behalvevanvoorlichterG,voor elkegroep zeerpositief.
4.4.5 Reactiesvanvoorlichters op OMZET-DETECTOR
Nadat alleuitdraaienmet deveehouders besprokenwaren,
werd aandevoorlichters gevraagd ookhunoordeel ophet systeem
tegeven.De resultatenvandezeevaluatieworden hieronder per
gesteldevraag beschreven.
Vraag 1 Wordt de omzetvoorunu duidelijker?
Vijfvande zevenvoorlichters vindendat deomzetmet
OMZET-DETECTOR duidelijkerwordt.Voorlichters DenG,met respectievelijk zevenendrie bedrijven indetest,vinden evenwel
vanniet.Het systeem zal, indiennodig,conform hunwensen aangepastworden.
Vraag 2 Heeft dezeomzet-analysenutvoordebedrijfsvoering?
Volgensvijf voorlichters heeft deze omzet-analyse nutvoor
debedrijfsvoering.Voorlichters EenG,met respectievelijk zes
endrie bedrijven,hebbenhierover geenmening.
Vraag 3 Kanhetverslag bijdragen totverhoging vandeomzet?
Geheel inde lijnmetdeantwoordendoordeboeren,willen
zesvoorlichters hierover geenuitspraakdoen.Positief isechter
voorlichter F (vijf bedrijven).Waarschijnlijk ishet nuttig om,
indienhetmogelijk is,aantegeven inhoeverre de factorenhet
bedrijfsresultaat beïnvloeden.
Vraag 4 Spreekt dezewijzevananalyserenuaan?
Iedereenwaspositief overdeanalysemet detechniekExpert
Systemen zoalsdit indeOMZET-DETECTOR resulteert ineenmetde
boer tebesprekenverslag.
Vraag 5 Wat isuweindoordeel overde OMZET-DETECTOR?
Vijfvoorlichters vondenhet systeemgoed,deoverigetwee,
waaronder voorlichter G,vonden het een redelijk systeem.
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Inhet algemeenvindendevoorlichtersdatdeveehoudersnu
eenbeterbeeld krijgenvandeomzetdoordat deuitleg doormiddelvaneentekst verduidelijkendwerkt.Vooral voordeboeren
dieniet goed thuiszijn inhet lezenvan boekhoudverslagen en
dergelijke ishet eengoed systeem. Somskunnendetekstenwat
eenvoudiger.Tevenswordt aangegevendathetwenselijk ishet
systeem tekoppelenmet boekhoudgegevens (vanbijvoorbeeld
DELAR). Degegevenshoevendannietmeerhandmatig ingevoerd te
worden enhetExpert Systeemkrijgt toegang toteengroteraantal
kengetallen die inde individuele administratie zijnopgenomen.
Verdervindtmendat hetverslag vrij overzichtelijk isdoorde
indeling inhoofdstukken (gunstig,ongunstig, neutraal).
DELAR zélfgeeft inzekere zinaleenanalysevanderesultaten ophet bedrijf.Ondanks het feitdathet analyse-verslag
vandeOMZET-DETECTORverhelderend werkt eneengoede aanvulling
voordeDELAR kanzijn,zouhet systeemvóóralvoorboekhoudsystemenwaarinminder analyses zijnopgenomenwenselijkzijn.
Elkevoorlichtervindt dat andere onderwerpen ookaantrekkelijkzijnommet deze techniek tebenaderen.Hierbij heeftde
voer-analyse dehoogste prioriteit, aangezien hiermedevaakmeer
teverdienenvalt.Voerkosten zijntevensgemakkelijker tebeïnvloedendandeomzet.Verderwordengenoemd graslandgebruik
(inclusief kalender),bemesting (incombinatie met beweidingssysteem,ontwatering,maaipercentageetc.)enmechanisatiekosten
(eigenof loonwerk).
Tenslottewerd aandevoorlichters devraag gesteld ofzij
vanhet systeemOMZET-DETECTOR gebruikzullenmaken indienhet
wordt ingevoerd.Vijfvoorlichters beantwoordden devraagmet
"Ja,altijd", terwijl deoverige twee "Ja,maarniet altijd"als
antwoord gaven.Eénvoorlichterwiler indetoekomst altijd
gebruikvanmaken,doch selectiefmet deboerbespreken.
Aandeopmerkingen enwensenvandevoorlichters enveehoudersdieaandeze testhebbenmeegedaan zal,indienmogelijk,
voor eengroot deel tegemoet wordengekomen.

4.5 Conclusiesuit detest
Nadat het systeemOMZET-DETECTOR op65bedrijvendoorzeven
voorlichtersvanhetConsulentschap voordeRundveehouderij te
Gouda isgetest kangeconcludeerd wordendatdewijzevananalyserendoor eenExpert Systeem,met alsresultaat eenbedrijfsverslagmet sterke enzwakkepunten tenaanzienvandeomzet,zeer
positief ontvangenis.
Er isopvelerlei terreinenvanhetmelkveebedrijfduidelijk
behoefte aangoede analysesystemen naast dehuidige boekhoudkundige systemen.
Dedeelnemers aandetestwaren inhetalgemeenminderpositief overdekeuzevanhetdomein:depost omzet uit deDELAR.
Dit iseigenlijkgeheelvolgensverwachting, aangeziendeomzet
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slechts eenkleindeel bedraagt vandeopbrengsten enveelal door
allerlei somsmoeilijk stuurbare factoren bepaald wordt enzodoende opkorte termijnmoeilijk tebeïnvloedenis.
Tenslottewerd doorzoweldevoorlichters alsenkele
veehouders dewenselijkheid naarvorengebracht ommetdeze techniekookandere bedrijfsonderdelen (bijvoorbeeld devoeranalyse)
aantepakken.
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5. Mogelijkheden van expert systemen in de landbouw

Het gebruikvanExpert Systemen istot opheden zeerbeperkt,
niet alleen binnende landbouw,maar ookdaarbuiten.Erzijnderhalve ookmaarweinig systemendiewerkelijk indepraktijk
draaien.Eénvandeoorzaken isdatde bouwvanExpert Systemen
inhet algemeen eencomplexe, tijdrovende enkostbare zaakis.
Een andere oorzaak isdeonbekendheid met demethode.
Bepaalde problemen zijnuitermate geschikt voorbenadering met
eenExpert Systeem. Demonstraties kunnenorganisaties inzicht
geven indemogelijkheden vanExpert Systemen.Zowel deVOER-als
deOMZET-DETECTOR zijnaandiverse instanties enpotentiëlegebruikersgroepen (voorlichting, boekhouding)gepresenteerd engedemonstreerd. Daardoor kreegmen een,zijhet globale, indrukvan
demogelijkheden vanExpert Systemenvoordepraktijk.Het bleek
dat eenaantalmogelijke probleemgebieden eveneens interessant
zoukunnen zijnommet dezemethode aantepakken.
Dedemonstraties hebben ertoegeleid datde OMZET-DETECTOR
isgetest bijhet Consulentschap voordeRundveehouderij te
Gouda.Zowelveehouders alsvoorlichterswarenpositief overeen
analysemiddelsExpert Systemenopdezewijze (ziehoofdstuk 4)
enhet ziet ernaaruitdat eentoepassing opgrotere schaalniet
uitgesloten is.Tevenswerd dewens (ofnoodzaak)voor eenverdere ontwikkeling vandeVOER-DETECTOR naarvorengebracht.Om
tot eengoed enbetrouwbaarmanagementondersteunend systeemte
komen zaldeontwikkeling vanhetvoeranalyse-systeem eenaanzienlijke hoeveelheid tijdgaankosten.Gezienhetgrote aandeel
vandevoerkosten indetotale kosten opbedrijven engeziende
groteverschillen inafwijking vanwerkelijke tenopzichtevan
normatievevoerkosten opbedrijven, zijndekostenvoorhet ontwikkelenvan zo'n systeem zekerte rechtvaardigen.
OmbruikbareExpert Systemen te (kunnen)ontwikkelen dient
aaneen zeergroot aantalvoorwaarden tenaanzienvanhetdomein,
de expert(s), deknowledge engineer,de beschikbaremiddelen,enzovoorts te zijnvoldaan (zieonderandere2.3).
Dewellicht belangrijkste voorwaardemet betrekking totde
ontwikkeling vanExpert Systemenvoorde landbouw, isdebeschikbaarheid van "echte"expert(s).Niet alleendevraag welke deskundige hiervoor inaanmerking komtmaarvooral devraag ofde
bouwvan eenExpert Systeem zó'nhogeprioriteit heeft dathet
eengroot tijdsbeslag voordeexpert rechtvaardigt, dientvooraf
gesteld teworden.
Verder ishet aantebevelendat deknowledge engineerredelijkthuis isinhetdomein, zonderdat dezeoverigens zelfexpert hoeft tezijn.Voordeontwikkeling van systemen inde landbouwbetekent ditdatdebouwergoede kennismoet hebbenvande
landbouw inhet algemeen envanhet betreffende domein inhet
bijzonder. Deknowledge engineermoetwetenwat deexpert
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bedoelt,moet inconsequenties kunnen signaleren ofopsporen,moet
geschikte "what-if"vragenkunnen stellen enzovoorts.Tevensis
het devraag ofde expert eenniet-landbouwkundige knowledge
engineer "accepteert"!Daarnaast moet deknowledge engineerook
"aanvoelen"wat degebruikerswensen,omhier ineenvroeg stadium op intespelen.Dit kaneigenlijk alleen indiendezeniet
alleendemethode redelijk beheerst,dochvanhuisuit nauwmet
de landbouw betrokkenis.
Deervaring met deontwikkeling vandeDETECTOR isdathet
verder zeerbelangrijk isomgeregeld contact te zoekenmetde
toekomstige gebruikers,eventueel samenmet deexpert.Bijgesprekkenmet toekomstige gebruikerskanhetnut endewenselijkheid van zo'n systeemglobaalworden afgetast. Indien zoublijken
dat aanbepaalde essentiëlewensen niet kanwordenvoldaanen/of
degebruikers bijvoorbaat zeersceptisch tegenoverhet systeem
staan,zou ineenzeervroeg stadiumoverwogen kunnenwordende
verdere ontwikkeling stopte zettenendaarmee eenzogering
mogelijkverlies aanmiddelen enmankracht tehebben.Vaakzullen
concessiesmoetenworden gedaanomdeacceptatie enhetnut zo
grootmogelijk tedoenzijn.
EenExpert Systeem istoepasbaar binneneenbepaald beperkt
probleemgebied (domein).Dit geldt eveneensvoordeuitkomsten
gegenereerd door zo'nsysteem. Beslissingen alleengebaseerd op
dezeuitkomsten kunnendanverkeerd uitpakken omdat effectenop
andere bedrijfsonderdelenniet bekend zijn.Bovendien isnooit
allekennisvanhetdomein inhetExpert Systeem ingebouwd, aangezien bepaalde elementen niet bekend zijnofnietmeegenomen
zijn (vanwegedevereenvoudiging bijvoorbeeld).Ditgeefttegelijkertijd demogelijkheden enbeperkingenvandeze systemenaan.
DewaardevanhetExpert Systeem isafhankelijkvanhet
gebruik.Daargeen (volledige)relatiesmet alle anderebedrijfsonderdelenvoorhanden zijnenbovendienniet allekennis inhet
betreffende domeingeïmplementeerd is,zalhetExpert Systeem
gezienmoetenworden alshulpmiddel ofals intelligente assistent
vandevoorlichter ofboekhouder.Deverantwoordelijkheid zal
altijd bijdemenskomen teliggen.
Indienhet systeem zonderbegeleiding deboerbereikt, zal
dezede resultatenkritischmoeten bekijken enzaldezemogelijke
adviezen niet klakkeloosmogenopvolgen.HetExpert Systeemkan
indatgeval het best eenopsomming gevenvan sterke enzwakke
puntenvan bepaalde aspectenvanhet bedrijf endebedrijfsvoering,eventueel aangevuld met éénofmeerdere adviezen.Dit concept istoegepast bij zoweldeVOER-alsdeOMZET-DETECTOR. De
boerkandan zelf,opbasisvandie informatie,een beslissing
nemendievan zijnsituatie afhangt (subjectieveinterpretatie).
Expert Systemen levereneenwezenlijke bijdrage tothetop
uniformewijzeverkrijgenvankennisen inzicht inhet bedrijf en
debedrijfsvoering.Doordegebruikersvriendelijkheid enhetver-
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talenvan cijfers enmoeilijkeverbanden inteksten,wordt een
moeilijktedoorgronden vakgebied betertoegankelijk.Ditgeldt
niet alleenvoor boeren,dochookvoorvoorlichters, boekhouders
enanderen diehiermee temakenhebben.
Naast demogelijkheid vanExpert Systemenvoorhet omzetten
vanveel (boekhoudkundige)gegevensnaareenbegrijpelijkeweergavevan sterke enzwakke punten, zijnerookanderemogelijkhedenvoortoepassing vanExpert Systemenbinnende landbouw:
1. Eenkoppeling vanExpert Systemen,dieevalueren endiagnostiseren, aanbeslissings ondersteunende systemen dieallerleialternatieven indebedrijfsvoeringdoorrekenen.De
(bedrijfsspecifieke)adviezenkunnendeboereenextraondersteuning gevenvoorhet bepalenvanhetmanagement voor
de toekomst;
2. Expert Systemen onderscheiden zichvanandere (conventionele)systemendoordegoedeuitlegfaciliteiten.Daardoor is
hetmogelijkomdetechniek tegebruiken inhetonderwijs,
coaching vanvoorlichters enhetgevenvan instructies;
3. Met betrekking totdegezondheid vandieren iseenalgoritmische aanpakvaakhelemaal nietmogelijk, aangezienzeer
veelkwalitatieve zakeneenrolkunnen spelen.Eenbenaderingmet eenExpert Systeem ligt hiermeervoordehand;
4. Een aantal rekenprogramma's doorlopen eenenorm aantalmogelijkheden omtot eenoptimum tekomen.Het beperkenvande
zoekruimtedoormiddelvanheuristische regels (ofeenExpert Systeem)kande rekentijd enormverkorten, zodatprogramma's mogelijkerwijsopeenFCgeconsulteerd kunnenworden.Deboerkanzodoende toegang totzulke programma's
krijgen.
Geziendepositieve resulatenvandeOMZET-DETECTORenhet
doordeze test onderstreepte belangvandeontwikkeling vaneen
Expert Systeemvoordeanalysevanvoerkosten, poogt het Landbouw-Economisch Instituut eenpraktisch inzetbareVOER-DETECTOR
teontwikkelen. Daarnaast isbegin 1989gestartmetdeontwikkelingvan eenExpert Systeemvoordeglobale analysevan rundveebedrijfsgegevens (GLOBAL-DETECTOR)waarbij demogelijkhedenen
beperkingen van eenaantalnieuwe technieken (neurale netwerken
enKADS-methode)centraal zullenstaan.
Concluderend kangesteldworden datdemethode vanhetbouwenvanExpert Systemen perspectieven lijkt tebiedenvoordeondersteuning vanhetmanagement op landbouwbedrijven. Welmoet er
rekening mee gehoudenworden dat zulke systemen zichvaak richten
opeenbeperkt domein,waarvan bovendien niet allekennis geïmplementeerd is.Deondernemerendevoorlichterkunnen eenExpert
Systeem danookalleengebruiken als hulpmiddel omtekomentot
een integraal bedrijfsmanagement.
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Verklarende woordenlijst met betrekking tot expert systemen
(gedeeltelijk vrij naar Waterman, 1985)

ACQUAINT
Eenvandevele toolsvoordebouwvanExpert Systemen
A.I.
ZieKunstmatige Intelligentie
Algoritme
Een formele procedure diegarandeert dateencorrecteof
optimale oplossingwordt geproduceerd
Concept
Component vanhetkennisbestand dat onderandere ineen
rule-based Expert Systeemkanwordengebruikt alsvoorwaarde
vaneen "als-dan-regel"
Domein
Probleemgebied vanhetExpert Systeem
Expert
Iemand die,doorjarenvantraining enervaring, zeereffectief enefficiënt kennistoepast ombinneneen specifiek
domein tot oplossingen tekomen
Expert Systeem
Eencomputerprogramma datdekennisvaneenofmeer experts
opeenbepaald vakgebied bevat endiekenniskangebruiken
omproblemen opdatgebied opte lossen
Empty shell
Dit zijn legeExpert Systemen,waarbij het redeneermechanismeendemanierwaaropde regelsvastgelegd moeten
wordenvastliggen enwaarin "alleennog"dekennisvande
eigen specifieke situatiemoetworden ingevoerd
From scratch
Hetvandegrond afopbouwenvaneenExpert Systeemmet
behulpvan eenvoorditdoelgeschikte programmeertaal (b.v.
LISP ofPROLOG)
Gebruiker
Iemand diegebruikmaakt vaneenExpert Systeem, zoalseen
veehouder,diensboekhouder ofvoorlichter.Daarnaast kande
expert zelfendeknowledge engineerookalsgebruikers
gezienworden
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VERKLARENDEWOORDENLIJSTMETBETREKKINGTOTEXPERT SYSTEMEN
(gedeeltelijk vrij naarWaterman, 1985)(Ievervolg)

Gebruikers-interface
Het deel vanhetExpert Systeemdatdegebruiker opeenzo
natuurlijkmogelijkemaniermet het systeem laat omgaan
Heuristiek
Eenvuistregel ofeensimplificatie die ineenmoeilijken
slecht begrependomein het zoekenvanoplossingen beperkt
Interpreter
Eenvertaalprogramma dat deopdrachtenvertaalt endaarna
meteenuitvoert
Kennisbestand
HetdeelvanhetExpert Systeemdatdekennisvaneen
bepaald domeinbevat
Knowledge engineer (kennis ingenieur)
Iemand dieeenExpert Systeem ontwerpt enbouwt
Kunstmatige Intelligentie
Deelgebied vande informatica dat zichbezighoudtmet het
ontwerpen van "intelligente" computersystemen
LISP
Taalvoor symbool-manipulatie, ontworpenvoorhet representerenenmanipuleren vancomplexe concepten
Redeneer-mechanisme (inference engine)
HetdeelvanhetExpert Systeemdat dealgemene probleemoplossende kennisbevat.Ditmechanismewerktmet dekennis
ineenkennisbank omtotnieuwe conclusies tekomen
Regel
Component vanhetkennisbestand, meestal indevormvan:ALS
voorwaarde(n)DANconclusie ofactie
Rule-based Expert System
Eenprogramma datgeorganiseerd isindevormvan regels
Symbool-manipulatie
Het toepassenvanverscheidene strategieën enheuristieken
omconcepten temanipuleren
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VERKLARENDEWOORDENLIJSTMETBETREKKING TOTEXPERT SYSTEMEN
(gedeeltelijkvrij naarWaterman, 1985)(2evervolg)

Tool
Inditgeval eengereedschap omeenExpert Systeemte
bouwen, zoalseen "empty shell"ofdeprogrammeertaal LISP
Uitleg-faciliteit
Het deelvanhetExpert Systeemdatverklaart waarom een
bepaaldevraag gesteldwordt enhoehet systeemtoteen
bepaalde conclusie isgekomen
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Bijlagen
Bijlage 1 De DELANO-tabel van OMZET-DETECTOR

DELANO - TABEL

bedrijfi snummer

Omschrijving
Normprijzen
Normatieve omzet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.

Prijsverschil melkkoeien
Prijsverschil pinken
Prijsverschil kalveren
Meer/minder uitstoot
Meer/minder verk. vaarzen
Toe-/afname vaarzen
Meer/minder uitval jonvee
Toe-/afname pinken
Meer/minder geboorten
Meer/minder kalversterfte

Werkelijke orazet

52

1

Melkkoeien

Vaarzen

Finken

Kalveren

1830
19,75

2120
16,28

1440
10,97

560
43,46

39,25
27,38

.10
-8,03
-3,94

,50
2,96

59

-11

41

Bedrijf

-20805.
-240.
-11577.
71828.
-58051.
218.
-11558.
-5679.
280.
-1658.

Bijlage 2 De uitleg op de DELANO-tabel gemaakt door OMZET-DETECTOR

Uitleg

bedrijfsnummer

1

Hoofdstuk 1 Uitgangspunten DELANO en DETECTOR
Raadpleeg voor de algemene uitgangspunten Bijlagen A enB
Tabel voor berekening normatief aantal teverkopen dieren
Aantal geboorten normatief
Kalversterfte 81 normatief

: 125,50
10,04-

Levende kalveren 92X
Totaal aantal dieren BB-EB

: 115,46
-20 +

Normatief aantal te verkopen :

95,46

Werkelijk : 126
Werkelijk :
13Werkelijk : 113
Werkelijk : -20+
Werkelijk

93
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Bijlage 2 (le vervolg)

Hoofdstuk 2 Normatieve opbouw van de jongveestapel op de beginbalans

Vaarzen
Pinken
Kalveren
Totaal

Werk.aantal
6
37
39
+
82

Raadpleeg voor verder uitleg Bijlage D
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Norm.aantal
1,90
37,94
42,16
+
82

Bijlage 2 (2e vervolg)

Hoofdstuk 3 Omvang en verdeling van de normatieve omzet
Melkkoeien:

23,75
4

251van gemiddelde melkveebezetting:
overgang naar mest- en weidevee:

19,75

Normatief aantal om te zetten melkkoeien:
Vaarzen:

37,03
23,752
94 -

potentieel aantal op de eindbalans
25X van gemiddelde melkveebezetting
aantal vaarzen op de eindbalans
aantal koeien op de eindbalans
aantal koeien op de beginbalans

99

16,28

Normatief aantal om te zetten vaarzen
Finken

potentieel aantal op de eindbalans :
aantal pinken op de einbalans
:
Normatief aantal op te zetten pinken

Kalveren

normatief aantal levende kalveren
aantal kalveren op de eindbalans
overgang naar stierkalveren
Normatief aantal om te zetten kalveren

*

:

44,97
34
10,97
115,46
71
1
43,46

Voor de categorie overig vee en voor de berekening van de potentiële aantallen
Vaarzen en Finken, zie bijlage E
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Bijlage 2 (3e vervolg)

Hoofdstuk 4 Relatie werkelijke omzet en kolommenoverzicht
Melkkoeien:

Vaarzen:

aantal verkochte melkkoeien:
aantal gestorven melkkoeien:

57
2+

Werkelijke omzet melkkoeien:

59

aantal gekochte melkkoeien :
aantal gekochte vaarzen
:
Werkelijke omzet vaarzen

83-

-11

NB: Aankopen beïnvloeden de omzet negatief, aankoop isnegatieve verkoopt
3

Finken:

aantal verkochte vaarzen
aantal verkochte pinken
aantal gestorven vaarzen
aantal gestorven pinken
aantal gekochte pinken
Werkelijke omzet kalveren

Kalveren:

Overig vee:

56

1
2+
2+
0+
6-1

aantal verkochte kalveren
aantal gekochte kalveren

76
35-

Werkelijke omzet kalveren

41

zie hiervoor opmerkingen inBijlage F

Bijlage2(4evervolg)
Hoofdstuk5 Verschiltussenwerkelijkeennormatieveaantallen
NB: BijlageGgeefteventueeladditioneleinformatie
Meer/minderuitstootmelkvee:
aantalverkochtekoeien
aantalgestorvenmelkkoeien
overgangvanmelkkoeiennaarmestvee
norm.uitstoot (-25Xvangem.melkv.bez.)

57
2
4
23,75

Heer (+getal)ofminder(-getal)uitss.koeien

39,25

Meer/minderverkoopvaarzen:
norm.uitstoot(-25Îvangem.melkveebezetting)
aantalkoeienopdeeindbalans
aantalkoeienopdebeginbalans
aantalaangekochtevaarzen
aantalaangekochtemelkkoeien
norm.aanboduitdeeigenjongveestapel

23,75
94 +
99
3
8
35,13-27,38

Meer(+getal)/minder (-getal)verkoopvaarzen
Toe/afnamevaarzen:
hetaantalvaarzenopdeeindbalans
normatief aantalvaarzenopdebeginbalans

2
1,90

Toe-(+getal)ofafname(-getal)aantalvaarzen:

,10

Meer/minderuitvaljongvee:
werkelijkeomzetpinken(ziehoofdstuk 4):
normatieveuitvalvanpinken
Heer (+getal)ofminder(-getal)uitvalpinken

9

Meer/mindergeboorten:

:

werkelijkaantal
normatiefaantal

Meer (+getal)ofminder(-getal)geboorten
0

Meer/minderkalversterfte: normatievesterfte
werkelijkesterfte
Meer(-getal)ofminder(+getal)kalversterfte

7,03
- 8,03

Toe/afnamepinken:
hetaantalpinkenopdeeindbalans
normatiefaantalpinkenopdebeginbalans:
Toe-(+getal)ofafname(-getal)aantalpinken

-1

-34
37,94
- 3,94
126
125,50
,50
10,04
13
-2,96
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Bijlage 3 De "boer-versie"vanOmzet-Detector

Omzet-Detector tenbehoeve vande boer
Landbouw-Economisch Instituut
Bedrijfsnummer:1

Algemene opmerking voor uw

bedrijf:

Delar heeft de beperking datgeen onderscheid wordt gemaakt tussen de uitval
jongvee endeverkoop alsgebruiksvee (vaarzen/pinken).Hetwordt behandeld als
uitval, terwijl de (gemiddelde)verkoopprijs doet vermoeden dat sprake isvan
verkoop alsgebruiksvee.

Algemene opmerking voor uw

bedrijf:

Indien ernoodslachtig heeft plaatsgevonden enditheeft eenbepaald bedragopgeleverd, danmoet u erop bedacht zijn datde opmerkingen met betrekking totde
verkoopprijzen hier geen rekening meehouden. Inhetverkoopbedrag vandewerkelijk verkochte dieren zitnamelijk het bedrag van noodslachting!

FACTOREN DIEDEOMZET GUNSTIG BEÏNVLOEDEN
(2)Pervaars/koe isdeaankoopprijs ƒ 223,-lager geweest dandenormprijsdie
geldt voor vaarzen!
Aankoop vanvaarzen/koeien is zeer gunstig geweestIIndien de oorzaak ligt in
het feit datde pinken verkeerd zijn geboekt, wordt de analyse opeen dwaalspoor
gezet. Grotere uitstoot vanmelkvee opuw bedrijf maakt aankoop van gebruiksvee
echter wel noodzakelijk.
(2)U koopt vaarzen/koeien aan,terwijl ertevens verkoop vanvaarzen vooreen
hogere prijs plaatsvindt. Voor de omzet isditgunstig, maar hetmoet uiteraard
wel zo zijn datde kwaliteit vande aangekochte dieren gelijk ofbeter isdande
kwaliteit vandeverkochte dieren.
(2)Deverkoopprijs vandeverkochte vaars(en)wordt inDELAR vergeleken metde
normprijs vanpinken. Inuwgeval dusgunstig voor de omzet. Haar doordat vaarzen ouder zijn danpinken enmogelijk ookdrachtig, ishetuiteraard niet verwonderlijk dat deze verkoopprijs boven denormprijs vanpinken ligt. Gavoor
uzelf naofdeverkoop gunstig isgeweest.
(4)Opdit bedrijf isdeuitstoot vandemelkkoeien meer dan402. Ditkan
verklaard worden door devolgende fator(en):
Afname vanhet aantal koeien :99
94 (- 52)
Aankoop vangebruiksvee: 8koeien en3vaarzen
Op hetbedrijf iseenzware jongveebezetting. Bedenk dateenzware jongveebezetting ookhogere opfokkosten vraagt
Dit waren voor uwbedrijf factoren diedeomzet gunstig beïnvloed hebben.

FACTOREN DIEDEOMZET ONGUNSTIG BEÏNVLOEDEN
(1)De sterfte bijmelkvee heeft de omzet gedrukt.
(1)De57verkochte koeien hebben perstukƒ 301,- minder opgebracht!De lage
prijs dieuvoor deverkochte koeien heeft gekregen kanverklaard worden door:
de verkochte koeien waren ineenminder goede conditie
binnen hetjaar hebben zich prijsschommelingen voorgedaan
Veel dieren kunnen opmoment van lage prijzen verkocht zijn
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Bijlage 3 (vervolg)

(3)De 35 gekochte kalveren hebben per stukƒ 187,-meer gekostl
(3)De 76 verkochte kalveren hebben per stuk ƒ 67,-minder opgebracht. De lage
gemiddelde verkoopprijs van de verkochte kalveren kanmisschien veroorzaakt zijn
door:
verkoop van relatief veel kalveren in voorjaar
prijsdrukkend effect door eventuele tweelingen
geslachtsverhouding
(5)Het aantal vaarzen wat u heeft gebruikt voor vervanging en/of verkoop is op
uw bedrijf meer geweest dan verwacht kan worden op basis van het totaal aantal
stuks jongvee. Door de vrij grote uitstoot van melkkoeien kunnen ten opzichte
van de norm evenwel minder vaarzen verkocht worden.
(7)De uitval (verkoop, sterfte)van vaarzen en pinken tijdens de opfok is
kleiner dan de norm (16,671)geweest. Een lage uitval is op zichzelf gunstig,
maar het verlaagt wel de omzet. De gekochte pink/en versterken deze verlaging
van de omzet.
(0)De kalversterfte ismeer dan 81van het aantal geboorten. Dit is uiteraard
ongunstig voor de omzet.
Dit waren voor uw bedrijf de omzetverlagende factoren.

FACTOREN DIE OMZETNAUWELIJK BEÏNVLOEDEN
(6)Het aantal vaarzen op de eindbalans is,gezien de leeftijd bij eerste keer
afkalven, niet afwijkend.
(9)Op dit bedrijf komt het werkelijk aantal geboorten ongeveer met de norm
overeen!
Dit waren voor uw bedrijf factoren die de omzet nauwelijk beïnvloed hebben.

PRIJSAFWIJKINGEN ZONDER GROTE BEDRIJFSINVLOED
Tenslotte komt het voor dat er grote prijsafwijkingen (ten opzichte van de norm)
zijn, terwijl de post omzet per koe hierdoor slechts beperkt wordt beïnvloed. Op
uw bedrijf is/zijn deze:
(2)De prijs van de verkochte pink/en isHoog
(2)De prijs van de aangekochte pink/en isHoog

*)

Opmerking: de tussen haakjes vermelde getallen - (1),(2),... etc.
hebben voor u geen betekenis.
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Bijlage 4 De "coach-versie" van OMZET-DETECTOR

OMZET-DETECTOR *Coach-veraie*
Landbouw-Econoraisch Instituut
Bedrijfsnummer: 1

Opmerking

vooraf:

Berekenen we het aantal kalveren op de eindbalans als het aantal geboren plus
aangekochte kalveren minus aantal gestorven en verkochte kalveren enminus de
overgang naar stierkalveren, dan blijkt er een verschil met de waarde inde
tabel. In bijlage Al van de instructiemap staat omschreven wat hiervan mogelijk
de oorzaak kan zijn. Voor de verdere analyse wordt gewerkt met de nieuwe waarden
voor aantal Finken en Kalveren op de eindbalans:
Gecorrigeerd aantal Finken op de eindbalans :34
Gecorrigeerd aantal Kalveren op de eindbalans: 71
* Belangrijk: vervang in het kolommen-overzicht het aantal Finken en Kalveren
op de eindbalans. De verdere analyse werkt met deze gecorrigeerde aantallen!
* Opmerking met betrekking tot het kengetal: Toe-/afname Finken
(8)Het aantal pinken op de eindbalans is lager dan het normatieve aantal op de
beginbalans. De oorzaak daarvan isde onregelmatige leeftijdsopbouw van uw jongveestapel op de beginbalans.
De inde boer-versie vermelde codes - (1),(2),(3),... etc. -verwijzen naar
de categorie in de DELANO-tabel.
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