Expertsystemen bijchemischelaboratoria

Voordracht uit de 39e vakantiecursus in drinkwatervoorziening "Informatica, automatiseringen computertoepassingen', gehouden op 8en 9 januari 1987 19X7aan deTU Delft.

Inleiding
Experstsystemcn zijn de laatste tijd erg
populair aan het worden. Dit kan onder
andere worden opgemaakt aan het aantal
artikelen dat hierover verschijnt in tijdschriften (bijvoorbeeld LAB-ABC,
PC-WORLD), het aantal boeken dat erover
wordt geschreven en het aantal lezingen en
cursussen dat erover wordt gehouden.
Een belangrijke reden hiervoor isde snelle
ontwikkeling van de huidige computers
zowel wat capaciteit (werkgeheugen) als
rekensnelheid betreft.
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Tot nu toe is het woord expertsysteem al een
aantal keren gevallen zonder dat aangegeven
is wat we eronder verstaan. Een mogelijke
definitie voor een expertsysteem isde
volgende [1]:
Een expertsysteem iseen computerprogramma dat kennis en deskundigheid van
expert(s) bevat en een mechanisme dathetin
staat stelt te redeneren.
Expertsystemen komen het best tothun recht
als ze ontwikkeld worden voor een
afgebakend (specialistisch) gebied. Dit isniet
zo verwonderlijk gezien het feit dat ook
experts in de regel veel kennis en deskundigheid op een beperkt gebied bezitten
(ze weten erg veel van weinig).
Werkwijze van een expert
Alvorens nader in tegaan op expertsystemen
is het nuttig stil te staan bijde wijze waarop
een expert te werk gaat bij het oplossen van
problemen. Als voorbeeld ishier gekozen de
identificatie van een stof met behulp van
massaspectrometrie.
De werkwijze van massaspectrometrie
is als volgt:
—een stof wordt in een massaspectrometer
gebracht en gebombardeerd met elektronen
waardoor het in stukken uiteen valt;
—van de verschillende stukken wordt de
massa en de intensiteit geregistreerd en tegen
elkaar uitgezet (dit geeft het massaspectrum).
Aan de hand van het aldusverkregen massaspectrum moet worden vastgesteld om welke
stof het gaat. Om dit te doen kan een aantal
methoden worden gebruikt zoals:
—het vergelijken van het massaspectrum met massaspectra van bekende
stoffen:
—het karakteriseren van het massaspectrum
zodat het beter herkenbaar wordt;
—het gebruik maken van expertsystemen.

Gezien titel en inhoud van dit verhaal zal
alleen aandacht besteed worden aan de
laatste methode. De vraag die nu rijst is:
hoe gaat een expert te werk bij de indentificatie van de stof aan de hand van het
massaspectrum?
Een mogelijke werkwijze isde volgende [2]:
De expert begint met een eerste, globale,
waarneming aan de hand van een aantal
hoofdkenmerken en doet vervolgens een
meer gedetailleerde waarnemingaan de hand
van secundaire kenmerken.

Bij de tweede, meer gedetailleerde, waarneming kijkt hij naar:
—de directe omgeving van de vier àvijf
grootste pieken (zijn hetclustersofkomen zij
alleen voor);
—pieken op +/— 1 plaatsvandegrote pieken
—pieken op +/— 2 plaatsen van de grote
pieken.
Als hij dit heeft gedaan gaat hij de tweede
codering maken die samen met de eerste
codering resulteert in de codering van het
massaspectrum.

Bij de eerste waarneming (eerste oogopslag)
kijkt hij naar:
- de vier à vijf grootste pieken van het
massaspectrum, waarbijgrote pieken die heel
dicht bij elkaar zijn gelegen alséén piek
worden gezien;
- de lengte van het massaspectrum (lang
duidt op een grote molucuul. kort op een
kleine molecuul):
—de verdeling vande pieken over hetmassaspectrum;
—de positie van de grootste piek in het
massaspectrum (achter duidt op een sterke
molecuul);
—de positie van de kleinste piek in het
massaspectrum (achter duidt op een zwakke
molecuul);
- de positie vande laatste piekdienogenige
betekenis heeft (dat wilzeggen waarvan de
grootte minstens een zeker percentage, bijvoorbeeld 10,van degrootste piekwaarde is).

Componenten vaneen expertsysteem
Een expertsysteem bestaat uit een aantal
componenten (modules) zoalsdit aan de
hand van afbeelding 1 te zien is.Tevens zijn
ertwee modulesdiebuiten het expertsysteem
vallen, te weten de expert zelf en de
gebruiker (degene diemet het expertsysteem
zal gaan werken). Functie en inhoud van de
verschillende componenten zullen hieronder
nader worden uitgewerkt.

Als hij dit heeft gedaan gaat hij tellen,
massawaarde van de grootste pieken bepalen en een eerste codering maken.
Aan het einde van deze eerste, globale,
waarneming stelt de expert vast of hijde stof
al dan niet herkent. Vervolgens zal hij het
massaspectrum nader bekijken op secundaire
kenmerken voor verificatie (bij herkenning)
of om nieuwe informatie te verkrijgen voor
de identificatie.
Afb. 1- Componenten(modules) van een expertsysteem.

Kennisbank
De 'kennisbank' bevat de kennis van de
expert. Deze kan in twee delen worden opgesplitst, te weten:
—een deel dat de feitelijke kennis van de
expert bevat;
—een deel dat de regels bevat volgens de
welke de expert werkt.
In het geval van de massaspectrometrist
houdt de feitelijke kennisverband met kennis
over massawaarde, isotopen, massaspectra
van een aantal stoffen enz.
De regels zijn veelal in de vorm van:
als <voorwaardel>,<voorwaarde2>...
<voorwaardeN> dan <conclusie>.
In het geval van de massaspectrometrist
hebben de regels betrekking op de volgorde
van de grootste pieken en de onderlinge
afstand ertussen, depositie vandegroteen de
kleine pieken, de aanwezigheid van pieken
op een en vooral twee lagere massawaarden
enz. Een voorbeeld hiervan is:
als < onderlinge afstand tussen grote pieken
14 bedraagt >
dan < betreft het alkanen >

kennis
bank

kennis
acguisitie

expert

S /steem

redeneer
mechanisme

gebruikers
interface

Deze kennis isin vele gevallen afkomstig van
ervaring die de expert heeft opgedaan bij het
verrichten van zijn werk (taak) en bevat de
alom bekende vuistregels. In vele gevallen
valt ditonder de kop'het geheimvande kok'.
Uiteraard isde hier opgesomde kennis
slechts een fractie van de kennis van de
expert op het gebied van de massaspectrometrie. Alsdit niet zowasdan zouden uen ik
nu ook al expert zijn op dit gebied en dit
zou een devaluatie van het expert zijn
betekenen.
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Kennisacquisitie
Kennisacquisitie houdt zich bezig met het
opzetten van de 'kennisbank'. Van belang
hierbij zijn de volgende taken:
—het geschikt maken vandekennis vande
expert om indecomputer tewordeningevoerd.
Zoals al eerder isaangegeven bestaat de
kennis van de expert uit feitelijke kennis,
ervaringskennis en (vuist)regels. Het expliciet
formuleren van de ervaringskennis en
(vuistjregels, dievaak onbewust bijdeexpert
aanwezig zijn, opdat ze in de kennisbank
kunnen worden ingebracht isvan essentieel
belang bij de bouw van een expertsysteem.
— het implementeren vande expliciet
gemaakte kennis inhet computersysteem.
De eenmaal expliciet geformuleerde kennis
dient in het computersysteem te worden
geïmplementeerd. Om dit goed te kunnen
doen ishet noodzakelijk kennis te hebben
van het gekozen computersysteem en van
geschikte gereedschappen om de expliciet
gemaakte kennis in het computersysteem in
te brengen.
Voor het uitvoeren van deze taken wordt
gebruik gemaakt van een zogenaamde
kennis-analyst. Hij dient naast vakgerichte
kennis (computersystemen en gereedschappen) ook de beschikking te hebben
over goede contactuele eigenschappen, een
goed waarnemingsvermogen en goede
uitdrukkingsvaardigheid. De reden hiervoor
is dat hij degene isdie de kennis uit de expert
moet zien te halen en deze expliciet moet
kunnen formuleren.
Redeneermechanisme
Een belangrijk onderdeel van het expertsysteem ishet redeneermechanisme.
Dit onderdeel zorgt ervoor dat het systeem
kan redeneren waardoor het mogelijk wordt
uit bestaande feiten en regelsnieuwe feiten af
te leiden. Dit redeneren kan op een aantal
manieren geheueren, zoals:
— Voorwaarts redeneren.
Hierbij worden conclusies getrokken uitgaande van een aantal gegevens. In het geval
van de massaspectrometrie houdt dat in dat
uitgaande van de posities van pieken er al
voorzichtige conclusies omtrent de onbekende stof getrokken kunnen worden.
Deze redeneermethode issterk datagericht.
—Achterwaarts redeneren.
Hierbij worden er, uitgaande van een
mogelijke conclusie, vragen omtrent voorwaarden (gegevens) gesteld. In het geval van
de massaspectrometrie houdt dat in,dat alser
al ideeën bestaan omtrent de stof deze
bevestigd kunnen worden door extra
gegevens. In tegenstelling tot de vorige
redeneermethode isdeze doelgericht.
In de praktijk wordt veelal een combinatie
van beide methoden gebruikt. Aan de hand
van een eerste gedachtenvormingwordt een

conclusie getrokken die bevestigd moet
worden aan de hand van extra waarnemingen. Zo zal in het geval van de massaspectrometrie aan de hand van de 'hoofdpieken', hun positie en onderlinge afstand
een eerste conclusie getrokken worden die
later, aan de hand vanpieken rondde 'hoofdpieken' bevestigd dient teworden. Het isniet
denkbeeldig dat de eerste conclusie herzien
moet worden waardoor het gehele proces als
het ware naar een eindoplossing itereert.
Gebruikersinterface
De gebruikersinterface heeft een aantal
functies, waarvan de belangrijkste zijn:
—het verzorgen vandecommunicatie met de
gebruiker. Dit houdt in dat zowel de
gebruiker als het expertsysteem vragen
moeten kunnen stellen en de antwoorden
moeten kunnen accepteren. Aangeziendegebruiker in de regel geen computerdeskundige zal zijn, dient dit op een
'gebruikersvriendelijke' wijze te gebeuren.
—het geven van uitleg aan de gebruiker
omtrent de wijzewaaropeen conclusie wordt
bereikt. Dit houdt in dat aangegeven moet
worden welk pad gevolgd isom tot een
bepaalde conclusie te komen.
—het aan de gebruiker uitleggen waarom
bepaalde vragen worden gesteld.
Dit komt erop neer dat aangegeven moet
worden aan welk tevolgen padgedacht wordt
om tot een conclusie te komen.
—het presenteren van conclusies aan de
gebruiker.
Zoals eerder aangegeven isde gebruiker de
persoon voor wie het expertsyteem wordt
ontwikkeld. De gebruiker kan zelfde of een
expert zijn, iemand diezichindematerie aan
het verdiepen is(een 'leerling")ofiemand die
het werk moet doen zonder eenexperttezijn
op dat gebied (hij/zij moet wel kennisvan de
materie hebben).
Het isgoed hier vast te stellen dat het niet
verstandig iszonder meer in te gaan op de
conclusie(s) die door het expertsysteem
word(t)(en) getrokken. De gebruiker isen
blijft verantwoordelijk voor de beslissingen
die genomen dienen teworden. De conclusies
kunnen, evenals informatie van andere
bronnen, wel gebruikt worden voor het
ondersteunen van te nemen beslissingen.
INutvan expertsystemen
Expertsystemen kunnen goed gebruikt
worden:
—om de expert teontlasten van routineklussen
De meeste bedrijven hebben nietveelexperts,
op een vakgebied in dienst. Dit houdt in dat
de expert druk bezet zal zijn en zijn tijd het
best kan gebruiken vooronderzoek.
De routineklussen kunnen inzoeen geval
heel goed met behulp van een expertsysteem
worden afgewerkt, waarbij de expert altijd

kan bijstaan alser zich probleemgevallen
voordoen.
— voor het opleiden van mensen
Het opleiden van mensen dient zowel
theoretisch als praktisch te gebeuren.
Een expertsysteem kan tevens erg goed
dienst doen bij het praktische deel van de
opleiding, zeker alswe de uitlegfaciliteiten
ervan in aanmerking nemen. Dit gaat zeker
op bij diagnostische zaken, zoals in het geval
van de massaspectrometrie, waarbij ervaring(regels) een belangrijke rol spelen.
— voor het formaliseren van kennis
De kennis van experts isvaak niet
geformaliseerd, enerzijds omdat ervaring
(vuistregels) een belangrijke rol speelt,
anderzijds omdat experts zo druk bezet zijn
dat zeweinigtijd hebben omhun kennisgoed
op te schrijven. Een van de hoofdzaken bij
het bouwen van expertsystemen ishet goed
vastleggen van de kennis.
—om de kennis/expertise steeds beschikbaar
te hebben
Dit punt is uiteraard interessanter voor de
baas van de expert dan voor de expert zelf.
Het beschikbaar hebben van de beschikbare
kennis van de experts isvan belang als deze
met de VUT gaan of het bedrijf om een
andere reden verlaten.
—de kennis /expertise tekunnen gebruiken bij
afwezigheid van een expert
In dit geval gaat het niet om het feit dat een
expert weggaat maar om het feit dat er geen
expert beschikbaar isomdat deze bijvoorbeeld naar een vergadering isof met
vakantie. Hierbij kan ook gedacht worden
aan situaties waarbij een land wel de
beschikking heeft over het apparaat/de
techniek maar niet over de expert. Basiskennis van de gebruiker isdan wel gewenst.
Toepassingsgebieden
Het is niet zonder meer zodat expertsystemen nu en in de (nabije) toekomst
bruikbaar zijn voor alle toepassingen. Bij het
zoeken naar toepassingen die geschikt zijn
om in een expertsysteem teworden gegoten
kan een classificatie worden aangebracht.
De ontwikkeling tot nu geeft aan dat het
aantal operationele expertsystemen afneemt
naarmate de creativiteit, nodig om een
probleem op te lossen, toeneemt. In concreto
betekent dit dat de meeste operationele
expertsystemen te vinden zijn in de diagnostiek en training/opleidingen aanzienlijk
minder bij managementsupport en innovatie
(ontwikkelen en ontwerpen).
Wanneer beginnen aan expertsystemen
Als besloten isomvooreen probleem binnen
een toepassingsgebied een expertsysteem te
bouwen, dan dient nagegaan teworden ofdat
probleem daar wel geschikt voor is. Dit kan
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het best gebeuren aan dehand vaneen aantal
criteria, zoals:
—de te verwachten taak isgoed afgebakend
Expertsystemen komen hetbesttothun recht
als het gaat om een beperkt gebied. Het is
niet zinvol om een expertsysteem te bouwen
voor identificatie van stoffen in het water.
Het isechter wel zinvol dit te doen voor
indentificatie van stoffen met behulp van
massaspectrometrie.
—de te verrichten taak isgoed gedefinieerd
Voordat men begint,met het bouwen vanhet
expertsysteem moet bekend zijn hoe de
invoer en de uitvoer zalzijn alsmede wat de
gebruikersgroep is.Tevensdienen voldoende
voorbeelden voorhanden tezijn om het
expertsysteem goed te kunnen testen.
—ermoet eenexpert beschikbaar zijndiemee
wil werken
Het heeft uiteraard weinigzinomeen expertsysteem te bouwen alser geen expert binnen
het bedrijf aanwezig is(het isniet zonder
meer onmogelijk, omdat zeker kennis en
soms ook expertise uit artikelen in boeken/
tijdschriften enz. te halen is). De tweede hier
genoemde voorwaarde isdatdebijhet bedrijf
aanwezige expert tijd moet hebben om
hieraan mee te werken en het ook moet zien
zitten (hij moet gemotiveerd zijn). Het is
tevens te hopen dat hij niet tijdens de
bouw van het systeem het bedrijf verlaat
omdat het dan niet onmogelijk isdat het
hele proces opnieuw gestart moet worden.
—de te verrichten taak isniettemoeilijk en
niet te makkelijk
Bij het bouwen van een expertsysteem moet
rekening worden gehouden met de zwaarte
van de taak. Als het een eerste systeem
betreft dient men ervoor te waken niet
meteen het moeilijkste probleem optewillen
lossen. De reden hiervoor isdat deze
problemen vaak ergveeltijd inbeslag nemen
terwijl men graag snel wilscoren. Het heeft
uiteraard ook weinigzineen simpel probleem
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Afb. 2 - Fasering bouw expertsystemen metgeschatte
relatieve duur per fase.

aan te pakken dat eenvoudig op een andere
manier kan worden opgelost.
—erzijn geen algorithmische oplossingen
voorhanden
Indien het probleem op eenvoudige wijze
met behulp van 'brute force' (het 'domweg'
doorwerken van alle mogelijke oplossingen)
kan worden opgelost dan ishetverstandigdit
ook zo te doen. Expertsystemen komen pas
goed tot hun recht alser symbolisch
redeneren en heuristische (op ervaring
gebaseerde) zoekmethoden vereist zijn.
—er iseen gebruikersgroep voorhanden
Het ontwikkelen van expertsystemen heeft
voor een bedrijf pas zin alser (toekomstige)
gebruikers zijn. Indien dit niet het geval is
dan heeft het paszin alser buiten het bedrijf,
bijvoorbeeld binnen de bedrijfstak,
potentiële gebruikers (klanten) zijn.
—er isprogrammatuur voorhanden
Het ontwikkelen van expertsystemen iseen
specialistische taak. Zeker bij het
ontwikkelen van het eerste systeem ishetvan
belang over goede programmatuur te beschikken die eenvoudig te hanteren is.
Momenteel wordt veel gebruik gemaakt van
zogenaamde '(empty) shell's'(legeomhulsels).
Dit zijn expertsystemen waarvan de kennisbank weggehaald ismaar niet de overige
elementen zoals het redeneermechanisme en
de uitlegfaciliteit. Als men eenmaal ervaring
heeft met het opzetten en bouwen van
expertsystemen kan ook gebruik worden
gemaakt van speciale programmeertalen
zoals LISP en PROLOG.
Mogelijke toepassingen bijlaboratoria
Een aantal mogelijke toepassingen bij
(waterleiding)laboratoria waarvoor het zin
heeft om een expertsysteem te bouwen zijn:
—interpretatie van spectra;
—permeatie door leidingen;
—opstellen van meetprotocollen;
—ontwikkelen van meetmethoden.
Toetsing mogelijke toepassingen aan criteria
Het nagaan of bovenstaande toepassingen
geschikt zijn voor expertsystemen kan alleen
vanuit de situatie van een gegeven

laboratorium (aanwezigheid van experts,
kennisanalysten, programmatuur enz.).
Als voorbeeld isvoor wat het KIWA betreft,
gepoogd aan te geven hoe dat zit met betrekking tot bovenstaande toepassingen. Het
resultaat hiervan isweergegeven in tabel I.
Aan de hand vande resultaten vandeze tabel
kan worden besloten voor welke toepassingen het zin heeft een expertsysteem te
bouwen. Hieruit valtook optemaken dat het
momenteel weinig zinvol iseen expertsysteem te bouwen voor het ontwikkelen van
meetmethoden.
Fasering bouw expertsystemen
Het bouwen van een expertsysteem kan niet
in één keer gebeuren maar dient gefaseerd te
worden aangepakt. De fasering die hierbij
gebruikt wordt isvergelijkbaar met de
fasering zoals die voor projecten wordt
gehanteerd. Dit isin feite niet zo verwonderlijk omdat de bouw van een expertsysteem ook een project ismet duidelijk
begin en eindpunt. De voorgestelde fasering
is weergegeven in afbeelding 2.
Zoals bij de beschouwing over de
componenten van een expertsysteem isaangegeven, iskennisacquisitie (opzet kennisbank) een belangrijk en moeilijk onderdeel.
Dit heeft tot gevolg dat het expliciet maken
van de kennis en het invoeren ervan relatief
veel tijd zal vergen. Ook de bouw zal de
nodige tijd vergen maar hierop kan tijd
gewonnen worden als,zoals hierboven reeds
aangemerkt, gebruik wordt gemaakt van
aanwezige programmatuur ('empty-shells').
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