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KnowledgeKnowledge Engineering is het vakgebied dat zich bezig houdt met het ontwerpen, bouwen 
enn onderhouden van systemen die op één of andere wijze gebruik maken van grote hoeveelheden 
kennis.. Als voorbeeld kan men denken aan systemen die medische diagnoses kunnen uitvoeren of 
systemenn die aangeven op welke plaatsen olie kan worden gevonden. 

Dee verschillende kennis-intensieve problemen die in de loop van de jaren zijn bestudeerd kun-
nenn worden ingedeeld in een aantal verschillende probleem-typen, ook wel taken genaamd. Zo is 
hett stellen van een medische diagnose een voorbeeld van een probleem dat valt onder een diagnos-
tischee taak. Het vinden van een mankement in een niet werkende PC is dat ook. Naast diagnose 
wordenn o.a. ook planning, classificatie, ontwerp en toewijzing (assignment) als verschillende 
probleemtypenn gezien. 

Takenn zijn analytisch of synthetisch van aard. Onder analytische taken vallen problemen die 
betrekkingg hebben op een bestaand 'systeem', terwijl bij synthetische problemen een 'systeem' 
geconstrueerdd dient te worden. Zo is bijvoorbeeld het classificeren van gesteenten een probleem 
datt valt onder de analytische taak classificatie. Het doel van het probleem is te bepalen tot welke 
klassee een bepaald object (een gegeven gesteente) behoort. Een toewijzingsprobleem daarentegen 
behoortt tot een synthetische taak omdat de toewijzing (assignment) in zekere zin geconstrueerd 
dientt te worden. 

Hett onderverdelen van problemen in taken heeft grote voordelen voor het ontwerpen, bouwen 
enn onderhouden van kennis-systemen. Allereerst brengt het onderscheiden van taken met zich mee 
datt men de domein-kennis scheidt van de meer procedurele kant van het probleem- oplossingspro-
ces.. Zo heeft een arts een grote hoeveelheid medische domein-kennis, terwijl een auto-monteur 
kenniss heeft van auto's. Beide personen kunnen problemen oplossen die tot een diagnostische taak 
behorenn (een arts stelt een medische diagnose m.b.t. een patient, een monteur een mechanische 
diagnosee m.b.t. een auto), en ondanks hun verschillende domeinen wel degelijk iets gemeenschap-
pelijkss hebben. 

Eenn ander groot voordeel is dat met elke taak één of meer taak-methoden kunnen worden 
verbonden.. Een taak-methode kan men opvatten als een prototypische methode die gebruikt kan 
wordenn als startpunt voor de ontwikkeling van een meer specifieke methode die het betreffende 
probleemm kan oplossen. 

Ookk kan men met een taak een typische beschrijving van kennis-representatie verbinden. Bij 
dee beschrijving van een taak horen zogenaamde representatie schema's die op een prototypische 
manierr aangeven hoe kennis kan worden representeerd. 

Bijj  het ontwerp van een kennissysteem kan men gebruik maken van deze indeling in taken door 
dee problemen die het systeem dient te kunnen oplossen, te classificeren en gebruik te maken van 
proceduress en typische representatie schema's. Zo hoeft de ontwerper een groot aantal beslissin-
genn zelf niet meer te nemen. 

Dee begrippen die gebruikt worden in de beschrijving van een taak worden vastgelegd in een 
zogenaamdee ontologie van de taak. Een taak-ontologie bevat een verzameling definities van be-
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grippenn die gebruikt kunnen worden in beschrijving van problemen die onder de taak vallen. Zo 
bevatt een taak-ontologie voor classificatie, definities voor begrippen als "object", "observatie", 
"attribuut""  etc. Dergelijke definities zijn vaak informeel. 

Ditt proefschrift beschrijft hoe bestaande formalismen kunnen worden gebruikt in de beschrij-
vingg en karakterisering van individuele taken. Aan de hand van twee taken, een analytische (clas-
sificatie)) en een synthetische (assignment), illustreren we hoe de conceptualisatie van een taak er 
uitziet.. Vervolgens laten we zien hoe men dergelijke conceptualisaties formeel kan representeren. 
Dee formalisatie wordt hierbij steeds zo gekozen dat de formele eigenschappen van de representatie 
onss iets leren over de taak. Een derde aspect dat aan de orde komt, is hoe deze representaties te 
gebruikenn om inzicht te krijgen in eigenschappen van de taak in kwestie. 

Hett proefschrift bevat een aantal exploraties die elk één van bovenstaande punten behandelen. 
Hoofdstukk 2 beschrijft een verslag van deelname aan het Sisyphus III experiment. Onderzoek-
erss binnen de Knowledge Engineering werden uitgenodigd een systeem te bouwen dat diverse 
stollingsgesteentenn zou moeten kunnen classificeren. Hiervoor was kennis-acquisitie materiaal, 
(o.a.. in de vorm van interviews met experts) beschikbaar gesteld. Deelnemers werden geacht 
hunn activiteiten bij te houden in een logboek, zodat na afloop de aanpak van verschillende deel-
nemerss systematisch met elkaar konden worden vergeleken. Onze bijdrage aan dit experiment 
beslaatt hoofdstuk 2. In dit proefschrift vervult het de rol van een exploratie die laat zien hoe 
hett modelleren van kennis doorgaans plaats vindt. De aanpak is nog informeel en gericht op het 
construerenn van diverse ontologiën. Dit hoofdstuk vormt input voor volgende hoofdstukken waar 
verschillendee aspecten van de classificatie-taak formeel nader worden uitgewerkt. Hoofdstuk 4 
bevatt een uitgebreide ontologie voor classificatie problemen. 

Ookk hoofdstuk 7 gaat in op de conceptualisatie van een taak. Ditmaal staat de taak assign-
mentment (toewijzing) centraal. Een voorbeeld van een toewijzingsprobleem is het toewijzen van per-
soneell  aan werkruimte (kamers). Hierbij dient men rekening te houden met een aantal gegeven 
eisenn (constraints) en wensen (preferences). De meest ideale toewijzing is de oplossing van een 
dergelijkk probleem. In hoofdstuk 7 wordt uitgebreid beschreven welke begrippen van belang zijn 
bijj  het beschrijven van toewijzingsproblemen. 

Dee keuze voor een bepaalde formele representatie van een taak is in dit proefschrift steeds 
afhankelijkk van het toekomstige gebruik van de taak-analyse. Zo is in hoofdstuk 3 gekozen voor 
eenn propositioneel logische benadering om het gebruik van tableaux voor probleemoplossen te 
illustreren.. In hoofdstuk 4 is gekozen voor een andere representatie van classificatie omdat hier de 
variëteitt van problemen binnen de classificatie-taak beschreven wordt. 

Inn hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de keuze van een propositioneel logische represen-
tatiee voor abductieve theorieën. Zoals in hoofdstuk 2 wordt aangetoond kan sterke classificatie 
wordenn gezien als een vorm van abductie. Men kan echter vragen stellen bij de juiste interpretatie 
vann de formele representatie van de domein-kennis. Hoofdstuk 5 beschrijft de problemen van de 
materiëlemateriële implicatie binnen een abductieve context. Als een mogelijk alternatief wordt abductie 
mett strikte implicatie beschreven. 

Dee verschillende formele representaties van taken kunnen worden gebruikt om een beter 
inzichtt te krijgen in wat een taak nu precies is. We kunnen een onderscheid maken tussen een 
statischstatisch en dynamisch gebruik van deze representaties. 

Hett statisch gebruik is het meest duidelijk in hoofdstuk 4. Hier wordt een spectrum beschreven 
vann allerlei mogelijke classificatie-criteria. Een criterium is een bewering die beschrijft wanneer 
eenn bepaalde oplossing is bereikt. Het is dus niet moeilijk criteria te verbinden met problemen. 
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Hett beschreven spectrum beschrijft dan ook problemen die allemaal behoren tot de taak classifi-
catie.. We laten zien hoe door een aantal basisbegrippen te combineren steeds gecompliceerdere 
classificatie-criteriaa kunnen worden beschreven. 

Inn hoofdstuk 7 wordt een overzicht gegeven van verschillende toewijzingsproblemen. Hier 
wordtt dieper ingegaan op de analyse van constraints en preferenties. De analyse wordt vervolgens 
toegepastt in de beschrijving van een probleem waarbij werknemers moeten worden toegewezen 
aann een aantal werkplaatsen op een afdeling. 

Hett dynamisch gebruik heeft betrekking op het probleem-oplossen binnen de taak. Hoofd-
stukk 3 gaat nader in op een aantal probleem oplosmethoden voor classificatie. Met behulp van 
analytischee (of semantische) tableaux laten we zien hoe de methoden van 'sterke' en 'zwakke' 
classificatiee kunnen worden gerepresenteerd. Semantische Tableaux vormen een beslissingsmeth-
odee binnen de klassieke logica. Met behulp van tableaux kan men o.a. de geldigheid van bepaalde 
beweringenn nagaan. In dit hoofdstuk worden tableaux gemanipuleerd, waarbij afgeweken wordt 
vann de standaard regels voor het gebruik. Op deze manier kan worden aangetoond dat sterke 
classificatiee overeenkomt met abductie, een manier van redeneren waarbij men verklaringen zoekt 
voorr waargenomen fenomenen. 

Hoofdstukk 8 gaat in op een deelprobleem van veel assignment-problcmen, namelijk 
gegroepeerdd toewijzen (ook bekend als grouping). Bijvoorbeeld, het toewijzen van 8 mensen 
aann 4 kamers met elk 2 plaatsen kan men uitvoeren door elke persoon individueel aan een plaats 
toee te wijzen. Men kan echter eerst ook groepjes van twee vormen en deze groepjes aan een kamer 
toewijzen.. Deze strategie wordt uitgebreid en formeel geanalyseerd in hoofdstuk 8. 

Inn hoofdstuk 6 wordt een meer algemene aanpak voor een dynamische beschrijving van 
kennis-intensieff  probleem-oplossen voorgesteld. Deze aanpak, of raamwerk, bestaat uit een 
beschrijvingg van probleem-oplossen in termen van welke kennis beschikbaar is voor, tijdens en 
naa het oplossen van het probleem. De formele beschrijving hiervan maakt gebruik van begrip-
penn als 'kennis-toestanden' en 'toestandsovergangen' die zijn ontleent aan update semantiek. Het 
oplossenn van een probleem wordt beschreven als een reeks toestandsovergangen. Men begint met 
eenn toestand met weinig of geen kennis m.b.t. de mogelijke oplossing. Gaandeweg neemt kennis 
overr de oplossing toe totdat een toestand wordt bereikt waarin een oplossing gevonden is. Deze 
toestandd wordt gekenmerkt door de acceptatie van het criterium van het probleem. 

Ditt proefschrift levert door middel van deze exploraties een bijdrage aan een beter begrip van 
watt een taak nu eigenlijk inhoudt. De formele aanpak resulteert in een precieze beschrijving van 
dee begrippen die gebruikt worden in beschrijvingen van de taak. De gebruikte taak-ontologiën 
zijnn dan ook formeler en meer gedetailleerd dan doorgaans het geval is. De uitgebreide beschrij-
vingenn en karakterisering van probleem-variaties stelt men in staat om verschillende problemen 
mett elkaar te vergelijken en te classificeren. Tenslotte, stelt het raamwerk van kennis-toestanden 
enn -overgangen men in staat een beschrijving te geven van de dynamische aspecten van kennis-
intensievee taken. 




