
Practicumopdracht 2: een defecte schakeling 
 
Inleiding 
In het hoorcollege van 19 mei heb je kennis gemaakt met het redeneren met onzekerheid, in de 
vorm van het Certainty Factor model van MYCIN. Deze certainty factors gaan we gebruiken in een 
praktijkopdracht waarin met onzekerheid geredeneerd moet worden. Met deze opdracht laat je zien 
dat je het certainty factor model kunt implementeren en gebruiken in een expertsysteem. 
 
Omschrijving  
Ontwikkel, wederom in een groepje van vier studenten1, een Clips-programma dat een printplaten-
tester assisteert om met zo weinig mogelijk moeite een fout in een defecte digitale schakeling te 
vinden die door de productieafdeling op het bureau van de tester is gegooid met als aanwijzing 
‘doet het niet!’. De nadruk ligt op het redeneren met waarschijnlijkheden die veranderen op grond 
van aanwijzingen, en het ‘zo slim mogelijk’ genereren van tests die voor deze aanwijzingen zorgen. 
De tester wil met zo weinig mogelijk moeite weten wat er aan scheelt, en wil dus zo weinig 
mogelijk meten, laat staan componenten vervangen of solderen. 
 
Vragen die gesteld zouden kunnen worden zijn ‘zet een 1 op ingang p van gate 3. Wat meet je op de 
uitgang?’, of ‘vervang gate 4 door een nieuw exemplaar.’ 
 
Hieronder vind je een aantal digitale schakelingen, hun input en output bij correct functioneren en 
output als er iets niet goed zit. Je kunt dit naar believen zelf uitbreiden als je wil. Voor deze 
componenten moet je a priori waarschijnlijkheden maken, bijvoorbeeld P(ANDcorrect) = 0.98, 
P(ANDkortsluiting) = 0.007 enzovoorts. Modelleer een schakeling als een verzameling genummerde 
gates en verbindingen tussen deze gates. 
 
AND-gate 
p q correct kortsluiting geen contact signaal p signaal q Inverted 
1 1 1 1 0 1 1 0 
1 0 0 1 0 1 0 1 
0 1 0 1 0 0 1 1 
0 0 0 1 0 0 0 1 
 
OR-gate 
p q correct kortsluiting geen contact signaal p signaal q Inverted 
1 1 1 1 0 1 1 0 
1 0 1 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 0 0 1 
 
XOR-gate 
p q correct kortsluiting geen contact signaal p signaal q Inverted 
1 1 0 1 0 1 1 1 
1 0 1 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 0 0 1 

 
NOT-gate 
p  correct kortsluiting geen contact Inverted   
1  0 1 0 1   
0  1 1 0 0   
 
 

                                                   
1 Mogelijk anderen dan bij de eerste opdracht 



LINE (verbinding tussen twee meetpunten) 
p  correct kortsluiting geen contact Inverted   
1  1 1 0 0   
0  0 1 0 1   

 
De opdracht 
Maak een expertsysteem voor ondersteuning bij diagnose van defecte printplaten met digitale 
schakelingen. Maak eerst een basaal werkend systeem (zoals hieronder omschreven) en kijk daarna 
hoe je het programma uit kunt breiden en er extra’s in kunt stoppen, zodanig dat het programma wat 
slimmer en/of realistischer wordt. Voor een voldoende beoordeling moet je het basale systeem 
correct implementeren, minimaal één van de gesuggereerde uitbreidingen implementeren en van 
enkele andere uitbreidingen in je verslag globaal schetsen hoe je deze aan zou kunnen pakken, wat 
er dan in je code aangepast zou moeten worden, hoe deze uitbreiding de gebruiker zou kunnen 
helpen enzovoorts. Zie dat als een soort ‘further research’ paragraaf waarin je (een andere 
ontwikkelaar) aanknopingspunten geeft om het systeem uit te breiden. Probeer in de huid van een 
gebruiker (tester van printplaten) te kruipen: op welke manier zou het expertsysteem zijn/haar werk 
kunnen ondersteunen? 
 
Basale implementatie 
Je programma moet de gebruiker de gelegenheid geven om een schakeling in te lezen: bijvoorbeeld 
door een filenaam op te geven die het programma in kan lezen of door interactief de schakeling op 
te geven die je vervolgens met ‘asserts’ in de factbase zet. De mogelijke fouten en a priori 
waarschijnlijkheden mag je ‘hard gecodeerd’ in de code opnemen. Je mag er (in deze versie) vanuit 
gaan dat je op iedere willekeurige component signalen kunt zetten en de uitgangen kunt meten. Op 
basis van deze metingen moet je programma de waarschijnlijkheden aan kunnen passen, conform 
het certainty factor model, en als de waarschijnlijkheid van een bepaald defect boven een 
drempelwaarde komt, de gebruiker inlichten. 
 
Uitbreidingen 
Een dergelijk expertsysteem heeft maar beperkte meerwaarde en is niet echt realistisch. Hieronder 
vind je een aantal mogelijke uitbreidingen. Je mag natuurlijk ook zelf iets verzinnen om het 
expertsysteem wat ‘slimmer’ te maken. Mogelijke uitbreidingen zijn: 
 

a) niet alle componenten willekeurig testen, maar een divide-and-conquer strategie toepassen 
(proberen de fout te isoleren in gedeelten van het netwerk); 

b) de verschillende metingen te wegen, dus waar mogelijk eerst signalen op de inputs van het 
circuit zetten en als je er niet meer uit komt direct op de componenten; 

c) clusters van componenten tegelijk nemen, dus signalen zetten op de ene en meten op de 
andere; 

d) componenten door de gebruiker uit laten sluiten (niet testbaar) of juist verdacht laten maken 
(wordt warm), maximum aantal testen en/of drempelwaarde op laten geven; 

e) de gebruiker de keus te geven om componenten uit te wisselen voor nieuwe (waar we dan 
van uit gaan dat ze foutvrij zijn) als hij de drempelwaarde hoog genoeg vindt en het 
foutmodel daarna door te rekenen; 

f) instelbare voorkeuren opnemen: drempelwaarde voor een defect component, eerst alle 
mogelijke meetpunten controleren voordat je een component uitwisselt of niet, maximaal 
aantal testen opgeven, een soort van ‘kostenfunctie’ (testen van inputs is goedkoper dan 
testen ‘binnenin’ de schakeling etc.). 

g) eventuele eigen uitbreidingen: als je twijfelt of deze goed (genoeg) zijn neem dan contact op 
met de practicumleider 

 



Bijlage 
Op de volgende pagina vind je als voorbeeld een Full Adder, die bit A en bit B optelt plus een carry, 
en een som S plus een carry teruggeeft.  
 
Inleveren 
Je moet het volgende inleveren: 

• De clips source code, voldoende gedocumenteerd, met commentaar waar nodig, helder 
geschreven en consistent in gebruik van hoofdletters, underscore, tab e.d. 

• Een kort verslagje met daarin de studenten in het groepje, de taakverdeling, een korte 
omschrijving over de manier waarop je het probleem aangepakt hebt, de uitbreiding die je 
geïmplementeerd hebt, een discussie van enkele mogelijke andere uitbreidingen, en een 
demonstratie van de mogelijkheden van het programma (dus: een paar voorbeelden van 
interactie). 

• Andere documentatie, zoals de a priori waarschijnlijkheden van de defecten. 
 
Leerdoelen 

• Beheersen, implementeren en toepassen van het certainty factor model. 
• Inzicht hebben in de wijze waarop een expertsysteem een gebruiker kan assisteren bij zijn 

werkzaamheden. 
• In de context van een reëel probleem – het testen van printplaten – de in de cursus opgedane 

kennis van Expertsystemen toe kunnen passen. 
 

Beoordelingscriteria 
• Verslaglegging en taakverdeling / foutvrijheid en gebruikersvriendelijkheid / leesbaarheid: 

zoals bij de eerste opdracht. 
• Redeneren met onzekerheid: zijn de productieregels in het certainty factor model goed 

geïmplementeerd. 
• Afleidmechanisme: worden er logische vragen gesteld, wordt het aantal geminimaliseerd. 
• Originaliteit en creativiteit bij de uitbreiding van het basale systeem. 

 
Practicumbijeenkomsten 
Bij de bijeenkomsten van 4, 11, 18 en 25 juni zijn de begeleiders aanwezig in de practicumruimten 
om vragen te beantwoorden en tips te geven. Je kunt je vragen ook per email aan de 
practicumbegeleider stellen: johank@cs.uu.nl 
 
Deadline 
De inleverdeadline is vrijdag 27 juni om 23.00 uur, via submit. 



Bijlage: Full Adder circuit 
 

 
 
Deze schakeling zou je met de volgende templates kunnen omschrijven: 
 
(deftemplate gate 

(slot number  
(type INTEGER)) 

(slot gate_type  
(type SYMBOL)  
(allowed-symbols input output and or xor not)) 

(multislot inputs  
(type INTEGER)) 

(multislot outputs  
(type INTEGER)) 

) 
 
(deffacts gates 
    (gate (number 1) (gate_type input) (inputs 0) (outputs 6 7)) ;input C 
    (gate (number 2) (gate_type input) (inputs 0) (outputs 4 5)) ;input A 
    (gate (number 3) (gate_type input) (inputs 0) (outputs 4 5)) ;input B 
    (gate (number 4) (gate_type xor) (inputs 2 3) (outputs 6 7)) ;Linkse XOR 
    (gate (number 5) (gate_type and) (inputs 2 3) (outputs 8)) ;Linkse AND 
    (gate (number 6) (gate_type xor) (inputs 1 4) (outputs 9)) ;Rechtse XOR 
    (gate (number 7) (gate_type and) (inputs 1 4) (outputs 8)) ;Rechtse AND 
    (gate (number 8) (gate_type or) (inputs 5 7) (outputs 10)) ;OR 
    (gate (number 9) (gate_type output) (inputs 6) (outputs 0)) ;output S 
    (gate (number 10) (gate_type output) (inputs 8) (outputs 0))) ;output C1 
) 


