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EXAMENSARBETE

Artificiell intelligens
Tekniker och metoder för utveckling av expertsystem

Sammanfattning
Artificiell intelligens kan idag användas för att stödja människor i arbetet genom att
utföra vissa uppgifter. Ett exempel på när tekniker som involverar artificiell intelligens
används för att erbjuda hjälp och råd, är expertsystem. Ett sådant system kan, om det är
rätt utformat, jämställas med en mänsklig expert och anpassas för användning inom
många områden, till exempel medicin. Ett expertsystem består av en kunskapsbas, med
all tillgänglig information och slutledningsmekanismer som bygger på logik. Eftersom
ett expertsystem ofta är beroende av inmatning från en användare för att fylla sin
funktion, behövs också ett användargränssnitt.
För att utveckla expertsystem finns olika tekniker och metoder. Denna uppsats
undersöker den metodik som finns och tar ställning till dess lämplighet vid utveckling
av expertsystem. Uppsatsen beskriver först olika tekniker och metoder, där några viktiga
begrepp är representation av kunskap i systemet och slutledningsmetodik. De olika
teknikerna utvärderas sedan i analysen. Här beskrivs fördelar och nackdelar med de
olika teknikerna och lämpliga tekniker väljs ut för att användas i den praktiska
tillämpningen, ett enkelt expertsystem för medicinsk rådgivning. Systemet svarar på
frågor från patienten och kan ställa en diagnos, beroende på de inmatningar som görs.
Programmet ger även generella råd angående patientens medicinska problem.
Tillämpningen är ett mycket förenklat exempel på ett expertsystem. Resultatet av detta
arbete är ett system som bygger på de tekniker och metoder som valts ut som lämpliga.
Uppsatsen är också en undersökning av området artificiell intelligens, med syftet att
skapa en större kunskap om vad begreppet innebär och hur det kan användas praktiskt.
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DISSERTATION

Artificial Intelligence –
Techniques and Methods for Developing Expertsystems

Abstract
Artificial intelligence can be used to support people in their work by performing certain
tasks. An example of an integration of techniques involving artificial intelligence, which
is used for offering help and advice, is an expert system. Properly designed, this expert
system can be compared to a human expert and adjusted for use in many areas, for
example the area of medicine. An expert system generally contains a knowledge base,
that holds all the available information and an inference engine built on a logical
mechanism. Since the expert system often depend on user input to perform its task, the
system also needs a user interface.
Developing expert systems involves different techniques and methods. This essay
investigates the available methodology and decides on the most appropriate techniques
for the development. The essay first describes different techniques, for example
representation of knowledge and various inference methods. The different techniques
are analysed and their advantages and disadvantages are described. Suitable techniques
are chosen to be implemented practically, this is done in the development of a simple
expert system for medical advising. The system answers user questions and performs
diagnosis, depending on user input. The program also gives general advice regarding the
patients medical problems. This system is a simplified example of an expert system,
built with the techniques and methods that were selected as suitable. Besides the work
resulting in a small system, this essay is also an investigation of the area of artificial
intelligence, with the purpose of gaining a greater knowledge about its elements and its
usefulness.
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Förkortningar
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1 Inledning/bakgrund
Vetenskapen om artificiell intelligens, eller AI, handlar om hur datorer kan
användas för att lösa uppgifter på ett intelligent sätt. För att kunna göra det
måste datorn ha förmågan att resonera logiskt, ha tillgång till kunskap och
veta hur den ska användas samt kunna ta till sig ny kunskap. Att skapa ett
sådant system är en utmaning för programmeraren, eftersom funktionen hos
systemet är ganska komplicerat. Vid utveckling av intelligenta system är det
viktigt att använda rätt tekniker och metoder vid modelleringen för att veta
exakt hur systemet är tänkt att fungera.
Forskningen kring artificiell intelligens i datorsystem är ett spännande
område som har sin början på 50-talet. Intresset kring ämnet har varierat
under åren, med kraftiga nedgångar emellanåt. Detta kan bero mycket på
missuppfattningar om vad begreppet innebär och hur man kan använda AI,
vilket har lett till en allmän skepticism. För den som inte har kunskap om
artificiell intelligens kan det vara svårt att avgöra om ett system är intelligent
eller inte, och därför svårt att tro på dess möjligheter.
För att förstå hur AI fungerar, behöver man sätta sig in i dels vad som menas
med begreppet artificiell intelligens och dels hur den kan användas praktiskt.
Idag används intelligenta specialister inom flera områden, till exempel vid
rymdforskning, på medicinska områden och inom industrin.

Den här uppsatsen omfattar en hel del matematik och logik. Det kan vara en
fördel om läsaren är någorlunda insatt inom dessa områden, även om min
tanke är att endast ge en grundläggande bild av området artificiell intelligens
och metodik för utveckling av expertsystem.

1.1 Definition av intelligens
Intelligens kan tolkas på olika sätt av olika människor. En intelligent person
kan vara den som har stor kunskap, eller den som är snabbtänkt. Den
formella definitionen av intelligens är: förmågan att kunna anpassa sitt
handlande efter omständigheterna[1]. Egenskaper som kan mäta
intelligensen hos en person är; iakttagelseförmåga, förmåga att göra
tolkningar och få förståelse, anpassningsförmåga och intuition,
allmänbildning, omdöme, kreativitet och kunskap, målmedvetenhet och
förmåga till logiskt resonemang[1].

En annan egenskap som har betydelse för att avgöra intelligens är förmågan
till kommunikation. Tecken på en intelligent kommunikation är att man kan
analysera och förstå andra människor och sätta in informationen man får i
dess rätta sammanhang, samt dra paralleller av ny kunskap i förhållande till
det man redan vet[1].

Artificiell intelligens omfattar det som krävs av ett system för att kunna
utföra en uppgift som för en människa innebär att intelligens används[1].
Systemet ska kunna resonera logiskt, dra egna slutsatser och eventuellt även
ha en förmåga till självinlärning. Dessa förmågor styrs av en kunskapsbas
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som innehåller de nödvändiga kunskaperna i form av regler för hur
informationen ska hanteras av det intelligenta systemet.

Det finns fyra kategorier av synsätt på artificiell intelligens[2];
1. ”System som tänker som människor”
2. ”System som agerar som människor”
3. ”System som tänker rationellt”
4. ”System som agerar rationellt”

De två första synsätten mäter AI med mänskliga mått, medan de rationella
synsätten involverar matematik och ingenjörskunskap[2].

1.2 Forskning
Utveckling av intelligenta system började redan på 50- och 60-talen och från
början var tilltron till AI mycket stor. Däremot var kunskapen om ämnet inte
tillräcklig och när man inte kunde få de resultat man hoppats på, ledde det
till en allmänt utbredd skepticism hos forskare och andra insatta personer[1].
Genombrottet för AI kom på 70 – 80-talen när användning av
kunskapsbaserade system (KBS) och expertsystem tog fart inom industrin.
Man började nu hitta nya användningsområden för intelligenta system och
snart hade ”smarta robotar” funnit sin plats inom tillverkningsindustrin, där
de användes för att effektivisera och underlätta arbetet.

I dag handlar forskningen kring AI mycket om intelligenta agenter, som
utvecklats för att lösa en specifik uppgift. Agenterna kan till exempel
användas för klimatkontroll i en lokal eller för att jämföra priser på Internet,
så kallade ShopBots. En annan inriktning inom AI-forskningen som är
intressant just nu är husrobotar som utvecklas för användning i hemmet.
Dessa skapas för att se ut ungefär som riktiga människor eller husdjur och
även ha liknande egenskaper. Projekt för sådan forskning drivs av bland
annat KTH, Chalmers och Uppsala universitet i Sverige, men framförallt i
Japan där forskningen kommit långt. Det finns också inriktningar inom AI
som handlar om utveckling av självlärande system, system med fungerande
seende och system med avancerad språkförståelse[2].

Trots alla framsteg som gjorts på området kan artificiell intelligens däremot
inte jämställas med den mänskliga förmågan att lösa problem. Den
mänskliga problemlösningen skiljer sig en del från datorns enkla, logiska
metoder. Vi använder till exempel associationer och sunt förnuft för att dra
våra slutsatser, något som är svårt att lösa i ett datorsystem. Människor har
också fler egenskaper som kan utnyttjas i olika situationer, som
anpassningsförmåga och möjlighet att uppleva omvärlden genom de olika
sinnena[2].

1.2.1 Turings test
Alan Turing var en brittisk matematiker och tänkare som redan på 30-talet
lade grunden till den moderna datavetenskapen[3], med sin uppsats om en
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teoretisk Turing machine. Denna maskin skulle kunna läsa in instruktioner
och utföra vissa operationer. Turing lär ha slagit fast redan då att ”vår syn på
intelligens beror på våra egna förmågor och erfarenheter”[3].

Tillsammans med andra matematiker och ingenjörer ingick Turing i en
grupp utsedd av brittiska regeringen, med det hemliga uppdraget att försöka
knäcka nazistkoder under andra världskriget. Man byggde en maskin som
kallades Colossus och som av många anses vara den första elektroniska,
digitala datorn. Med denna maskin hade man stor framgång i arbetet med att
knäcka koderna.
Turing var även en av de första att utforska artificiell intelligens med sitt
berömda test[3]. Turings test är ett välkänt test inom AI-världen med syfte
att avgöra intelligensen hos ett datorsystem. En dator och en människa får
svara på samma frågor och om svaret från datorn har samma kvalitet som
människans, anses datorn ha uppnått artificiell intelligens[1].

1.3 Expertsystem
Ett datorsystem som kan lösa uppgifter som är avsedda för en mänsklig
expert kallas för ett expertsystem, ett ES. Sådana system kan användas för
att underlätta arbete och i vissa fall ersätta mänsklig arbetskraft.
Grundstommen i ett ES är kunskapsbasen, som innehåller den tillgängliga
kunskapen som kan användas av systemet vid problemlösningen[1]. En
viktig uppgift hos expertsystemet är att kunna dra slutsatser av den lagrade
kunskapen, för att kunna anpassa sitt handlade efter rätt situation, vilket ju
var definitionen av intelligens (se ovan). Detta sker med en mekanism som
kallas inference engine, (inference = slutledning), och med hjälp av denna
mekanism kan systemet kombinera kunskap och logik för att få en
intelligent svar på expertnivå[1]. Ett ES brukar även ha ett gränssnitt för
inmatning, där användare kan kommunicera med systemet.

Det första kunskapsbaserade systemet som utvecklades kallades
DENDRAL[4] och skapades 1968. Andra kända system som utvecklades
vid den här tidpunkten var MYCIN och PROSPECTOR[4], som var system
för att ställa medicinska diagnoser respektive utföra geologiska
undersökningar.

För att ett expertsystem ska komma till sin rätt måste det innehålla
specialiserade kunskaper inom området och dess kunskapsbas bör därför
vara utformat av en expert[3]. Systemet konstrueras med hjälp av en eller
flera tekniker för artificiell intelligens[1]. Ett system som är rätt konstruerat
kan användas för att undvika sådana fel som människan kan skapa eller
hantera rutinuppgifter så att arbetare kan användas till mer utvecklande och
krävande jobb. Det kan också erbjuda expertråd när ingen mänsklig expert
finns tillgänglig[3], eller ha rollen som assistent eller kollega när man inte
vill att systemet helt ska ersätta den mänskliga experten[1].
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Just nu forskar man här i Sverige om expertsystem för användning inom det
medicinska området. Ett exempel på IT-stöd för användning av
expertsystem via webben, är projektet WeAidU (Web-based Artificial
Intelligence for Diagnostic Use) utvecklat vid Lunds universitet, som är ett
IT-stöd för datorbaserad tolkning av hjärtbilder[5].

Företaget Siemens har utvecklat ett expertsystem för medicinsk användning,
kallat HealthMan. Det kan användas till exempel av föräldrar till sjuka barn,
som behöver medicinsk hjälp och rådgivning[6].

2 Problem/syfte
Området artificiell intelligens omfattar många krångliga begrepp, som jag
vill försöka reda ut i detta arbete. Uppsatsen kommer till stor del att vara
inriktad på att utreda vad som ingår i begreppet AI och på vilket sätt. Genom
att praktiskt försöka tillämpa den kunskap om utvecklingstekniker som jag
kommit fram till, hoppas jag få en större förståelse för hur utvecklingen av
expertsystem går till. Utveckling av intelligenta system kan omfatta olika
metoder och tekniker. I detta arbete kommer jag att undersöka vilken
metodik som finns och ta reda på hur den används praktiskt vid
utvecklingen av program. Jag kommer även göra en analys för att försöka
jämföra och komma fram till vilka tekniker och metoder som bäst lämpar
sig för utveckling, beroende på det system man vill skapa.

Min praktiska tillämpning ska utformas som ett expertsystem för medicinsk
användning. Programmet ska kunna ge råd, ställa diagnoser och eventuellt
svara på frågor från användaren. Jag avgränsar mig till att utveckla ett
mindre program och att endast använda de metoder och tekniker jag funnit
lämpliga för uppgiften.

Min frågeställning är följande: vilka tekniker och metoder är lämpliga att
använda vid utveckling av expertsystem?

3 Metoder
Jag använde en metod som kallas soft case study i min undersökning,
eftersom jag ville få en grundläggande förståelse för undersökningsområdet.
Andra tillgängliga metoder som aktionsforskning, fältexperiment och action
case[7] blev inte relevanta i mitt fall, eftersom de förutsätter att man har ett
specifikt objekt att observera eller experimentera på, vilket jag inte hade.
Min studie kan också sägas vara explorativ, eftersom jag letade efter
grundläggande fakta och begrepp. Vid en explorativ studie måste
metodansatsen vara induktiv[7]. Man måste leta i materialet efter samband,
bygga vidare på dessa och revidera sina slutsatser allteftersom de jämförs
med ny data, vilket också har skett i detta arbete. Metodansatsen i detta
arbete blev alltså induktiv.
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Arbetet bestod även av beskrivande studier för att bestämma egenskaper hos
det studerade objektet. En beskrivande studie innebär insamling av data och
systematisering[7], vilket har utförts i detta arbete. I min undersökning blev
kvantitativa metoder inte aktuella, eftersom de kräver att man har mätdata
att analysera och dra statistiska slutsatser av. Mitt arbete har varit mer
inriktat på att ta reda på funktionen hos objektet och lära mig att behärska
den. Jag gjorde även en jämförelse mellan olika tekniker för att ta ställning
till vilken som är bäst lämpad i en viss situation. Jag använde alltså en
kvalitativ metodik.

4 Tekniker och metoder för AI-utveckling
Syftet med detta arbete är att ta reda på vilka metoder och tekniker som kan
användas för utveckling av expertsystem. För att göra detta kommer jag
först att beskriva några aktuella tekniker och metoder. Jag kommer sedan att
utvärdera dessa och ta ställning till dess användbarhet vid utveckling av
expertsystem, samt välja metodik för min praktiska tillämpning.

Ett expertsystem använder lagrad kunskap för att kunna utföra sina
uppgifter. De flesta expertsystem tillämpar logiska slutledningar på
kunskapen, för att komma fram till vad som ska göras. Logik och kunskap
kan representeras på olika sätt, jag kommer nu beskriva de olika sätten.

4.1 Representation och logik
Representation av komplexa objekt kan ske på flera olika sätt. Ett metod för
att få en visuell bild av objektet är att utveckla grafiska modeller, till
exempel kartor, grafer eller numeriska modeller. Dessa modeller blir
generella för objektet och visar i allmänhet bara de viktigaste delarna.
Representation med hjälp av logiska uttryck kan sägas bestå av tre delar[8]:

representation = notation + denotation + computation (4.1)

En representation av ett objekt med ett logisk uttryck kräver för det första en
korrekt notation, syntax, för att definiera objektet. Objektets notation ska
också ha en betydelse, denotation, dvs. en förklaring av objektets delar,
vilket också kallas för semantik. Sist krävs en beräkningsmodell, en formel,
som visar hur en beräkning ska utföras för objektet. En representation som
är korrekt utformad kan underlätta vid utveckling av program[8].

För att representera objektklasser, instanser och relationer för subklasser
med uttryck, kan man använda ett specialiserat språk kallat Concept
Description Languages. CDL-uttryck skrivs på följande sätt[8]:

instans(objekt, klass) – objekt är en instans av klassen
subklass(klass, superklass) – klassen är en subklass till superklassen
egenskaper(klass, attribut, värde) – alla objekt i klassen har egenskaperna
attribut och värde
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� och
� eller
� leder till
� mängd
� delmängd
� tillhör
� universal
� existentiell
� identiskt lika med

För att beskriva logiska uttryck med formler finns ett antal symboler, som
även kan kombineras för att representera relationer. I tabell ovan visas de
som är aktuella i den här uppsatsen.

4.1.1 Konceptuella hierarkier
För att få en förståelse över hur kunskap bör representeras kan det vara en
fördel att först organisera den hierarkiskt[1]. Detta kan göras genom en
indelning av objekten i superklasser och subklasser. Dessa klasser innehåller
objekt, attribut och relationer. Med hjälp av klasserna kan man sedan visa
relationen mellan objekt. En inkluderingsrelation, eller ISA-relation (ISA =
ÄR EN), talar om vilken klass ett objekt tillhör. I uttrycket ”Labrador är en
hund”, är relationen mellan labrador och hund en inkluderingsrelation, dvs.
relationen visar klasstillhörighet för labrador.

Ett logiskt uttryck för att beskriva klasstillhörigheten för en labrador, kan se
ut så här:
HUND � DÄGGDJUR (4.2)
Hund är en delmängd av klassen däggdjur
LABRADOR � HUND (4.3)
Labrador tillhör mängden hund

En datastruktur som kan användas för att representera inkluderings-
relationer grafiskt är en ISA-hierarki[1], se figur 4.1.

Tabell 4-1 Symboler för logiska uttryck
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En ISA-hierarki kan användas för att undersöka relationer mellan objekten.
En sökning för att ta reda på om perser är ett däggdjur, utgår från noden för
perser i hierarkin och söker uppåt efter däggdjur. Sökningen upprepas
rekursivt tills alla alternativ har testats. Sökning går vanligtvis snabbare från
nod till rot än tvärtom, eftersom roten har fler vägar att följa medan noden
endast har en väg. Undantaget är vid multipla arv där en subklass har fler än
en superklass och därför har fler vägar uppåt som måste följas vid sökning,
som till exempel för katt-noden i figuren som ärver både från husdjur och
fyrbent. När man söker från nod till rot, eller mål, kallas detta för forward
chaining. Motsatsen kallas backward chaining och går från målet ner till
noden[1].

Relationer mellan mängder och delmängder betecknas som xRy, vilket
innebär att ”x står i relation R till y”[9]. Om A är en mängd och B delmängd
till A kan relationen R i A beskrivas på olika sätt. Relationerna kan även
kombineras med tecknet � (och). Relationer kan beskrivas på följande sätt:

reflexiv om xRx för alla x � A (4.4)
(x står i relation till x för alla x som tillhör A)

symmetrisk om xRy � yRx för alla x, y i A (4.5)
(x står i relation till y, vilket ger att y står i relation till x för alla x och y
som tillhör A)

Människa

Däggdjur

Djur

Organism

Växt

TvåbentHusdjur Fyrbent

Gris

Vildsvin TamsvinPerserSiames

Katt

Figur 4-1 ISA-hierarki
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antisymmetrisk om xRy � yRx � x = y för alla x, y i A (4.6)
(x står i relation till y och  y står i relation till x, vilket ger att x = y för alla
x och y som tillhör A)

transitiv om xRy � yRz � xRz för alla x, y, z i A (4.7)
(x står i relation till y och y står i relation till z, vilket ger att x står i
relation till z för alla x, y och z som tillhör A)

Ett viktigt begrepp i klassammanhang är arv, vilket innebär egenskaper som
är gemensamma från superklass till klass. Om till exempel klassen Hus
innehåller attribut som väggar, tak och dörr, ärvs dessa av klassen
Fritidshus som är en subklass till Hus. Även Fritidshus innehåller alltså
attributen väggar, tak och dörr. Detta kan kallas för HAS-links[1], och
innebär att objektet HAR vissa egenskaper. För att beskriva detta kan man
skriva som i uttrycken 4.8 och 4.9, där H representerar en HAS-link.

Om A � B och C H A, � C H B (4.8)
(Om A är en delmängd av B och C har samma egenskaper som A, så har C
samma egenskaper som B)

Om A � B och B H C, � A H C (4.9)
(Om A är en delmängd av B och B har samma egenskaper som C, så har A
samma egenskaper som C)

Dessa förhållanden kallas för transitiva, se förklaring ovan.

4.1.2 Semantiska nätverk
Ett annat beskrivningssätt för att representera kunskap är semantiska
nätverk, som ger en grafisk bild av objekt och relationer. Ett semantiskt
nätverk är en riktad graf, där noderna representerar klasser, instanser och
möjliga attributvärden[8]. Grafen syftar till att ge en förenklad och
strukturerad bild av all relevant fakta, för att hjälpa programmeraren att få
förståelse för hur programmet fungerar logiskt. Enligt Tanimoto[1]
organiserar den mänskliga hjärnan information i en avancerat typ av nätverk,
vilket inspirerade till utvecklingen av semantiska nätverk. Nätverken
användes från början till att representera meningar med objekt och
relationer. Det finns vissa fördelar med att representera kunskap med hjälp
av semantiska nätverk istället för andra tekniker. Man får till exempel en
effektivare representation av objekt, mindre redundans i modellen och
snabbare söktid[1]. I motsats till predicate calculus, som beskrivs längre
ner, finns det ingen standard över hur utformningen av ett semantiskt
nätverk ska se ut. Figur 4-2 visar ett exempel.
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Av figuren kan man utläsa att relationen mellan de två hus-objekten är att
fritidshus är en instans av hus och att adjektivet blått beskriver egenskapen
färg för fritidshus. Semantiska nätverk kan representera både binära och
multipla relationer, se figur 4-3.

I figuren är den binära relationen en ISA-relation (se förklaring i kapitel
4.1.2), dvs. lind är ett träd.

Den multipla relationen kan utläsas som en mening på följande sätt; Kalle
kör sina föräldrar i en bil på söndag. Relationen involverar en agent
(Kalle), mottagare (föräldrarna), ett objekt (bilen) och en tidpunkt (söndag).

Tanken med att semantiska nätverk är att man ska kunna representera
vardagliga företeelser, som händelser och situationer[1]. Med så kallade
semantic primitives kan man modellera verkligheten. Dessa representerar
enheter (personer och saker), handlingar (verb), förhållanden (t ex
omgivning), kvalifierare (som bra, mycket) och indikatorer (typ, hur)[1].

En annan typ av nätverk som påminner om semantiska grafer, är
konceptuella grafer. Det som skiljer teknikerna åt är att länkarna i en
konceptuell graf inte har någon semantisk innebörd. Relationer representeras
i separata klasser.

Fritidshus

Hus

Blått

instans av

färg

Figur 4-2 Semantiskt nätverk

objekt
ISA

Träd

Lind

tidagent

Kör

SöndagBilFöräldrarKalle

Figur 4-3 Exempel på binära respektive multipla relationer

mottagare
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Ett frame-baserat nätverk innehåller en samling av den kunskap som är
förknippad med ett objekt. Nätverket används för att förenkla kunskaps-
representationen. Det är inte nödvändigt att använda frames i mindre
system[1]. Däremot har metoden klara fördelar vid utformning av stora
system, eftersom den grupperar den information som är relevant i
sammanhanget, till skillnad mot predicate calculus som beskrivs senare,
vilket endast visar enkla regler utan samband[1]. Figur 4-4 visar exempel på
frames:

Djur
Skinn: Ja
Ben: Ja

Hund
Superklass: Djur
Antal ben: Fyra

Skinn: Päls

Dvärgpudel
Superklass: Hund

Storlek: Liten
Färg: Brun

Svante
Superklass: Dvärgpudel

Personlighet: Argsint
Ögon: Enögd

Frames innehåller den information som systemet behöver ha tillgång till för
att lösa sin uppgift och representerar objekt, situationer eller klasser[1]. Den
översta ramen innehåller generell information och kallas för schemata. De
frames som innehåller mer specifik kunskap, kallas för instanser[1].

4.1.3 Production rules
Ett expertsystem består generellt sett av fyra delar som arbetar tillsammans;
kunskapsbasen, verktyg för hantering av kunskapsbasen, inference engine
som används för att dra slutledningar och ett gränssnitt för att hantera
språk[1].

Figur 4-4 Frames innehåller den information som är
relevant för objektet
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Kunskapsbasen kan bestå av så kallade production rules –  regler som styr
systemets handlingar –  men även av semantiska nätverk, frames eller
relationsdatabaser[1]. Ett system som använder production rules kallas för
ett produktionssystem och består av ett enkelt, strukturerat program
bestående av en databas för regler, en rule base, en databas för information,
database of state information och en procedur som tillämpar reglerna,
interpreter.

En inference engine kan jämföras med en interpreter, den innehåller de
procedurer som styr vilka slutsatser, beslut eller konsekvenser som kan
frambringas ur den tillgängliga kunskapen. Ett enkelt expertsystem kan
konstrueras med hjälp av production rules och tekniken lämpar sig bäst för
kunskap som är interaktionsorienterad[1], dvs. som bygger på användarens
inmatningar. Exempel på produktionsregler i if-then-format:

1. If x is null, prompt the user and read x.
2. If x is not null and is bigger than or equal to 100, print ”too big” and

make x null.
3. If x is not null and is between 1 and 99, print x.

En produktionsregel består av ett villkor, som måste uppfyllas och en
aktionsdel som talar om vad som ska utföras. Dessa regler kan innehålla
stora delar av systemets kunskap, även om kunskapen också kan
representeras på något av de andra sätt som beskrivs i uppsatsen.

4.1.4 Predicate calculus
Vid utveckling av AI-system kan logiska uttryck användas för att
representera objekt och dess egenskaper och relationer[8]. First-order
predicate calculus eller bara predicate calculus, PC, är ett formellt
beskrivningsspråk för att uttrycka logiska påståenden, där beskrivningarna
sker med predikat. Språket är en viktig del inom artificiell intelligens och
kan sägas utgöra grunden för formell logik[10]. Predicate logic används för
att representera kunskap i AI-system och är basen för logisk
programmering[10].

PC består av ett antal komponenter, predicate symbols, som används för att
representera relationer:
- variable symbols, variabler som till exempel x och y
- function symbols, funktioner som används för att beskriva logiska

förhållanden
- constant symbols, som representerar objekt, personer, koncept etc.
En atomic formula är en formel som representerar en mening och den består
av en kombination av ovanstående komponenter eller termer[10].

Ex. MÅLADE(DA VINCI, MONALISA) (4.10)
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Formeln representerar meningen ”da Vinci målade MonaLisa” och visar de
objekt som berörs och relationen mellan dem.

För att uttrycka vissa fysiska förhållanden, kan man till exempel skriva:

SYSKON [syster(MARIE), bror(MARIE)]. (4.11)

Detta kan ersätta meningen ”Marie har en syster och en bror, de är syskon”
och visar på relationen mellan syskonen. Termerna som används här är
function symbols[10].

För att skapa mer komplicerade uttryck, kan termerna kombineras med
symbolerna �, � och � (se förklaring i tabell 4.1), som i formel 4.12.

[KÖR(JAN, BIL) � FÄRG(BIL, SVART)] (4.12)

Formeln visar att relationen mellan Jan och bilen är KÖR och relationen
mellan bil och svart är FÄRG. Dessa två uttryck kombineras i en så kallad
konjunktion[1], till ett uttryck med hjälp av � (och) och betydelsen på hela
uttrycket blir då: ”Jan kör bil och bilens färg är svart”. Tecknet � (eller)
används på omvänt sätt för att visa på relationer som är disjunkta, dvs. där
antingen det ena eller det andra uttrycket är sant. Exempel på detta är formel
4.13.

[ÄR(VÄDRET, BRA) � ÄR(VÄDRET, DÅLIGT)] (4.13)

Uttrycket betyder att vädret antingen är bra eller dåligt, inte både och.
Tecknet � används om den ena relationen kan sägas leda till den andra,
detta kallas inom formell logik för condition[8]. Exempel i formel 4.14.

[ÄR(VÄDRET, BRA) � ÄR(MÄNNISKOR, GLADARE)] (4.14)

Innebörden på uttrycket blir att ”Om vädret är bra leder det till att människor
är gladare”.

Relationer kan även beskrivas med symbolerna � (universal) och �
(existentiell), som är två kvantifierare som anger antal i ett logiskt uttryck.
För att tala om att ”alla objekt som ligger på bordet tillhör mig”, kan man
skriva som i formel 4.15[8].

� x,  på(x, bord) � mig(x) (4.15)

Här är � kvantifierare, x en variabel och bord en konstant.

Man kan även kombinera ovanstående påstående med symbolerna �, � och
�, för att skapa mer komplicerade uttryck som i formel 4.16.
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� x,  (bord(x)  �  golv(x)) �  mig(x) (4.16)

Innebörden på uttrycket blir nu: ”alla objekt som ligger på bordet och på
golvet tillhör mig”.

Ett logiskt uttryck kan vara antingen sant (T) eller falskt (F), vilket kan
representeras i sanningstabeller. Tabell 4-2 visar resultatet av en konjunktion
mellan två tänkta tillstånd, X och Y[11].

X Y X � Y
T T T
T F F
F T F
F F F

Om både X och Y är sanna blir resultatet sant. Om endast det ena villkoret
är sant blir resultatet falskt och om båda är falska blir resultatet falskt.

4.1.5 Relationsdatabaser
Inom AI-området används alltmer databastekniker för representation av
kunskap[1]. Relationsdatabaser kan lagra relationer, vilket är av stor vikt för
AI-tillämpningar. En relation i en relationsdatabas är; ett set ordnade
tupler[1]. Exempel på tupler är:
{(4,3,5), (1,4,2), (1,5,3),  (8,2,5)}

Detta kan också visas i en tabell:

4 3 5
1 4 2
1 5 3
8 2 5

En relation består av fält som har ett namn och en domän. Domänen
innehåller en uppsättning värden från vilka element i fältet kan hämtas. Det
första fältet i tabellen kallas primärnyckel[1]. Hämtning av information från
databasen kan ske på olika sätt, de viktigaste är; selektion, projektion och
join (förening). Selektion väljer ut värden som specificerats av användaren,
projektion skapar en ny relation av utvalda värden från databasen och join

Tabell 4-2 Resultatet av en konjunktion

Tabell 4-3 Relationerna i en databas
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skapar en ny relation av två existerande relationer. Dessa måste vara
kompatibla, dvs. innehålla gemensamma egenskaper.

4.2 Slutledningsmetodik
Det finns olika aspekter av verkligheten som kan behövas tas hänsyn till vid
utveckling av AI-program, som tidsaspekter, rumsaspekter och
sannolikhetsaspekter. Dessa företeelser kan betraktas av oss människor som
allmänbildning som vi måste veta för vår överlevnad[8]. Systemet kan dra
slutledningar med hjälp av olika typer av resonemang kring dessa aspekter,
vilket beskrivs i följande underkapitel.

4.2.1 Temporalt resonemang
Temporalt resonemang beskriver hur ett objekt förändras med tiden. Med
detta resonemang försöker man förutsäga händelser som kan uppkomma,
vilket är en viktig del vid till exempel spelprogrammering. The theory of
change beskriver hur saker förändrar sig med tiden och påverkas av olika
händelser[8]. Vid spelprogrammering vill man kunna styra händelser som
kan uppkomma i interaktionen mellan spelare och program, som att spelaren
förflyttar sitt spelobjekt. Detta styrs av regler som talar om hur programmet
ska reagera vid en viss händelse. Ofta modelleras detta med
sekvensdiagram, en så kallad tidskarta[8], se figur 4-5.

Man kan även resonera om tidsbestämda händelser med predicate calculus.
I en teknik som kallas för situation caluculus, används termer som händelse,
situation och flöde, för att representera situationer som kan uppkomma i
programmet. Ett flöde är en beskrivning som kan tillämpas på vissa

Spelet börjar

En händelse inträffar

Spelplanen ändras

Spelplanen är ändrad

En ny händelse inträffar

Spelplanen ändras igen

Figur 4-5   Sekevensdiagram som visar
hur spelet påverkas av händelser
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tidsintervall, men inte andra[8]. Till exempel kan ett spel utspela sig delvis i
en skog. Uttrycket ”spelplanens bakgrund består av buskar och träd”, är då
en beskrivning som gäller endast i ett visst tidsintervall och slutar gälla när
spelaren ”kommit ut ur skogen”. En situation är ett tidsintervall när inget
förändras. Syntaxen för att representera en saks plats med situation calculus
är: läge(sak, plats),
där läge är en funktion som hanterar objektet sak och läget plats är objektets
flöde[8]. Ett annat beskrivningspråk som kan användas för att representera
tid är first-order interval temporal logic, eller interval logic. Detta språk tar
hänsyn till händelser som förändras beroende på tidpunkten. Termerna
kombineras då med symbolerna; � � � � � och 	 (se förklaring i tabell
4.1). Med detta språk kan man lättare resonera om orsak-verkan
relationer[8].

4.2.2 Spatialt resonemang
När man vill representera rumsaspekter för att resonera om utrymme, finns
det ett antal verktyg till hjälp. Med hjälp av till exempel CAD-program kan
man göra en detaljerad ritning av objektet. Ett problem som man måste ta
hänsyn till vid spatial representation är att verkligheten är tredimensionell,
och därför finns det också fler möjliga händelser för ett objekt än vid
temporalt resonemang[8]. Spatial representation visas ofta i form av
tredimensionella ritningar där man tagit hänsyn till avstånd, vinklar och
skala, exempelvis en ritning över en byggnad. Men man kan även betrakta
en vanlig teckning som en spatial representation, även om den inte
nödvändigtvis är exakt proportionellt ritad[8]. Vid design av rörliga robotar
kan det vara bra att göra en grafisk representation av det utrymme roboten
kan röra sig i. Den kan vara antingen två-, eller tredimensionell och bör på
något sätt illustrera den väg roboten bör ta för att undvika att krocka med
något föremål[8]. Man kan då rita upp kartesiska koordinatsystem som
beskriver de punkter som påverkar objektet. I figur 4-6, (exempel från boken
Artificial intelligence-theory and practice[8]), visas ett exempel med två
kartesiska referensramar, FO och FR. Fyra hinder finns utritade, H1, H2, H3
och H4. Roboten betecknas R, och dess väg bestäms av kurvan från punkten
i origo för omgivningen, FO, till punkten FR i robotens koordinatsystem.
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Formell logik kan även tillämpas i spatialt resonemang, men det enklaste
och vanligaste sättet att representera utrymme är med en grafisk ritning[8].

4.2.3 Sannolikhetsresonemang
Vi människor använder ofta osäkerhetsfaktorer och ofullkomlig kunskap när
vi drar våra slutsatser[1]. Vår omvärld kan vara svår att beskriva i detalj och
man måste då ta till generaliseringar och uppskattningar för att ta till sig
vissa erfarenheter. Detta kan vara en stor källa till fel, även om vi använder
oss av denna metod dagligen[1]. Med sannolikhetsresonemang kan även ett
AI-system använda generell, osäker och begränsad kunskap. Sannolikheter
kan beräknas på matematisk väg enligt följande formel;

Sannolikhet = (antal önskade utfall) / (totala antalet utfall) (4.17)

En annan metod för att beräkna sannolikhet ges av Bayes’ Rule.
Sannolikheten för två villkor kan beskrivas så här:

A = villkor 1, B = villkor 2, P = sannolikhet

1. P(A): sannolikheten att villkor ett (A) är uppfyllt
2. P(B|A): sannolikheten att villkor två (B) uppfylls när villkor ett (A)är

uppfyllt
3. P(B|
A): sannolikheten att villkor två (B) uppfylls när villkor ett (A)

inte är uppfyllt

Om man vill ha ett värde på den andra punkten ovan, kan Bayes’ rule
tillämpas på följande vis[1]:

(4.18)
P(B|A)P(A)

P(B)P(A|B) =

H1

Figur 4-6  Robotens väg i ett rum

H4

H3

FO

FR

H2R
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där
  P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|
A)P(
A) (4.19)

Formeln tolkas så att sannolikheten att A uppfylls när B är uppfyllt är lika
med graden av sannolikheten att både A och B är uppfyllda mot att B är
uppfyllt oavsett om A är uppfyllt eller inte. Formeln kan användas för att få
ett numeriskt värde på sannolikhet.

För att representera sannolikhet vid beslutsfattande kan det vara en fördel att
använda ett sannolikhetsnätverk, eller probabilistic inference network[1], se
figur 4.7. Exempel på områden där metoden kan användas är vid medicinska
diagnoser, feldiagnoser hos maskiner, utvinning av mineraler,
kriminaltekniska utredningar, militära strategiforumuleringar,
marknadsstrategier samt beslutsfattande i olika designprocesser[1].
Exempel på ett probabilistic network:

I figur 4.7 visas sannolikheten Li som beror av olika värden på K. Om en
nod har högst en förälder kallas det för ett trädstrukturerat nätverk[8]. Mer
om detta finns att läsa i boken Artificial Intelligence – theory and
practice[8].

4.2.4 ”Commonsense” resonemang
Commonsense reasoning, eller resonemang med sunt förnuft, används ofta
av oss människor för att bedöma sociala aspekter, där man inte kan tillämpa
strikt teoretiska och matematiska modeller. Komplexa förhållanden kräver
ofta en förmåga att resonera med sunt förnuft[1]. Denna typ av modellering
kan utföras med hjälp av olika tekniker, till exempel; case-baserat
resonemang, case-baserat och temporalt resonemang (se kapitel 4.2.1). I
tekniken med case-baserat resonemang existerar inga generella regler för
problemlösning, utan lösningsmetoden skiljer sig från fall till fall och
baseras ofta på personens tidigare erfarenheter[1]. Vid detta resonemang
behöver man en databas med olika case-beskrivningar från lösta fall. Nya
problem matchas med lagrade fall för att hitta en lösning. Om det inte finns

Figur 4.7 Probabilistic network med trädstruktur

J K

L1

L2

Ln

L3
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något lagrat case som exakt matchar problemet, kan man beräkna distansen
av en exakt matchning (0) och icke-matchande fall (>0).
Distansen mellan två punkter (eller problem) P1 och P2, kan beräknas med
funktionen d(P1, P2). Distansvärdet som returneras av funktionen kan
användas för att välja ut den lösning som matchar problemet bäst[8].

Kvalitativt resonemang baseras på intuition, som till exempel vetskapen om
att ett skört föremål kan gå sönder eller att man kan bränna sig på en vätska
som ryker. Denna typ av resonemang vid problemlösning är nödvändig hos
människan, eftersom det handlar om saker som påverkar oss i
vardagssituationer[1]. Kvalitativa modeller kan användas för att beskriva
fysiska förhållanden. Tabell 4-4 visar en additionstabell för ett glas vatten.

+ Tomt Halv fullt Fullt
Tomt Tomt Halv fullt Fullt
Halv fullt Halv fullt Fullt Överfullt
Fullt Fullt Överfullt Överfullt

Den kvalitativa additionstabellen visar status för vattenglaset när man
adderar de olika tillstånden. Med kvalitativt resonemang kan man
representera fler varianter av systemets möjliga tillstånd än vid numerisk
modellering. Däremot finns en ökad risk att fel uppstår i modellen[1].

4.3 Planering av AI-system
För en effektiv problemlösning vid systemutveckling krävs att man har en
bra plan som beskriver vad som ska utföras, en strategi[1]. En avancerad
planering involverar bland annat logik, kunskapsrepresentation, temporalt
resonemang och sannolikhetsresonemang. Vid case-baserad planering
baseras planen på ett case-baserat resonemang, som beskrivs i kapitel 4.2.4,
då information från tidigare lösta fall används för nya problem som har
likheter med de lagrade. Det kan också vara nödvändigt att planera med
sannolikheter och begränsade resurser, så som tidsbrist eller begränsningar i
datorkapacitet[1].

4.3.1 STRIPS
Planering inom AI handlar om att utforma algoritmer för att nå ett önskat
resultat. Detta kan ske antingen på låg nivå med enkla operationer, eller på
hög nivå där operationerna är mer komplicerade. Operationerna kallas då för
makrooperationer och innehåller underuppgifter som kombineras till en
operation på hög nivå [1]. Fördelen med makrooperationer är att man kan
bekämpa den komplexitet som uppstår när man ska kombinera låg-nivå
operationer[1]. Vid låg-nivå planering tas liten hänsyn till effekten av
operationerna. Detta problem har forskare försökt lösa genom att utveckla
en mer intelligent planeringsteknik, som baseras på matematisk logik[1].
Förändringar som sker på grund av operationer representeras i listor, så

Tabell 4-4 Kvalitativ addition
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kallade add lists och delete lists. En metod som kan representera
planeringsoperationer kallas STRIPS (Stanford Research Institute Planning
System) och den använder logiska uttryck för representationen. Metoden kan
användas i program för planering. Ett klassiskt problem inom planering
handlar om att hitta en plan för en robot som transformerar initialläge till
målläge[1], se figur 4-8.

Robotens uppgift är att flytta blocken i (a) för att uppnå önskat läge i (b).

Planen kan se ut så här:
1. (UNSTACK C B), vilket betyder ”Lyft av block C från block B och lägg

på bordet”.
2. (STACK B C), vilket betyder ” Plocka upp block B från bordet och lägg

på block C ”.
3. (STACK A B), vilket betyder ”Plocka upp block A från bordet och lägg

på block B.

STACK och UNSTACK är hög-nivå operationer som var för sig kräver flera
låg-nivå funktioner för att kunna utföras[1]. För att representera initialläget i
(a) med STRIPS-metoden kan man skriva så här:

{C-är-på-B, A-är-på-bordet, B-är-på-bordet}

4.3.2 Sökning
Planering kan också ses som en speciell typ av sökning för att hitta en plan
som löser det aktuella problemet[8]. Sökning har länge varit en central del
vid AI-programmering[1]. Programmet måste söka efter kunskap eller
tänkbara lösningar på ett problem. En sökning som har till uppgift att hitta
en lösning som satisfierar det önskade målet genom att söka bland alla
tänkbara lösningar som finns, kallas för en state space search[8]. De
tänkbara lösningarna kallas för state space eller search space och kan
beskrivas med propositional state variables[8], där variablerna kan ha
värdet sant eller falsk. En state space search  kan utföras i två riktningar,
antingen från given data till målet eller från målet till datan. Sökningen kan

C

B
B

A

C

Figur 4-8  Det klassiska robotproblemet vid
planering, (a) är initialläget och (b) målläget

(a) (b)

A
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även ske i båda riktningarna samtidigt. Detta kallas för data-driven
respektive goal-driven approach till sökning[4].
En sökning kan visas med en graf, eller ett operator schema, se figur 4-9. I
figuren finns fyra operatorer, a,b,c och d som visar möjliga vägar. Målet för
sökningen representeras av *.

För att visa de vägar och förgreningar som kan utforskas vid en sökning
efter ett visst objekt, kan ett sökträd ritas upp. Sökträdet består av relationer
och subrelationer som stegvis förgrenar sig till mer och mer detaljerad
information. Varje nod i sökträdet motsvarar ett objekt i sökområdet[8].

Djupet av en sökning avgörs av vägens längd från rot till målnod. En
sökalgoritm som söker djupt i trädstrukturen kallas för en depth-first search
och är en effektiv algoritm utrymmesmässigt[8]. Ett annat sätt att söka kallas
för breadth-first search och innebär att algoritmen söker igenom alla
alternativ på samma djup innan den fortsätter neråt i trädstrukturen. Denna
sökalgoritm garanterar att målnoden hittas, till skillnad från den förra
algoritmen[8].

4.4 Modellbaserad kunskapsinsamling
Model-driven knowledge aquisition, eller modellbaserad kunskapsinsamling
är en metod för att effektivisera utveckling av kunskapsbaserade system,
KBS[12]. Modellbaserad kunskapsinsamling handlar om att välja ut en
metod för problemlösning, som är specifik för den aktuella uppgiften.
Anledningen till att den här metoden används är på grund av åsikterna att de
generella tekniker och verktyg som finns inte är tillräckliga, att
kunskapsinsamling och representation av kunskap är den grundläggande
aktiviteten vid KBS-utveckling och att kunskapsinsamling kräver en kreativ
modellering och inte kan transformeras direkt från en form (kunskap hos en
person), till en annan (symboler i en dator)[12]. Synsättet med kreativ
modellering kallas för modelling view, och involverar modellering av
kunskap. Kunskapsmodellering är en utveckling av datamodellering via

Figur 4-9 State space search
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informationsmodellering och modellerna som kan ses som konceptuella
modeller[12].

På 1980-talet användes framförallt tre metoder för modellbaserad
kunskapsmodellering;

- generic tasks
- role-limiting methods
- KADS (Knowledge Acquisition Documentation Structuring)

En generic task har tre egenskaper; en funktion (1), som anger vilken typ av
problem som ska lösas, en representation eller organisation (2) av kunskap,
som visar hur kunskapen i applikationen är konceptuellt organiserad och en
kontroll strategi eller en inference strategy (3), som appliceras till
kunskapen för att lösa problemet[13]. Ofta kombineras olika uppgifter vid
utveckling av ett kunskapsbaserat system.

Vid användning av role-limiting method, innefattas all kontrollkunskap som
behövs i en uppgift. Metoden utvecklades för specifika uppgifter, som
diagnos och konfiguration[12]. Exempel på verktyg som utvecklades för
metoden;
- MORE – diagnosverktyg
- SALT – konfigurationsverktyg
- YAKA – diagnosverktyg baserat på kvalitativt resonemang
- KNACK – rapporteringsverktyg
- SIZZLE – för uppgifter som kan lösas med case-baserat resonemang

KADS-metoden utvecklades i ett samarbete mellan olika europeiska företag
1984 – 1989, och var tänkt som ett stöd i alla faser vid utveckling av
kunskapsbaserade system. Stödet inkluderade bland annat projekthantering
och design. KADS består av fyra lager[12]:
- domain layer, som beskriver koncept och relationer
- inference layer, som beskriver grundläggande slutsatser som kan dras

från domänkunskapen
- task layer, som visar hur kunskap kan kombineras för att uppnå ett mål
- strategic layer, innehåller kunskap om hur man skapar strukturen för

uppgiften och reparerar fel

4.4.1 CommonKADS
CommonKADS är en vidareutveckling av KADS-metoden som utvecklades
med målet att få fram en mer lättförståelig metod, samt att göra den till de
facto-standard för KBS-utveckling i Europa[12]. CommonKADS  stöder
projekthantering, organisationsanalys, kunskapsinsamling, konceptuell
modellering, användarinteraktion, systemintegration och design. I
CommonKADS-metoden finns ett antal modeller som kan tillämpas[12];
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- organization model, beskriver organisationen där systemet ska användas
- task model, beskriver uppgiften som systemet ska utföra och relaterade

uppgifter i organisationen
- agent model, beskriver de involverade agenterna; systemet, dess

användare och relaterade datorsystem
- communication model, beskriver interaktionen mellan agenterna
- expertise model, beskriver den kunskap som systemet använder för att

lösa uppgiften
- design model, beskriver arkitektur och detaljerad funktionalitet hos det

implementerade systemet

För att modellera kunskapen i CommonKADS används ett konceptuellt
modelleringsspråk, kallat CML[12]. Exempel på textbaserad syntax för
CML är: <control structure>, <task specification> och <expression>

Det finns också en grafisk notation för modellering av kunskap i
CommonKADS[12].

4.4.2 Andra metoder för kunskapsmodellering
Det finns ett antal olika metoder för modellering av kunskap vid utveckling
av ett KBS, utöver den modellbaserade som beskrivits ovan[12];
- data-driven approach, där information från intervjuer analyseras utan

antaganden om uppgiften
- select-and-modify approach, där en existerande modell väljs och

modifieras efter applikationens kunskapsbehov
- function-structure refinement approach, används när den valda modellen

är tillräckligt generell
- the competence directed refinement approach, används för att skapa en

metod för problemlösning beroende på uppgiften

4.5 Integration av tekniker
För att utveckla ett expertsystem kan olika tekniker användas och
kombineras, som till exempel kombination av metoder för
kunskapsrepresentation eller kombination av kunskapsrepresentation och
slutledningsmetoder[1]. Förutom de tidigare beskrivna teknikerna
production rules, frames, semantiska nätverk, predicate calculus, osv, kan
även matematiska modeller komma till användning i ett expertsystem. Dessa
utför beräkningar för att dra sina slutsatser. Exempel på användning kan
vara ett system som utvärderar säkerheten i ett kärnkraftverk med hjälp av
en matematisk modell av reaktorn[1].

4.5.1 Verktyg
Ett shell innehåller all den programvara till expertsystemet som inte är
applikationsspecifik kunskap[1]. Den kan bland annat innehålla procedurer
för åtkomst till kunskapsbasen och procedurer för slutledningar. Med hjälp
av detta verktyg kan man integrera de ovanstående teknikerna med
kunskapsrepresentation och slutledningsmetoder i utveckling av intelligenta
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system. Ett av de första shells som skapades var EMYCIN (Empty MYCIN),
som härstammade från MYCIN, det medicinska expertsystemet som var ett
av de första som utvecklades. Man tog då bort den applikationsspecifika
kunskapen från MYCIN, alltså kunskapsbasen och fick på så sätt ett shell.
Ett sådant system kan med fördel användas för snabb prototyping av ett
expertsystem[1].

En kunskapsbas kan byggas upp med ett verktyg som kallas expertise-
transfer system. Metoden går ut på att en expert utfrågas och kunskapsbasen
konstrueras utifrån de svar man får[1]. Ett annat sätt att bygga en
kunskapsbas är med en strukturerad editor där man lätt kan ändra i
informationen, till exempel i produktionsreglerna. Det finns ett antal
kommersiella shells som stöder denna teknik[1].

5 Analys
De tekniker och metoder som beskrivits i kapitel 4 är olika exempel på
tekniker som kan användas vid utveckling av intelligenta system. Jag
kommer nu att göra en utvärdering av dem för att ta fram de bäst lämpade
för utveckling av expertsystem.

5.1 Utvärdering av teknikerna
När man ska utveckla ett såpass komplicerat datorsystem som ett
expertsystem där många faktorer är inblandade, är det en fördel att ha en bra
förståelse för hur systemet är tänkt att fungera. Då är det viktigt med en
omfattande representation som tydligt visar de ingående delarna, relationer
och samband som påverkar systemet. En modellering som är korrekt
utformad kan underlätta vid utveckling av program, eftersom man får en
visuell bild av objektet. För att hitta en struktur för hur informationen i en
kunskapsbas bör organiseras, kan man använda konceptuella och semantiska
modeller, som är anpassade efter hur vi människor tänker. Fördelar man får
med semantiska nätverk jämfört med andra representationstekniker är[1];

1. en effektivare representation
2. liten redundans i modellen
3. snabbare söktid
4. konceptuellt lättförståelig modell
5. effektiv modellering av vardagliga företeelser

En eventuell nackdel med denna teknik kan vara att det inte finns någon
direkt standard över utformningen, den kan variera från person till person.

För att förtydliga kunskapsrepresentationen kan man använda ett frame-
baserat nätverk, som innehåller en samling av den relevanta informationen.
Fördelar med frames jämfört med predicate calculus, är att man grupperar
den information som är relevant i sammanhanget, medan PC endast visar
enkla regler utan samband[1].
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Om man ska utveckla ett enkelt expertsystem, kan användning av
production rules underlätta för att representera kunskap i systemet. Dessa
regler byggs upp på ett enkelt och strukturerat sätt, så att man lätt kan följa
programmets funktioner. Ett sådant system lämpar sig bra för en
interaktionsorienterad användning, där programmet är beroende av
användarens inmatning. En fördel med denna teknik är att reglerna kan
utformas relativt enkelt, oftast används if…then-satser och för den som har
viss kunskap i programmering är detta inget nytt.

Tekniken med predicate calculus, som har utvecklats för att representera
logiska samband, kan också vara ett sätt att få förståelse för programmets
funktion. PC kan, liksom ovanstående tekniker, också användas för att
representera objekt med egenskaper och relationer – skillnaden är man har
ett formellt beskrivningsspråk för att uttrycka logiska samband. En fördel
man får med denna teknik är att man kan utföra beräkningar på ett kraftfullt
sätt[10]. Några nackdelar är att man inte kan gruppera relevanta fakta, på
samma sätt som i en semantiskt nätverk eller med frames [1], och att den
kan upplevas som en krångligare och mer komplicerad metod. Jag ser inga
större fördelar hos denna metod för utveckling av expertsystem, jämfört med
de övriga teknikerna.

Även relationsdatabaser används i representationssammanhang, men är mer
inriktat på just relationer. En nackdel med att använda denna metod är att
man inte får en lika bra representation av komplicerad semantisk kunskap,
som till exempel språkförståelse, jämfört med frames eller klasshierarkier.
Relationsdatabaser är heller inte lika användbara vid problemlösning och
dragning av slutledningar, inferences[1]. Däremot kan en databas vara bra
vid hantering av stora informationsmängder och en användbar komponent i
ett mer omfattande expertsystem[1].

När det gäller teknikerna för att resonera kring händelser som påverkas av
tid, rum och sannolikheter, kan man även här använda både grafiska och
matematiska beskrivningssätt. En enkel och lättöverskådlig representation
av tid- och rumsbestämda händelser får man med en grafisk modell, medan
den formella, matematiska notationen kan användas för att förutse händelser
och beräkna sannolikheter[8]. En nackdel med situation calculus, som kan
användas vid temporalt resonemang, är att det kan vara svårt att representera
konsekvenser och bakomliggande orsaker till olika händelser, eftersom
representationen av orsak-verkan relationer inte är tillräcklig[8]. Det är
också svårt att resonera om två eller flera händelser som inträffar samtidigt.
Dessa problem kan lösas genom användning av first-order interval temporal
logic[8], som beskrivs i kapitel 4.2.1.

Tekniker för att modellera sannolikheter och tids- och rumsbestämda
händelser kan bli aktuellt att utnyttja i vissa expertsystem. Grafiska
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modeller, som används för tidsbestämda händelser, kan vara ett bra sätt att
få en överblick över systemets begränsningar och beroenden.

Vid spatialt resonemang används oftast visuella modeller, ritningar och
kartor för att representera utrymme, vilket gör att man får en bra bild över
situationen[8]. Ritningarna kan skilja sig i utformning beroende på vad som
ska representeras, och användbarheten hos en modell beror på hur detaljerad
den är. Sannolikhet beräknas med matematiska formler, men kan även visas
i grafer. Med de matematiska beräkningar kan man få exakta numeriska
värden på sannolikhet, som kan användas av systemet vid
slutsatsdragningar. Denna typ av resonemang är mest användbart vid
utveckling av rörliga robotar, av förståeliga skäl, och kanske inte så mycket
vid expertsystemutveckling.

Vid resonemang med sunt förnuft kan kvalitativa modeller ritas upp för att
representera olika situationer. Dessa modeller har vissa klara fördelar över
matematiska modeller[1];

1. man får ett kvalitativt svar för varje specifik situation
2. input-datan som beskriver den fysiska omvärlden är ofta kvalitativ från

början, vilket gör matematisk kalkylering svår
3. modellerna är beräkningsmässigt fördelaktiga
4. mänskligt tänkande representeras bättre

När man resonerar om saker som vi använder sunt förnuft för att förstå,
behövs andra metoder än de strikt matematiska. Med kvalitativt resonemang
kan man representera verkligheten på ett meningsfullt sätt utifrån det
mänskliga perspektivet. En nackdel med att använda kvalitativa modeller är
att risken för fel ökar[1]. Tekniken är bra att använda i expertsystem som
omfattar kunskap om komplicerade fysiska förhållanden, som är svåra att
beräkna.

Planering inom AI-utveckling handlar om att utveckla en strategi för att lösa
uppgiften på bästa sätt. Det kan vara svårt att planera för händelser som är
utanför planens kontroll[10]. Planen kan också bli komplicerad när olika
operationer ska kombineras för att kunna utföra uppgiften. Ett sätt att lösa
problemet med komplexiteten är att använda en hierarkisk teknik med
operationer som arbetar både på hög nivå, låg nivå och nivåer
däremellan[1]. Man strukturerar alltså upp uppgifterna och lägger dem på
olika lager, som sedan kombineras för att få ett bättre resultat.
Planeringstekniker används oftast för att styra robotar och inte så mycket vid
utveckling av expertsystem.

Metoden modellbaserad kunskapsinsamling har som mål att underlätta vid
utveckling av expertsystem, genom att erbjuda ett antal metoder för
modellering av relevanta objekt. CommonKADS-metoden, som beskrivits i
kapitel 4.4.1, sägs ha ett avsevärt stöd för kunskapsmodellering, men ska
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också innehålla ett antal svagheter som gör att verkliga applikationer inte
stöds i detalj[12]. CML-språket som används för beskrivning kan också
upplevas som problematiskt att använda[12]. Tekniken verkar krånglig och
utan praktiska exempel i den litteratur jag haft tillgång till, har jag inte
kunnat bilda mig en egen uppfattning om dess fördelar vid utveckling av
expertsystem.

Användning av ett shell som innehåller den regelbas som används av
systemet, kan vara ett bra sätt att strukturera upp informationen och snabba
upp utvecklingstiden för systemet[1]. En fördel med att använda ett shell vid
utveckling av expertsystem, är att man kan skilja den generella kunskapen
om systemets uppbyggnad från applikationsspecifik kunskap och regler.
Genom att man lägger dessa delar på olika ställen får man en system som är
enkelt att återanvända, om man vill ändra inriktning på kunskapen eller
reglerna. För att göra om ett expertsystem som till exempel har haft en
inriktning på konstvetenskap, till att hantera kunskap om matlagning, kan
man enkelt byta ut aktuella regler och kunskap så att de omfattar matlagning
istället.

5.2 Val av tekniker
Det finns ett antal olika tekniker och metoder som lämpar sig för utveckling
av expertsystem, jag har beskrivit några i den här uppsatsen. När det gäller
programutveckling i allmänhet är det alltid bra att ha en god konceptuell
förståelse för programmets uppbyggnad och ingående delar. Därför tycker
jag att tekniker som modellerar objekt grafiskt är mycket viktiga och för mitt
tillämpade exempel föredrar jag semantiska nätverk och konceptuella
hierarkier för att representera kunskapen som används i programmet,
framför krångliga matematiska formler. Alla tekniker och metoder har
fördelar och nackdelar som måste tas hänsyn till, och vad man väljer beror
på vilken typ av AI-program man vill utveckla. För min tillämpning är till
exempel resonemang om tid och rum inte så aktuella, medan sannolikhets-
resonemang mycket väl kan komma till användning. Den logiska
matematiken har visserligen en stor roll inom AI-området, men den kräver
att man är väl införstådd med den ganska komplicerade syntaxen. Därför är
fördelarna vid representation, jämfört med andra tekniker, tveksamma för
mitt expertsystem, som jag ser det.

Eftersom mitt tillämpade exempel kommer att bli ett relativt litet och enkelt
expertsystem, tänker jag utforma det som ett produktionssystem där
kunskapsbasen består av ett antal produktionsregler som representerar
systemets kunskap. Jag ska även försöka använda de tekniker för
slutledningsmetodik som passar mitt exempel. De som är lämpliga är
resonemang med sunt förnuft och sannolikhetsresonemang. Man skulle även
kunna ta hänsyn till temporalt resonemang i systemet, eftersom åldrande hos
patienten eller den tid som patienten har haft symtomen kan spela en viss
roll vid diagnostiken. Men jag väljer att inte ta denna hänsyn i systemet.
Resonemang med sunt förnuft är tillämpbart i exemplet eftersom systemets
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kunskap handlar om fysiska förhållanden hos en patient. Kunskapen kan
alltså sägas vara kvalitativ.

Teknikerna för modellbaserad kunskapsinsamling har visserligen tagits fram
för utveckling av expertsystem, men är antagligen tänkta för mer avancerade
projekt än min lilla tillämpning och blir därför inte aktuella i detta arbete.
Olika typer av planering enligt ovanstående beskrivning är inte heller
lämpliga i mitt fall, eftersom den handlar om fysiska robotar och inte
expertsystem. Tekniken med shells kan däremot bli aktuell i mitt exempel,
för att få en bra struktur på informationen.

6 Tillämpat exempel
Ett viktigt första steg vid utveckling av expertsystem är att definiera den
kunskapsbas som ska användas. Man behöver då ha klart för sig dels vilken
kunskap som ska finnas och dels vilka regler som ska gälla för kunskapen.
Eftersom mitt system skulle användas i medicinskt syfte, fick
kunskapsområdet omfatta information om olika symtom och tillstånd som
en patienten kan tänkas ha. De symtom jag begränsade mig till var: smärta,
värk, feber, nysningar, utslag, blödning, trötthet och oro. Efter jag tagit fram
symtomen, skapade jag de regler som jag ville använda på symtomen och
tillstånden för att kunna ställa diagnos och ge patienten råd. Jag ville att
programmet skulle ställa en av de fyra diagnoser jag tog fram, beroende på
vilka symtom som matas in. De diagnoser jag tog fram var: skada, allergi,
virus infektion eller psykologiskt problem och de grundar sig på följande
regler;
- om patienten har smärta och blödning, ställ diagnosen skada
- om patienten har nysningar och utslag, ställ diagnosen allergi
- om patienten har värk och feber, ställ diagnosen virus infektion
- om patienten har trötthet och oro, ställ diagnosen psykologiskt problem
Jag bestämde även att systemet skulle ge generella råd till patienten, för att
göra systemet så likt en riktig läkare som möjligt.

Kommunikation med ett expertsystem sker genom att användaren matar in
en fråga och det svar som returneras beror på de regler som är definierade
för kunskapsbasen. För att kunna ställa de diagnoser jag tagit fram, måste
alltså användaren mata in ett eller flera av de bestämda symtomen. Den
medicinska kunskapen har jag hämtat från broschyrer om egenvård från
apoteket.

6.1 Modellering av kunskapsbasen
När jag tagit fram systemets kunskapsbas, ville jag försöka få en bild över
hur kunskapen skulle organiseras i systemet. Jag använde då tekniken med
semantiska nätverk, för att kunna se den kunskap och de relationer som jag
tidigare tagit fram. Nätverket i figur 6.1 visar objekten och dess relationer.
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I figuren kan man se att objekten skada, allergi, virus infektion och
psykologiskt problem är instanser av diagnos, de är alltså olika typer av
diagnoser som kan ställas. Objekten som står under varje diagnos-instans är
de symtom som finns för respektive diagnos.

För att kunna se lite mer detaljerat hur informationen skulle hänga ihop,
gjorde jag även ett frame-baserat nätverk för diagnosen virus infektion, se
figur 6.2.

Diagnos
Hälso problem: Ja

Symtom: Ja

Virus infektion
Superklass: Diagnos

Typ av symtom: Infektionsrelaterade

Symtom
Superklass: Virus infektion
Symtom 1: Feber
Symtom 2: Värk

Här kan man se den kunskap som är relevant för en virus infektion. Detta
nätverk var ytterligare ett sätt att försöka strukturera upp den information
som behövdes i systemet. Eftersom kunskapsbasen inte är så stor eller

Figur 6-2 Frames som visar den information som är
relevant för diagnosen virus infektion

Diagnos

Skada Allergi Virus
infektion

Psykologiskt
problem

Smärta Blödning Nysning Utslag Värk Feber Trötthet Oro

Figur 6-1 Semantiskt nätverk som visar kunskapen och dess relationer

instans av instans av instans av instans av

symtom symtom symtom symtom



Artificiell intelligens - tekniker och metoder       2002-05-23

30

omfattande, innehåller det frame-baserade nätverket inte så mycket
information. Dess syfte är endast att göra informationens struktur tydligare.
Det fanns ingen anledning att göra frames för alla diagnoser, eftersom de
fungerar på samma sätt.

När det gäller representationen av kunskap i systemet använde jag tekniken
med production rules, eller produktionsregler. Dessa regler innehåller
villkor som måste uppfyllas för att systemet ska utföra en viss handling.
Villkoren kan utformas på olika sätt, det vanligaste är kanske med if…then
– satser. I mitt program är villkoren utformade på ett annat sätt. De består av
olika typer av uttryck, som måste utvärderas till sanna för att den aktuella
handlingen ska utföras av programmet, till exempel vid en diagnos.
Programmet har samma funktionalitet som om jag hade använt if…then-
satser, skillnaden är att programmet blev enklare att utforma. I programmet
finns också regler som hanterar annan inmatning än de symtom jag har tagit
fram, vilket gör att man kan ha en dialog med programmet så länge man vill.
Systemet innehåller ett antal svar som returneras om patienten pratar om
annat än medicinska problem. Jag kommer att beskriva detta mer detaljerat
längre ner.

De två slutledningstekniker som var möjliga att använda i tillämpningen, var
resonemang med sunt förnuft och sannolikhetsresonemang. Jag försökte från
början få någon typ av sannolikhetsresonemang i systemet, där diagnosen
som ställdes berodde på patientens inmatning. Systemet ställde då en fråga
som patienten fick svara med att mata in ett värde mellan 0.0 och 1.0.
Sannolikheten för att en viss diagnos skulle kunna fastställas, kunde sedan
beräknas med hjälp av värdet och användas för att besvara frågan. Detta sätt
visade sig vara för komplicerat för att jag skulle kunna få med det i min
tillämpning och jag kunde därför inte använda denna teknik.

Eftersom kunskapen i systemet omfattar sunt förnuft, var det möjligt att
ställa upp en kvalitativ additionstabell för diagnoserna och de olika
symtomen, se tabell 6.3. Resonemang med sunt förnuft är aktuellt vid den
här typen av problemlösning, eftersom det handlar om fysiska förhållande
hos en människa. Kunskap om medicin och hälsa kan sägas vara kvalitativ,
eftersom den inte alltid är logiskt eller går att beräkna med matematiska
formler.
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+ Smärta Nysningar Värk Oro
Blödning Skada
Utslag Allergi
Feber Virus infektion
Trötthet Psykologiskt problem

Två symtom behövs för att en diagnos ska ställas, däremot blir det i den här
tillämpningen inget resultat vid addition av till exempel smärta + utslag.
Man skulle kunna tänka sig att ta fram diagnoser även för dessa fall i en
eventuell vidareutveckling av systemet.

6.2 Systemets uppbyggnad
Systemet bygger på ett exempel ur boken The elements of artificial
intelligence using Common Lisp [1], som är ett program som simulerar en
konversation med en psykiater. Detta program ger ett antal olika svar som
kan tänkas motsvara svar från en verklig psykiater. Programmet är skrivet i
en variant av programmeringsspråket Lisp, som heter Common Lisp. Lisp-
språket utvecklades som implementeringsspråk för olika AI-tillämpningar,
som till exempel expertsystem[13]. Namnet Lisp, som är en förkortning för
LISt Processing language, kommer av att språket utvecklades för
listhantering eller symbolisk programmering. Detta innebär att den kan
hantera olika datatyper, från enkla variabler till exempelvis binära träd. En
lista i Lisp är ett antal variabler som står inom parenteser, exempelvis (a b
c). Med hjälp av listor bygger man upp uttryck som utvärderas vid
kompilering. I uttrycken kan man till exempel lägga in villkor som utför
olika satser.
Anledningen till att jag valde Lisp för min programutveckling, var att jag
ville prova på det språk som använts traditionellt för AI-utveckling.

Programmet utnyttjar en teknik som kallas pattern-matching, som försöker
matcha användarens inmatning med de regler som finns inlagda. Denna
teknik går ut på att man jämför mönstret hos uttryck och om de stämmer
överens kan man säga att de matchar. Exempel på mönster hos ett uttryck är:
NIL, som bara matchas när uttrycket är NIL (tomt), eller ((* X) YES (* Y)),
där X och Y är två listor och uttrycket innebär att alla listor kan matchas mot
mönstret. Matchningsfunktionen som används i programmet heter match
och innehåller underfunktioner och uttryck för att matcha olika
konstruktioner. Dessa är representerade i villkorssatser som utvärderas och
om en sats utvärderas till att vara sann, har man fått en lyckad matchning.
Underfunktionerna och uttrycken i match är följande;

(handle-both-null p s) – matchar uttryck som båda är null.
(handle-normal-recursion p s) – matchar uttryck där de första elementen i
de båda listorna är lika.

Tabell 6-3 Kvalitativ addition av symtomen
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((atom (first p)) nil) - utesluter möjlighet till matchning om P inte är null
och varken P eller S är en atom, dvs. en symbol som sträng, bokstav eller
fält.
(handle-? p s) – innehåller olika villkor; 1. Första elementet i sublistan
måste vara ett frågetecken, 2. Resten av listan P måste matcha listan S.
(handle-* p s) – matchar 0 eller fler element och tilldelar en lista av
matchade element till variabeln X. Denna konstruktion, (* X), kallas för en
wild sequence.
(handle-restrict-pred p s) – ett uttryck av formen (Q X), där Q är ett
predikat, och matchar S om Q kan appliceras till S. Om matchningen lyckas
associeras värdet på S med X.
(t nil) – topfunktionen match returnerar nil om ingen av ovanstående
matchningsförsök lyckas.

Alla dessa funktioner ligger alltså i inuti funktionen match och testas mot
de mottagna argumenten när match anropas, tills någon matchar eller nil
kan returneras.

I min tillämpning har jag använt metoden för pattern-matching och anpassat
systemet för att det ska kunna användas i medicinskt syfte. Anpassningen
består av olika regler jag lagt in för att kunna ställa diagnoser och ge
generella råd till patienten. Reglerna matchas med användarens inmatningar
med hjälp av funktionerna som beskrivits ovan.
Konversationen i programmet sker på engelska, eftersom det inte gick att
använda å, ä eller ö i variabelnamnen. Jag fick därför använda engelska
uttryck för de symtom och diagnoser jag tagit fram på svenska. Programmet
startar med ett välkomstmeddelande som talar om för användaren att
information som matas in måste skrivas inom parenteser och att man matar
in ordet bye, för att avsluta programmet. Detta utförs av main-funktionen i
programmet, doctor. Denna funktion innehåller också alla regler, det finns
15 stycken. Reglerna är representerade som villkor i en loop, som exekveras
tills att den produktionsregel som resulterar i en retur, kan avfyras. Detta är
den första regeln i programmet, som matchar användarens inmatning av
ordet bye vilket bryter loopen och avslutar programmet.
Efter denna regel följer två regler som hanterar en tom inmatning respektive
inmatning av ordet hello. I båda dessa fall sker endast en utskrift för att
kunna hålla konversationen igång. Nästa regel hanterar inmatning av
uttrycket i am... En räknare initieras som håller reda på hur många gånger
man skrivit in uttrycket. Detta används för att hämta ett av de fyra
frågeorden when, why, where och how, ur en lista i funktionen word-return.
Programmet går in i två funktioner som används för att skriva ut orden i en
sekvens respektive en mening, print-seq och print-line. Där lägger
programmet till orden please tell me + det hämtade frågeordet + orden you
are + en inläsning av resten av den inmatade meningen. Om användaren till
exempel matar in uttrycket i am in pain, blir svaret please tell me why you
are in pain.
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Regel nummer fem uppfylls om inmatningen innehåller ett frågeord. Ordet
jämförs med en lista med tänkbara frågeord i funktionen quest-words.
Utskriftsfunktionerna anropas igen och programmet lägger nu till uttrycket
you tell me + en inläsning av frågeordet från inmatningen + resten av den
inmatade meningen. En inmatning av frågan why do i have pain resulterar i
svaret you tell me why do you have pain.
För att svaren från programmet ska bli så realistiska som möjligt och kunna
jämställas med en mänsklig läkares sätt att tala, används en funktion som
ändrar uttrycken från första person till andra person. Om patienten matar in
ord som jag, min, mitt…, ändrar programmet till orden du, din, ditt och så
vidare, i utskriften, som i exemplet ovan. I inmatningen why do i have pain,
ändras uttrycket så att svaret blir you tell me why do you have pain. Detta
görs med funktionen change-you-me, där man helt enkelt byter ut orden
som står i första person mot uttryck som motsvarar andra person. Den här
funktionaliteten appliceras på hela konversationen med funktionen change-
you-me-map. På så sätt får man en meningsfull dialog enligt mänskliga
mått.

Efter dessa konversationsregler, följer nio medicinska regler. Dessa regler
bygger på en inbyggd Lisp-funktion, member, som kontrollerar om
användarens inmatning innehåller det uttryck man angivit som villkor. Den
första regeln kontrollerar om användaren matar in någon av de fyra
diagnoser som är definierade, eller en variant på dem, och uppmanar i så fall
patienten att beskriva sina symtom i detalj.
De resterande åtta medicinska reglerna hanterar symtom. Om patienten
matar in ett symtom, skrivs den följdfråga ut som används för att systemet
ska kunna ta ställning till patientens problem. För att kunna ställa diagnos
även om patienten inte matar in exakt ordet feber, har jag lagt in olika
tänkbara varianter på varje symtom, som febrig, varm osv. Detta gör att
konversationen blir mer realistisk och att man kan använda ett större
ordförråd.
Om användaren svarar ja på frågan ställs respektive diagnos som följs av ett
råd, blir svaret nej ges ett generellt råd till patienten. Frågedelen styrs av två
if-satser som kontrollerar om inmatningen innehåller orden yes eller no.

Exempel på medicinsk regel:
((or (member 'pain user-input)

 (member 'pains user-input)
 (member 'painful user-input)
 (member 'hurt user-input)
 (member 'hurts user-input)
 (member 'hurting user-input))

 (format t "DU YOU HAVE A BLEEDING?~%")
 (format t "--> ")
 (setf answer (read))
 (if (equal '(yes) answer)

 (format t "~%SOUNDS LIKE YOU HAVE AN INJURY
            ~%I WILL TRY TO STOP THE BLEEDING~%"))

 (if (equal '(no) answer)
  (format t "~%TRY SOME PAIN-KILLERS~%")))
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Om användaren matar in att han eller hon har smärta, frågar programmet om
patienten har en blödning. Om svaret blir ja, ställs diagnosen skada. Blir
svaret nej, ges rådet att patienten kan prova att ta smärtstillande medel. De
tre övriga diagnoserna fungerar på samma sätt, användaren måste ha båda
symtomen för att diagnos ska ställas. Det enda som skiljer sig i de olika
diagnosreglerna är utskriften av symtom och råd. Anledning till att båda
symtomen måste bekräftas, är att systemet ska ha tillräckligt mycket
information om patientens besvär för att rätt diagnos ska kunna ställas.
Om ingen av de ovanstående reglerna uppfylls anropas en funktion i den
sista regeln, som returnerar ett antal olika svar för att hålla konversationen i
gång. Funktionen heter response och innehåller en lista med meningar.
Varje gång användaren matar in en mening som inte innehåller något av
symtomen, räknas variabeln count-answer upp. Programmet hämtar en
mening från listan en efter en, beroende på värdet hos count-answer.
Flödesschemat i nästa underkapitel visar programmets funktionalitet
grafiskt.
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6.3 Flödesschema
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7 Resultat och jämförelse
I min praktiska tillämpning har jag använt några av de tekniker som jag
beskrivit i kapitel 4. Eftersom systemet är enkelt utformat och
kunskapsbasen mycket begränsad, blev många tekniker inte aktuella att ta
upp. I min analys kom jag fram till att de tekniker som skulle kunna
utnyttjas i tillämpningen var; semantiska nätverk för att få förståelse för
programmets uppbyggnad, produktionsregler för kunskapsrepresentationen,
användning av ett shell för att strukturera upp programmet, samt
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Avsluta program
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resonemang med sunt förnuft och sannolikhetsresonemang för att kunna
ställa diagnoser. De tekniker jag inte lyckades använda var shell och
sannolikhetsresonemang, eftersom de var för komplicerade att sätta sig in i
på kort tid. De övriga teknikerna var däremot tillräckliga för att jag skulle
kunna utveckla mitt expertsystem. Resultatet blev ett system som svarar på
frågor från användaren och som även kan ställa några få diagnoser, om
patienten beskriver de symtom som finns inlagda i systemets kunskapsbas.
Systemet ger också generella råd angående patientens problem, om en
diagnos inte kan ställas. Innehållet till kunskapsbasen är framtaget med hjälp
av broschyrer och sunt förnuft, i detta fallet hos programmeraren.
Detta system har inget större värde inom vården, på grund av dess
begränsade kunskapsbas, utan är endast ett försök att få en större kunskap
om hur expertsystem utformas. I sin nuvarande form ger programmet inga
meningsfulla svar på frågor från användaren och diagnos kan endast ställas
om ett av de bestämda symtomen matas in. Detta skulle kunna förbättras vid
en eventuell vidareutveckling av systemet. På så sätt skulle man kunna få en
dialog som mer liknar den man har med en verklig läkare. En mänsklig
läkare kan ju använda sitt sunda förnuft på ett effektivare sätt och förstå att
patienten har en virus infektion även om symtomen inte beskrivs på exakt
det sätt som krävs i denna tillämpning. Man skulle också kunna lägga in mer
information i kunskapsbasen för att hantera fler medicinska problem.

Ett bra sätt att utforma ett expertsystem för medicinsk användning är att
använda ett shell. Då kan man lägga den kunskap som omfattar systemets
funktionalitet för sig och kunskapsbasen med den medicinska informationen
för sig, vilket skulle innebära en snyggare utformning av systemet. Jag
försökte i början använda denna teknik, men det lyckades inte. Med denna
lösning hade man kunnat få en helt annan struktur på informationen och ett
system som man lätt kunnat återanvända vid utveckling av andra typer av
expertsystem.

Om kunskapsbasen hade varit större kunde man haft nytta av en
relationsdatabas som lagrar den nödvändiga informationen, men det behövs
knappast i ett litet system och blev därför inte aktuellt att tillämpa. Den
modellbaserade kunskapsinsamlingen som beskrivs sist i kapitel fyra blev
inte heller aktuellt, eftersom det inte hade varit meningsfullt för mitt lilla
system. Jag hittade heller inga praktiska beskrivningar i litteraturen över hur
denna modellering går till och kunde därför inte använda den i min
kunskapsinsamling.

8 Slutsatser
I min problemformulering för uppsatsen skrev jag att jag ville undersöka
vilka tekniker och metoder som var lämpliga att använda vid utveckling av
expertsystem. Detta genomförde jag i min analys av teknikerna, där jag
också valde ut de tekniker och metoder jag ville använda i min tillämpning.
De tekniker jag tog fram som lämpliga för utveckling av expertsystem var
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semantiska nätverk, på grund av dess fördelar när det gäller grafisk
representation och modellering av kunskapsbasen och produktionsregler
för den praktiska kunskapsrepresentationen i systemet, eftersom denna
teknik underlättar för en nybörjare vid programutveckling. Jag kom också
fram till att man kan ha stor nytta av tekniken med relationsdatabaser i
system med mycket information, där kunskapen är mer omfattande och
komplicerad.
I vissa expertsystem kan man behöva ta hänsyn till händelser som beror på
tid, rum och sannolikhet. Man kan då använda olika tekniker för att
modellera och resonera om dessa aspekter av verkligheten, som grafiska
modeller eller logiska formler. De tekniker jag valde ut som lämpliga för
detta var grafiska modeller, som kartor och ritningar, eftersom det är enklare
att få en överblick med dessa tekniker jämfört med de logiska formlerna.
System som behandlar information som beror på vanligt sunt förnuft, det
vill säga kunskap som inte kan beräknas på matematisk väg, kan modelleras
med kvalitativa modeller. Man får då en mer detaljerad överblick över
olika situationer som kan påverka systemet. Den sista metoden jag tog fram
i min analys som lämplig för utveckling av expertsystem, var shells. Denna
teknik med att skilja på applikations-specifik information och information
om systemet, kan underlätta vid prototyping och snabba upp utvecklingen av
nya system.

Mitt syfte med denna uppsats var att försöka sätta mig in i begreppet
artificiell intelligens och undersöka hur den används praktiskt. Detta
uppfylldes i min undersökning av AI-områdets olika begrepp och jag har
även tagit fram lämpliga tekniker för utveckling av mindre expertsystem,
samt provat att använda dessa i min tillämpning. Det har inte varit några
problem att använda teknikerna, undantaget teknikerna för sannolikhets-
resonemang och shells, som visade sig vara svåra att tillämpa i mitt
exempel. Den visuella modelleringen av kunskapsbasen var en bra metod
för att få en överblick över systemets uppbyggnad. Genom att strukturera
upp kunskapsbasens innehåll först, kunde jag spara tid när jag byggde
systemet. I den kvalitativa modellen kunde jag också få en enkel bild över
hur det sunda förnuftet används i systemet vid diagnostik och rådgivning.
Ett bra sätt att underlätta utvecklingen av programmet som nybörjare, var att
använda tekniken med att lägga systemets kunskapsbas i produktionsregler.

I mitt arbete med den här uppsatsen har jag fått en inblick i hur utveckling
av AI-system går till, vilka tekniker och metoder som finns och hur de
används. Jag har fått en större kunskap om begreppet artificiell intelligens
och även själv provat på att utveckla ett expertsystem. Jag har också fått
erfarenhet av ett nytt programmeringsspråk, Lisp. Det var kul att få jobba
med det, eftersom detta språk är det som används traditionellt för utveckling
av intelligenta system. Lisp-språket är relativt enkelt att arbeta med,
eftersom dess syntax är ganska enkel och okomplicerad, jämfört med till
exempel C++. Detta innebär att man kan koncentrera sig mer på den
kreativa delen av programmeringen och att koden blir komprimerad och inte
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speciellt omfattande eller krånglig. Däremot var det svårt att hitta bra
exempel på hur man utformar expertsystem med hjälp av shells. Den enda
bok jag hade tillgång till som tog upp detta praktiskt, innehöll inget enkelt
exempel som man kunde utnyttja för att lära sig. Det som fanns var så pass
komplicerat och tillkrånglat att jag inte kunde använda det, trots att jag
försökte.

Detta arbete har varit en utredning om AI-områdets begrepp och innehåll
och det har resulterat i ett litet expertsystem som kan användas för
medicinsk rådgivning och diagnos. Personligen tror jag på idén att använda
expertsystem för olika typer av rådgivning, när mänskliga experter inte finns
tillgängliga. Inom vården, och även andra områden, finns möjlighet att
ersätta mänsklig arbetskraft med datorsystem som innehåller i alla fall det
mesta av den information som behövs för att bistå människor med råd och
hjälp vid enklare problem. Detta skulle kunna användas för att underlätta
arbetsbördan på sjukhus och vårdcentraler, där patienter ofta får vänta länge
på vård. Vårdpersonalens börda skulle på så sätt kunna minskas och dess
kompetens skulle kunna användas på ett effektivare sätt. Tyvärr kommer det
nog att dröja innan forskningen har kommit så pass långt att expertsystem
kan jämställas med den mänskliga förmågan till problemlösning, så att det
blir lönsamt att använda dessa system i stor utsträckning. Förhoppningsvis
kommer utvecklingen av AI-tekniker fortsätta att göra framsteg så att
artificiell intelligens blir mer användbar på olika områden i framtiden och på
så sätt kan underlätta för människan.
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10  Appendix
;;; DOCTOR.lisp
;;; A simple production system for medicinal purposes, with knowledge
;;; represented in production rules.
;;; Written by Jenny Pettersson, H99DS, 2002-05-23

(in-package "COMMON-LISP-USER")

;;;-------- Following functions are used for answering the patient -------;;;

(defun print-seq (text)
"Prints list as a sequence."

  (print-line (butlast text))
  (format t "~a" (first (last text)))
  (terpri) )

(defun print-line (text)
"Prints list as a sentence."
;; print each element except the last followed by a space:
(mapcar #'(lambda (txt) (format t "~a " txt))

text) )

(defun word-return (count-words)
"Returns question word, nth = count-words mod 4."
(nth (mod count-words 4)

'(when why where how) ) )

(defun quest-words (word)
"Returns T if user asks a question."
(member word '(why where when what which how who)) )

(defun response (count-answer)
"Returns a sentence from a list of default responses,

     if none of the production rules fires."
(nth (mod count-answer 7)

'((i have to ask you to leave now!)
  (how i can be of service?)

  (please tell me about you medical problem)
  (what are your symptoms?)
  (tell me more about your problems now please)

(didn't you have a medical condition to discuss with me?)
          (you are wasting my time!) ) ) )

(defun change-you-me (word)
"Changes a word from 1st to 2nd person or vice-versa,
 to make the conversation more realistic."
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  (cond
((eql word 'i) 'you) ((eql word 'you) 'i)
((eql word 'me) 'you)((eql word 'you) 'me)
((eql word 'my) 'your) ((eql word 'your) 'my)

    ((eql word 'mine) 'yours) ((eql word 'yours) 'mine)
((eql word 'myself) 'yourself) ((eql word 'yourself) 'myself)
((eql word 'am) 'are) ((eql word 'are) 'am) (t word) ) )

(defun change-you-me-map (phrase)
"Applies change-you-me to a whole sentence or phrase."
(mapcar (function change-you-me) phrase) )

;;; ----------------------------- Main function doctor --------------------------- ;;;

(defun doctor ()
"Top-level function containing 15 production rules represented by
conditions."
(let ((count-words 0) ; count user input, for question word return

 (count-answer 0) ; count user input, for default response return
  temp   ; holds temporary value of user input
  user-input   ; holds value of user input

 )

(format t "HELLO, I AM YOUR DOCTOR. HOW CAN I HELP
YOU?~%")
(format t "(Please inclose your input in (parantheses), end conversation by
typing 'bye')~%")
(loop (format t "--> ")

;; apply change-you-me functionality to conversation
    (setf user-input (change-you-me-map (read)))
    (terpri)

;; Production rules represented by conditions.
;; If the conditions are evalutated to T, action is taken.

    ;; Match is a pattern-matching function that compares
            ;; user input to rule-condition.

(cond
;; rule #1, breaks the loop and terminates program
((match '(bye) user-input)
 (return 'goodbye) )

;; rule #2, conversation rule
((match '(hello (* x)) user-input)
 (format t "HELLO, WHAT SEEMS TO BE THE
PROBLEM?~%") )
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;; rule #3, prompt user to speak
        ((match nil user-input)

 (format t "IF YOU WANT MY HELP, THEN SAY
SOMETHING!~%") )

;; rule #4, handle expression starting 'i am'
((setf temp (match '(you are (* x)) user-input))
 (incf count-words)
 (print-seq (append '(please tell me)

(list (word-return count-words))
'(you are)
(rest (assoc 'x temp)) )) )

;; rule #5, handle user questions
((setf temp (match '((quest-words word)(* x)) user-input))
 (print-seq (append '(you tell me)

(list (rest (assoc 'word temp)))
(rest (assoc 'x temp)) )) )

  
;;; Start of medical rules. If both symptoms are confirmed
;;; by patient, give diagnosis. If not, give general advice.

;; rule #6, prompt user to describe symptoms
((or   (member 'injury user-input)

  (member 'injured user-input)
 (member 'virus user-input)
 (member 'infection user-input)
 (member 'infected user-input)
 (member 'psychological user-input)
 (member 'allergy user-input)
 (member 'allergic user-input) )
 (format t "PLEASE DISCRIBE YOUR SYMPTOMS IN
DETAIL~%") )

;; rule #7, diagnosis injury
((or   (member 'pain user-input)
  (member 'pains user-input)

(member 'painful user-input)
(member 'hurt user-input)
(member 'hurts user-input)
(member 'hurting user-input) )

 (format t "DO YOU HAVE A BLEEDING?~%")
 (format t "--> ")
 (setf answer (read))
 (if (equal '(yes) answer)

  (format t "~%SOUNDS LIKE YOU HAVE AN INJURY
            ~%TRY TO STOP THE BLEEDING~%"))
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 (if (equal '(no) answer)
  (format t "~%TRY SOME PAIN-KILLERS~%")) )

;; rule #8, diagnosis injury
((or  (member 'bleed user-input)

 (member 'bleeds user-input)
 (member 'bleeding user-input)

  (member 'blood user-input))
  (format t "DO YOU HAVE PAIN?~%")
  (format t "--> ")
  (setf answer (read))
 (if (equal '(yes) answer)

  (format t "~%SOUNDS LIKE YOU HAVE AN INJURY
            ~%TRY TO STOP THE BLEEDING~%"))

 (if (equal '(no) answer)
  (format t "~%TRY TO STOP THE BLEEDING~%")) )

;; rule #9, diagnosis virus infection
((or  (member 'fever user-input)

 (member 'feverish user-input)
 (member 'feverous user-input)
 (member 'warm user-input)
 (member 'temperature user-input)
 (member 'hot user-input))

  (format t "DO YOU HAVE AN ACHE?~%")
  (format t "--> ")
  (setf answer (read))
 (if (equal '(yes) answer)

(format t "~%SOUNDS LIKE YOU HAVE A VIRUS
INFECTION  ~%TAKE MEDICATION TO REDUCE
SYMPTOMS~%"))

 (if (equal '(no) answer)
(format t "~%TAKE SOME ASPIRIN AND GO TO
BED~%")) )

;; rule #10, diagnosis virus infection
((or  (member 'ache user-input)

 (member 'aches user-input)
 (member 'aching user-input))

  (format t "DO YOU HAVE A FEVER?~%")
  (format t "--> ")
  (setf answer (read))
 (if (equal '(yes) answer)

(format t "~%SOUNDS LIKE YOU HAVE A VIRUS
INFECTION ~%TAKE MEDICATION TO REDUCE
SYMPTOMS~%"))

 (if (equal '(no) answer)
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(format t "~%TAKE SOME ASPIRIN TO REDUCE THE
ACHE~%")) )

;; rule #11, diagnosis psychological problem
((or  (member 'anxious user-input)

 (member 'anxiety user-input)
 (member 'worry user-input)
 (member 'worried user-input)
 (member 'disturbed user-input))

  (format t "DO YOU FEEL WEARY?~%")
  (format t "--> ")
  (setf answer (read))
 (if (equal '(yes) answer)

(format t "~%SOUNDS LIKE YOU HAVE A
PSYCHOLOGICAL PROBLEM
 ~%MAYBE YOU SHOULD SEE A PSYCHIATRIST~%"))

 (if (equal '(no) answer)
(format t "~%MAYBE YOU SHOULD TRY YOGA TO
RELAX~%")) )

;; rule #12, diagnosis psychological problem
((or  (member 'weary user-input)

 (member 'weariness user-input)
 (member 'tired user-input)
 (member 'exhausted user-input)
 (member 'sleepy user-input))

  (format t "DO YOU HAVE ANXIETY?~%")
  (format t "--> ")
  (setf answer (read))
 (if (equal '(yes) answer)

(format t "~%SOUNDS LIKE YOU HAVE A
PSYCHOLOGICAL PROBLEM

  ~%MAYBE YOU SHOULD SEE A PSYCHIATRIST~%"))
 (if (equal '(no) answer)

(format t "~%MAYBE YOU SHOULD GET SOME
SLEEP~%")) )

;; rule #13, diagnosis allergy
((or  (member 'rash user-input)

 (member 'rashes user-input)
 (member 'itch user-input)
 (member 'ithces user-input))

  (format t "DO YOU HAVE SNEEZINGS?~%")
  (format t "--> ")
  (setf answer (read))
 (if (equal '(yes) answer)
   (format t "~%SOUNDS LIKE YOU HAVE AN ALLERGY
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~%TAKE SOME MEDICATION~%"))
 (if (equal '(no) answer)

(format t "~%TRY SOME OINTMENT TO REDUCE
ITCHING~%")) )

;; rule #14, diagnosis allergy
((or  (member 'sneeze user-input)

 (member 'sneezes user-input)
 (member 'sneezing user-input)
 (member 'sneezings user-input)
 (member 'sneezes user-input))
 (format t "DO YOU HAVE RASHES?~%")
 (format t "--> ")
 (setf answer (read))

 (if (equal '(yes) answer)
  (format t "~%SOUNDS LIKE YOU HAVE AN ALLERGY

  ~%TAKE SOME MEDICATION~%"))
 (if (equal '(no) answer)

  (format t "~%GO AHEAD AND SNEEZE~%")) )
       

;; rule #15, return answer if no rules above applies
        (t (incf count-answer)

         (print-seq (response count-answer)) ) ) ) ) )

;;; ------------------------ Pattern matching functions ---------------------- ;;;

(defun match (p s)
"Tries to match P and S using different functions,
depending on the pattern of the argument"
(cond

((handle-both-null p s))
((handle-normal-recursion p s))
((atom (first p)) nil)
((handle-? p s))
((handle-* p s))
((handle-restrict-pred p s))
(t nil) ) )

(defun handle-both-null (p s)
"Match is true when both P and S are null."
(if (and (null p) (null s))

'((:yes . :yes)) ) )

(defun handle-normal-recursion (p s)
"Match is true when the first elements of P and S are equal."
(if (atom (first p))

 (if (eql (first p)(first s))
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  (match (rest p)(rest s)) ) ) )

(defun handle-? (p s)
"Match is true when P has the form (? X)."
(if s

(if (eql (first (first p)) '?)
 (let ((rest-match

(match (rest p)(rest s)) ))
(if rest-match

(acons (first (rest (first p)))
   (first s)

rest-match) ) ) ) ) )

(defun handle-* (p s)
"Match is true when P has the form (* X), a wild sequence."
(if (eql (first (first p)) '*)

 (let ((pattern-variable
  (first (rest (first p))) )

 (rest-match nil) )
(cond

;; subcase 1, match 1 element of S:
((and s
 (setf rest-match

(match (rest p)
(rest s) ) ) )

(acons pattern-variable
(list (first s))
rest-match) )

;; subcase 2, match no elements of S:
((setf rest-match (match (rest p) s))
 (acons pattern-variable

nil
rest-match) )

;; subcase 3, match more than 1 element of S:
((and s

(setf rest-match
(match p (rest s)) ) )

 (acons pattern-variable
(cons (first s)

 (rest (assoc pattern-variable
 rest-match)) )

(rest rest-match)) )
(t nil) ) ) ) )
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(defun handle-restrict-pred (p s)
"Match is true when the predicate P can be applied
to S."
(if s ; S must not be null

(if (member (first (first p))
'(? *) ) ; Don't apply '? or '*

 nil
(if (apply (first (first p))
     (list (first s)) )

(let ((rest-match
(match (rest p) (rest s)) )

(pattern-variable
(first (rest (first p))) ) )

(if rest-match
(acons pattern-variable

(first s)
rest-match) ) ) ) ) ) )


