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I. INLEIDING

Dat beslissingstabellen een adequate techniek voor tal van uiteenlo
pende managementproblemen uitmaken, werd reeds in [3] vooropge
steld. Verder praktijkgericht onderzoek, waarover in [2] werd gerap
porteerd, heeft deze visie alleen maar bevestigd.

Een van de knelpunten, dat ook in [2] wordt aangeraakt, betreft het
modelleren van de hiervoor in aanmerking komende beslissingssitu
aties onder beslissingstabellenvorm. Praktische ervaring heeft name
lijk uitgewezen dat het construeren (en manipuleren) van (een) beslis
singstabel(len), zelfs uitgaande van een neergeschreven tekst, lang
geen sinecure is.

In dit artikel presenteren we het operationele PRODEMO systeem
voor het computer-ondersteund construeren en manipuleren van be
slissingstabellen. Om de rode draad doorheen het artikel duidelijk te
maken, stellen we in de tweede en derde paragraaf de doelgroep resp.
de basisbeginselen van de beslissingstabellentechniek aan de orde.
Meer informatie hierover kan worden gevonden in [4].

11. VOOR WIE BESTEMD?

Beslissingstabellen in het algemeen en het PRODEMO systeem in het
bijzonder kunnen voor twee uiteenlopende categorieën van proble
men worden ingezet:

* PRODEMO staat voor "PROcedural DEcision MOdeling system".
** Departement voor Toegepaste Economische Wetenschappen, K.U. Leuven.
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- het ontwerpen van nieuwe procedures, reglementen e.d.
het analyseren op correctheid en volledigheid van bestaande proce
dures.

In het bijzonder kunnen volgende personen de techniek met vrucht
hanteren:

Managers die nieuwe richtlijnen moeten ontwerpen of bestaande
analyseren en corrigeren.

- Juristen en wetgevers die vrijwel constant met logisch chaotische en
zelfs onvolledige en/of contradictorische wetteksten geconfronteerd
worden of ze, bij gebrek aan valabele instrumenten, noodgedwon
gen zo opstellen.

- Iedereen die betrokken is bij het ontwerp van nieuwe voorschriften
of het navolgen van bestaande.

- Informatie-analysten die geconfronteerd worden met complexe or
ganisatorische en infologische problemen.

- Docenten die complexe materie duidelijk en ondubbelzinnig moe
ten overbrengen.

In [2] wordt een aantal praktijkervaringen terzake geëvalueerd.

111. PROCEDUREMATIGE BESLISSINGEN EN HET GEBRUIK
VAN BESLISSINGSTABELLEN

In deze paragraaf behandelen we achtereenvolgens:

- basisdefinities van de beslissingstabellentechniek
- het construeren van beslissingstabellen
- enkele belangrijke voordelen.

A. Definities

Een beslissingstabel is een tabel die aantoont hoe, gegeven een beslis
singssituatie, acties moeten worden ondernomen in functie van de ge
combineerde waarden die alle relevante condities kunnen hebben. De
algemene basisstructuur van een beslissingstabel is weergegeven in fi
guur 1. Benevens de hoofding (met de tabelidentificatie) bevat elke ta
bel een conditiegedeelte (bovenste helft) en een actiegedeelte (onderste
helft).
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FIGUUR 1

TABELHOOFDING

CONDITIE- CONDITIE-

STROOK INGANGEN

ACTIE- ACTIE

STROOK INGANGEN

Een vertikale (dubbele) lijn verdeelt beide gedeelten nog eens in
twee. De linkerhelft is de strook, met bovenaan de condities die het
voorgestelde proces beïnvloeden en onderaan de eruit voortvloeiende
acties. De rechterhelft is onderverdeeld in een reeks kolommen, die
elk voor zich een beslissingskolom voorstellen: voor de specifieke toe
stand van de condities (de waarde van de conditie-ingangen) moeten de
(door de actie-ingangen) aangestipte acties worden uitgevoerd.

Figuur 2 illustreert deze concepten. Beschouwen we bijvoorbeeld de
eerste beslissingskolom. Deze stelt dat indien de klant een groothandel
is (J staat voor "ja") en indien de bestelde hoeveelheid kleiner is dan 10
eenheden, dit geval op individuele basis moet worden behandeld (aan
geduid door x-ingang). Een - als conditie-ingang betekent dat de des
betreffende conditie voor deze beslissingskolom irrelevant is; hetzelf
de symbool als actie-ingang duidt ,aan dat deze actie niet moet worden
uitgevoerd.

Het is duidelijk dat een beslissingskolom met één of meerdere
- -conditie-ingangen steeds kan worden herschreven als een verzame
ling van meerdere (zgn. enkelvoudige) beslissingskolommen met het
zelfde actiegedeelte. Dit idee wordt voor de eerste beslissingskolom in
figuur 3 toegelicht.

Omgekeerd kan elke verzameling beslissingskolommen met dezelf
de actie-ingangen en die slechts voor één bepaalde conditie een ver
schillende ingang vertonen, worden samengevoegd, vooropgesteld dat
voor de bewuste conditie alle verschillende toestanden (ingangen) ver
tegenwoordigd zijn. Zo kunnen de drie kolommen uit het rechterge
deelte van figuur 3 steeds onder de gecomprimeerde linkervorm wor
den herschreven. Dergelijke "samentrekking" wordt door het PRO
DEMO systeem automatisch uigevoerd.
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FIGUUR 2

KORTINGSTABEL

Klant groothandel? J J J J J N

Bestelde hoeveelheid '<10 10~·<lS 10~·<lS 10~·<lS ·~lS

Afstand van magazijn
·<SO SO~·<100 ·~100inkm=

Korting 0 0.10 O.OS 0.02 O.OS 0

Individuele behandeling X - -

FIGUUR 3

J

. < 10

o
X

J J J

. < 10 . < 10 . < 10

·<SO SO~·< 100 . ~ 100

0 0 0

X X X

B. Het construeren van beslissingstabellen

In paragraaf IJ werd aangeduid dat zowel nieuw te ontwerpen als
bestaande procedures baat kunnen vinden bij de inzet van beslissings
tabellen. De analyse van bestaande beslissingsprocedures vertrekt
hierbij meestal van een tekst. Een vrij rechtlijnige methode voor het
omzetten van dergelijke beschrijving onder beslissingstabellenvorm
werd ontworpen door M. Verhelst (zie bijvoorbeeld [4]) en wordt hier
onder beknopt voorgesteld. Het opstellen van nieuwe procedure
voorschriften daarentegen, waar niet van een initiële beschrijving kan
worden gestart, is over het algemeen een heelwat zwaardere klus en
hiervoor is het gebruik van het in paragraaf V beschreven PRODEMO
systeem dan ook des te meer aangewezen.

Veronderstel dat we volgende beschrijving van een beslissingspro
bleem onder beslissingstabellenvorm willen voorstellen:
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Orderbehandeling

1. Wanneer voor een bepaald produkt de bestelde hoeveelheid ge
lijk is aan de minimale hoeveelheid die voor korting in aanmer
king' komt of deze minimale hoeveelheid overtreft en indien deze
bestelling bovendien van een groothandelaar afkomstig is, wordt
deze een korting toegekend en de verzending wordt gereedge
maakt. Dit veronderstelt natuurlijk dat er voldoende voorraad is
om het order te voldoen.

2. Indien de bestelde hoeveelheid kleiner is dan hogervermelde mi
nimale hoeveelheid, wordt de gewone prijs in rekening gebracht,
zelfs indien de klant in kwestie een groothandelaar is. Dezelfde
"gewone" prijs wordt aan kleinhandelaars aangerekend.

3. Indien er niet voldoende voorraad is, blijft voorgaande prijsrege
ling geldig. Wat beschikbaar is wordt klaargemaakt voor verzen
ding en het overblijvend gedeelte van de bestelling wordt op een
wachtlij st geplaatst. Merk op dat ook in dit geval een kleinhande
laar geen korting kan krijgen, zelfs niet bij het bestellen van een
hoeveelheid groter dan of gelijk aan de in paragraaf 1 vermelde
minimale hoeveelheid.

Een eerste analyse van deze tekst resulteert in volgende lijsten van
condities (met hun toestanden) en acties:

Condities Toestanden

1. Bestelde hoeveelheid ~
minimale hoeveelheid
voor korting? ja/neen

2. Klant is groothandelaar/kleinhandelaar

3. Voldoende voorraad? ja/neen

Acties

1. Geef korting
2. Reken gewone prijs aan
3. Maak verzending van bestelde hoeveelheid klaar
4. Maak verzending van de beschikbare hoeveelheid klaar
5. Plaats restant op wachtlijst

Merk op:

1. Herhalingen van condities en acties werden reeds uit bovenstaan
de lijsten geweerd.
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2. De verschillende toestanden van een conditie moeten:
- wederzijds exclusief (uitsluitend) zijn
- alle mogelijke waarden (het volledige bereik) van deze conditie

omvatten (exhaustiviteitsbeperking)

Met gebruikmaking van deze lijsten overlopen we nu de uitgangs
tekst en leiden hieruit de relaties tussen de condities en de acties af (de
zogenaamde "beslissingsregels"). Dit kan als volgt gebeuren:

Beschouw paragraaf 1van de uitgangstekst. Hierin wordt gesteld dat
een korting wordt toegekend (Actie 1 van de actielijst moet worden
uitgevoerd) en de verzending van de bestelde hoeveelheid wordt ge
reed gemaakt (Actie 3) indien

- de bestelde hoeveelheid ~ minimale hoeveelheid voor korting (con
ditie 1 neemt haar eerste toestand aan)

en

- het order van een groothandelaar afkomstig is (conditie 2 neemt
haar eerste toestand aan)

en

- er voldoende voorraad is (ook conditie 3 neemt haar eerste toestand
aan).

Om deze beslissingsregel meer formeel uit te drukken, gebruiken we
volgende conventies:

- acties, gescheiden door de voegwoorden EN worden eerst geschre
ven

- referenties naar condities figureren achter het implicatieteken (~)
- zowel condities als acties worden via hun nummer in de respectieve

lij sten gerefereerd.
- conditietoestanden worden d.m.v. letters ("a" voor de eerste toe

stand, "b" voor de tweede, enz.) gerefereerd.

Dit geeft:

(1) 1 EN 3~ la EN 2a EN 3a

Op identieke wijze kunnen volgende formele regels uit de tekst wor
den afgeleid:

(2) 2~ lb OF 2b
(3) 1 EN 4 EN 5~ 3b EN la EN 2a
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(4) 2EN4EN5~3bEN(lbOF2b)
(5) 2 ~3b EN 2b

Merk op:

- (2) is afgeleid van paragraaf 2
in (3) en (4), beide afgeleid van paragraaf 3, wordt een gedeelte van
(1) resp. (2) gedupliceerd. Deze duplicatie, die overigens moet be
houden blijven, is afkomstig van de zinsnede "blijft voorgaande
prijsregeling geldig."

- (5) is de vertaling van de laatste zin van de uitgangstekst. Deze regel
bevat geen nieuwe informatie.

Het is verder belangrijk in te zien dat de logische uitdrukkingen
(1)-(5) enkel en alleen een letterlijke vertaling van de uitgangstekst bie
den: elke verdere interpretatie moet gebeuren vanuit de resulterende
beslissingstabel. Door het invullen van bovenstaande uitdrukkingen in
de geëxpandeerde beslissingstabel (d.i. de beslissingstabel zonder sa
mengetrokken kolommen), wat overigens door het PRODEMO sys
teem automatisch wordt gedaan, verkrijgen we de beslissingstabel van
figuur 4.

FIGUUR 4

Orderbehandeling

Bestelde hoeveelheid ;:::
minimale hoeveelheid Ja Neen
voor korting?

Klant is GH KR GH KH

Voldoende voorraad? Ja Neen Ja Neen Ja Neen Ja Neen

Geef korting X X - - - - - -

Reken gewone prijs aan - X X X X X X

Maak verzending van
X - - - -

bestelde hoeveelheid klaar

Idem van beschikbare
X X X X-

hoeveelheid

Plaats restant op
- X - X X X

wachtlijst

Kolommen 1 2 3 4 5 6 7 8
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Deze tabel reveleert dat:

- in een aantal gevallen (kolommen 3,5 en 7) geen voorzieningen zijn
getroffen voor de verzending

- de tweede conditie irrelevant is voor het geval dat de bestelde hoe
veelheid kleiner is dan de minimale hoeveelheid voor korting; de
kolommen 5-8 kunnen bijgevolg tot 2 kolommen worden samenge
trokken (ook dit is een automatische functie van het PRODEMO
systeem).

Pas nu, met de beslissingstabel als uitgangspunt, kunnen de preciese
repercussies van aangebrachte wijzigingen (bijvoorbeeld het inlassen
van additionele voorzieningen voor de verzending) en/of verfijningen
worden nagegaan. Dit leidt tot een meer komplete en een meer exacte
beschrijving van de beslissingsprocedure.

C. Voordelen van beslissingstabellen

Deze kunnen als volgt worden samengevat:

1. Gemakkelijke en snelle beslissingsname

Om een beslissing te nemen volstaat het immers de overeenkomstige
beslissingskolom te bepalen en de aangeduide acties uit te voeren. Op
deze wijze vermijdt men het herhaald doorlopen en analyseren van de
tekst.

2. Juiste besliss'ingsname

Een tekst biedt vaak aanleiding tot dubbelzinnige en onjuiste interpre
taties. In een beslissingstabel wordt heelwat interpretatieruimte weg
genomen doordat uitdrukkingen zoals "normaal-anders", "in uitzon
derlijke gevallen", "de vorige", "in zover (niet)", "enkel indien", ...
niet voorkomen.

3. Beknopt en gestandaardiseerd formaat

Beslissingstabellen zijn in het algemeen heelwat compacter dan de
overeenkomstige tekst.

308



4. Controle op volledigheid

Teksten bieden weinig of geen garantie dat alle gevallen werkelijk
voorzien zijn (in veel gevallen zijn deze dan ook niet allemaal voor
zien). In een beslissingstabel ziet men onmiddellijk welke gevallen
(combinaties van conditietoestanden) initieel over het hoofd werden
gezien (en dus bijvoorbeeld resulteren in kolomtnen zonder acties).

5. Controle op contradicties

Indien sommige acties elkaar uitsluiten (bijv. voer order uit, weiger or
der) kan in een beslissingstabel heel gemakkelijk worden nagegaan of
bepaalde kolommen beide acties als uit te voeren aanstippen. In tek
sten verloopt dergelijke controle erg moeizaam, zoniet is ze onmoge
lijk.

IV. VERANTWOORDING VOOR COMPUTER.INTRODUCTIE

In paragraaf 111 stelden we een manuele procedure voor het opstellen
van beslissingstabellen voor. Toch vergroot met een stijgende com
plexiteitsgraad ook de wenselijkheid van computerintroductie. Vol
gende redenen hiervoor kunnen worden vooropgezet:

A. de combinatie van diverse opbouwmethodes is in de praktijk enkel
mogelijk via computerondersteuning. Bovendien kan de computer
waardevolle tips m.b.t. de aangewezen methode geven.

B. Door automatisch alle conditiecombinaties te genereren wordt de
volledigheid gegarandeerd. Bij manueel gebruik sluipen hier nogal
eens fouten in.

C. Het schrijf- en tekenwerk dat met de inzet van beslissingstabellen
onvermijdelijk gepaard gaat, wordt integraal door de computer
overgenomen.

C. Sommige beslissingsmanipulaties kunnen erg gemakkelijk worden
geautomatiseerd.
Vb.: - samentrekking van de beslissingstabel volgens verschil

lende criteria
- herordenen van condities en acties.

E. Andere manipulaties lenen zich uitstekend tot interactieve oplos
singen.
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Vb.: het opsplitsen van een beslissingstabel in twee of meer klei
nere tabellen (nog niet operationeel in PRODEMO).

F. Eenmaal opgesteld, kan de beslissingstabel worden gebruikt voor
semi-automatische beslissingsname.

V. HETPRODEMOSYSTEEM

Het PRODEMO systeem (PRODEMO is de afkorting van PROce
dural DEcision MOdeling) is een computerprogramma voor het op
stellen van beslissingstabellen en dus voor het modelleren van voorna
melijk procedurale beslissingen.

Het systeem heeft tot doel de gebruiker te begeleiden en te steunen
in het opbouwproces, door het geven van suggesties en aanbevelingen,
door het controleren van de juistheid en de volledigheid en door het
verzorgen van de administratieve routinewerkzaamheden en het te
kenwerk.

Om het systeem te kunnen gebruiken is geen speciale voorkennis of
opleiding vereist. De interactieve vraag-antwoord omgeving waarin
het werd opgezet, garandeert immers een uitgebreide en doeltreffende
steun voor de gebruiker en is daarom in staat het constructieproces de
nodige flexibiliteit en effectiviteit te verlenen. Bovendien is het sys
teem in die mate van uitleg en commentaar voorzien -dat op een handi
ge wijze aan de vraag naar bijkomende informatie kan worden vol
daan.

Om de werking van PRODEMO te verduidelijken zal worden ge
bruik gemaakt van een voorbeeld aan de hand waarvan de verschillen
de stappen in het opbouwproces op een concrete manier kunnen wor
den geïllustreerd.

A. Algemene beschrijving

Het PRODEMO systeem kan op twee wijzen ("modes") worden ge
bruikt:

- "command mode": de gebruiker heeft de controle over het pro
gramma in handen en stippelt zijn weg uit door
heen de verschillende fasen in het modelle
ringsproces.

- "response mode": de computer heeft de programmacontrole in
handen en leidt de gebruiker doorheen het op-
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bouwproces, door het afleiden van onderlig
gende regels en wetmatigheden die de beslis
singssituatie karakteriseren.

Het spreekt vanzelf dat de "response mode" vanwege de computer
een flinke dosis intelligentie vereist. Deze werkwijze is voorlopig
slechts ten dele gerealiseerd in de huidige PRODEMO software.

De combinatie"command mode"- "response mode" en de mogelij k
heid op elk moment van de ene naar de andere over te schakelen, ga
randeren een flexibele computergesteunde of computergestuurde
interactie om zo te komen tot een succesvolle modellering.

B. PRODEMO Methodologie

Het opstellen van een beslissingstabel vereist in de eerste plaats het op
een eenvoudige wijze aangeven van de verschillende samenstellende
elementen (fig. 5).

Volgende gegevens zijn vereist:

- een tabelnaam
- een lijst van condities en conditietoestanden
- een lijst van acties
- een lijst van beslissingsregels.

Deze en andere belangrijke functies zijn gegroepeerd op een centra
le indexpagina, het PRODEMO menu genoemd. De gebruiker kiest
op deze bladzijde (fig. 6) de gewenste optie, voert die uit en keert dan
weer terug naar het menu voor de volgende stap. Het is dan via deze in
dexpagina dat geleidelijk de beslissingsbeschrijving wordt opge
bouwd, zoals hierna wordt geïllustreerd met een voorbeeld.

FIGUUR 5
Elementen van een beslissingstabel

Tabelnaam

Conditienaam 1

" 2
" 3

beslissingskolommen

Actienaam 1

" 2
" 3
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FIGUUR 6
Het PRODEMO menu

1 6 . .0'2. 12.

(~ : re,:::ommended ':~r:)t i c·n , ... : a.l:5o po.s.s i bIe)

... a. to ~.ta.t-·t.,"·!-.~:=:!~"C~ decisiorl mo<:Jeling

... b. to change F'PODEI'10 default options

... c. ti':, a.dd.·.. ch.5.nge/delete c.ondi t ions (Ol-' :sta.tes)

+ ,ju to r-e:::·r··jer· l.::on..:Jl t iC/n:s or state::::,

... e. t<) .sdd..··'.:::h.::lnge./·:1e 1ete a<:.t i on:s

... f. to·reorder actions

+ g. to adj decision ryles
... h. to in:5r>e(~t"""cha.nge/deletedecision r'ules

~ i. tc· con-,:::,lruct dec:i:5ion tal:>le
+ j. to make decisions

... ru to r'e 1<::·a.d/·de 1ete dec i s i on fl""(>m lJ,IOl"'k i ng storage

... 5. to save decision in working storage

+ y. to aCCESS your own table library
+ z. to acseS5 public table library

-stop- to end or l"'~::::.t·=n-.t PF?ODEt'10
- shi ft he lp- for' genera 1 in for'm.=tt i on

-lab- for response mode
-help- available

c. Het constructieproces geïllustreerd met een voorbeeld

Als voorbeeld bij het opbouwen van een beslissingstabel vertrekken
we van volgende procedure die zou kunnen opgesteld zijn voor de ver
werking van orders in een bedrijf.

1. Wanneer een order binnenkomt, wordt vooreerst nagegaan of de
klant zijn kredietlimiet niet heeft overschreden.

2. Is de kredietlimiet niet overschreden, dan wordt het order gele
verd of op een wachtlijst geplaatst, afhankelijk van de voorraad
situatie.
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3. Indien de kredietlimiet wel overschreden is, dan geldt eveneens
het in punt 2 bepaalde, voorzover het een belangrijke klant be
treft, zoniet wordt het order verworpen als er een bedrag van
meer dan 5.000 BF mee gemoeid is.

4. Voorzover de voorraad toereikend is, worden orders steeds gele
verd.

Het opstellen van een beslissingstabel heeft hier niet alleen tot doel
de beslissingsname te vereenvoudigen en te verbeteren, doch eveneens
eventuele tekortkomingen en contradicties in de huidige procedure
aan het licht te brengen. Om de beslissingstabel op te stellen door mid
del van het PRODEMO systeem worden achtereenvolgens de vereiste
stappen in het menu (fig. 6) uitgevoerd. Een eerste stap is het starten
van de beslissingsmodellering.

1. Het starten van de modellering

Het starten van de modellering is in feite niets anders dan de computer
klaar maken om een tabel te construeren. Dit wordt aangeduid door de
tabel die men gaat construeren te voorzien van een naam. Pas als die
naam werd gegeven is het programma klaar om de overige elementen
van de tabel op te nemen. De naam zal ook worden gebruikt om later
tabellen op te halen uit of te stockeren in een bibliotheek van afge
wer~te beslissingen. In het gegeven voorbeeld wordt als tabelnaam
ORDERVERWERKING gekozen.

2. Het invoeren van de condities

Voor het vinden van de condities is het onontbeerlijk de initiële tekst
nauwkeurig te bestuderen. Vermits condities kunnen worden om
schreven als oorzaken die de beslissing beïnvloeden, worden ze vaak
aangetroffen in samenhang met woorden zoals: "als", "indien", "ten
zij", "afhankelijk van", "voorzover", "zoniet" , ...

In het gegeven voorbeeld worden als condities aangetroffen:

Condities Toestanden

Kredietlimiet overschreden JA,NEEN
Voldoende voorraad JA, NEEN
Belangrijke klant JA,NEEN
Bedrag ~ 5000 BF, > 5000 BF
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De condities en conditietoestanden kunnen in deze vorm worden aan
geboden aan de computer (fig. 7).

Op elk moment kan de beslissing worden vervolledigd door bv. con
dities toe te voegen, te wijzigen of te schrappen.

Tot 10 condities met elk een maximum van 6 toestanden kunnen op
die manier worden ingebracht. Op elk moment kan de gebruiker hulp
vragen omtrent de wijze waarop de condities moeten worden inge
voerd, hoe het toetsenbord bediend wordt, enz.

FIGUUR 7
Het invoeren van condities en conditietoestanden

1. Kredietlimiet overschreden?
~ Ja Q Neen

2. Voldoende voorraad?
mJa ~ Neen

3. Belangrijke klant?
mJa DNeen

4. Bedrag van order ?
~ ~ 1.0'.0 D > 1.0.0'

Enter new condition name or no. of condition to be changed
~

-help- available
-shift data- for menu
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3. Het invoeren van de acties

Ook voor het vinden van de acties is het nodig de beslissingstekst te
overlopen en alle mogelijke acties eruit te distilleren. Acties worden
bijvoorbeeld veelal uitgedrukt in de vorm: "dan moet", "dan is", "in
dat geval", ...

In het bovenstaande voorbeeld kunnen drie acties worden onder
scheiden:

Voer het order uit
Weiger het order
Plaats het order op een wachtlijst.

De acties kunnen op deze manier aan de computer worden toegeleverd
(fig. 8). Eveneens kunnen op elk moment acties worden toegevoegd,
gewijzigd of geschrapt indien de beslissingsprocedure hiertoe aanlei
ding geeft. Tot 20 acties per tabel kunnen worden ingevoerd. Specifie
ke informatie is altijd beschikbaar omtrent de wijze van invoer ofwijzi
ging enz...

Teneinde het systeem toe te laten fouten of tekortkomingen in de
beslissingssituatie op te sporen is het mogelijk aan te duiden dat be
paalde acties tegenstrijdig zijn, d.W.Z. dat de resulterende beslissings
tabel geen verwijzing mag bevatten naar meer dan een van deze acties,
in eenzelfde situatie. In het gegeven voorbeeld betekent dit dat alle
drie de acties tegenstrijdig zijn: men kan niet tegelijkertijd het order
uitvoeren, op een wachtlijst plaatsen en weigeren. Op een eenvoudige
manier deelt de gebruiker aan de computer mee welke groepen van ac
ties tegenstrijdig zijn en dus nooit samen mogen voorkomen.

Het invoeren van condities en acties kan gebeuren in een willekeuri
ge volgorde. Op elk moment kan immers worden overgeschakeld van
acties naar condities en omgekeerd. Bovendien is het steeds mogelijk
de volgorde van reeds ingebrachte acties, condities en conditietoestan
den te veranderen.
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FIGUUR 8
Het invoeren van acties

1] Order 1everen
2] Order weigeren
3] Order op wachtlijst plaatsen

Enter new act ion or number of actien te be changed

-data- to change contradictions -copy- enabled
-help- available -shift data- for menu

4. Het invoeren van de beslissingsregels

Indien condities en acties werden ingebracht, kan worden overgegaan
tot het invoeren van de relaties tussen beide, de beslissingsregels.

Hiertoe werd voor PRODEMO het volgende formaat ontworpen:

L....--__a_c_ti_e_g_ed_e.,.....-e_l_te 1 ~ Ii--__c_o_n_d_it_ie_g_e_d_e_el_te __

Deze formulering duidt aan dat de acties in het actiegedeelte moeten
worden uitgevoerd voor de specifieke combinatie van conditiewaarden
in het conditiegedeelte. Zoals hoger vermeld, worden acties en condi
ties voorgesteld door nummers en conditietoestanden door letters.

Het vervangen van condities en acties door nummers vereenvoudigt
in aanzienlijke mate het aanduiden van de relatie tussen condities en
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acties en maakt het dus mogelijk de beslissingsregels op een handige
wijze in te brengen in de computer.

Het actiegedeelte kan bestaan uit meerdere acties, indien al deze ac
ties moeten worden uitgevoerd in het gespecificeerde geval. De acties
worden dan verbonden met ENl.

Ook het conditiegedeelte kan bestaan uit verschillende condities,
verbonden door EN of verbonden door OF. Het gebruik van haakjes is
hierbij soms noodzakelijk.

Enkele geldige beslissingsregels: I ~ la
2 ~ la EN 2a

3 EN 4 ~ la EN (2b OF 3b)
Zoals eerder vermeld, kunnen condities meer dan twee toestanden

aannemen. Om aan te duiden dat bepaalde acties moeten worden uit
gevoerd voor verschillende toestanden van een conditie schrijft men
dus: la OF Ic,

of korter: 1 ac
Sommige acties moeten altijd worden uitgevoerd, aangeduid door:

I EN 2 ~ALTIJD
Sommige conditiecombinaties zijn onmogelijk door de aard van het

probleem, d.w.z. ze kunnen nooit voorkomen en worden dus uit de re
sulterende beslissingstabel verwijderd. Dergelijke situaties worden
aangegeven door:

ONMOGELIJK ~ la EN 3b
De logica van de beslissingstekst wordt dus ingegeven in de vorm van

deze logische uitdrukkingen. De uitdrukkingen worden door PRüDE
MO vooreerst gecontroleerd op hun syntax en indien die in orde is,
wordt de relatie geïmplementeerd in de beslissingstabel.

In de mate van het mogelijke worden ook semantische gebreken
opgespoord, bv.

IMPOSSIBLE ~ ALWAYS: zou betekenen dat alle conditietoe
standen onmogelijk zijn.

IMPOSSIBLE ~ la: zou betekenen dat la overbodig is en dus een
voudig kan worden weggelaten.

I ~ lab ... n: zou betekenen dat conditie 1 niet relevant is m.b.t. ac
tie 1 vermits alle mogelijke toestanden worden opge
somd.

1. De voertaal van PRODEMO is het Engels. Alle invoer door de gebruiker (namen
van tabellen, condities, acties, toestanden, ... ) kan echter worden gesteld in het
Nederlands, het Frans of het Engels.
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De lijst van ingevoerde beslissingsregels blijft steeds beschikbaar
voor de gebruiker (fig. 10). Het is immers mogelijk op een eenvoudige
manier aanvullingen of verbeteringen aan te brengen in de beslissings
tabel door de beslissingsregels aan te passen.

Wegens de belangrijke informatie die de beslissingsregels bevatten,
worden ze automatisch aangepast aan de gewijzigde toestand van de
tabel.

Zo wordt bv. de regel 1 <E-lab en (2a of 3a)

- na omwisseling van condities 1 en 2:
1 <E- 2 ab en (la of 3a)

FIGUUR 9
Het invoeren van beslissingsregels

last rule ...,. 1 +- 2a

I decision input I
----.-.. - _._----....----------------------1

ACTION5 CONDITION5

100rder leveren
2 °Or"der vJe i geren
3°0rder op wachtlijst plaat

1° Kredietlimiet overschreden?
~a QNeen

2° Voldoende voorraad ?
~a QNeen

3 0 Belangrijke klant?
[àJa lJ'Jeen

4° Bedrag van order ?
~ 199 Q> lZH

. Enter new decision rule (-data- to change decision) :

-data- for list of decisions
-help- available
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na weglating van conditie 2
1~ lab en 3a

na weglating van toestanden a en b van conditie 1
1 ~2a of3a

De beslissingsregels worden bijgevolg in bovenstaand formaat in de
computer ingevoerd (fig. 9). Op elk moment kan bovendien meer in
formatie worden ingewonnen over de vorm waarin beslissingsregels
moeten worden ingevoerd, gewijzigd of geschrapt.

FIGUUR 10
Wijzigen en inspecteren van beslissingsregels

Decision rules eor I ORDERVERWERKING I

1]
2]

3]

4]

1 +- 2a en
3 +- 2b en
2 +- la en
1 +- 2a

(1 bof (1 a en 3a))
( 1bof (1a en 3 a) )

3b en 4b

Enter no. of rule to be changed (shift help to delete)

»
-data- for adding decisions
-help- available

• *number for verification +
-shift data- for menu
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5. Het inspecteren van de beslissingsregels

Om de gebruiker toe te laten de beslissingsregels te controleren, is een
lijst van ingevoerde beslissingsregels aanwezig. De regels die daar in
het geijkte formaat worden voorgesteld, kunnen eenvoudig worden
geverifieerd, d.w.z. het systeem vervangt de nummers van condities en
acties door hun eigenlijke namen.

De lijst van beslissingsregels van het bovenstaand~voorbeeld wordt
gegeven in figuur 10. De regels worden opgesteld door het analyseren
van de beslissingstekst. Bij wijze van illustratie wordt in figuur 11 de

FIGUUR 11
Verificatie van een beslissingsregel

rule 2 3 ~ 2b en (1b of (la en 3a))

G~cision verification I .. -baclc- to •
.. see .again •

[Voldoende voorraad ?]

{Neen}
n

[Kredietlimiet overschreden ?]

{Neen}
of

[Kredietlimiet overschreden ?]
{Ja}

en
[Belangrijke klant ?]

{Ja}

[Order' op ",-'achtl ijst plaatsen]

-shirt back- for decision list
-shift data- for menu
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betekenis gegeven van de tweede regel, zoals die uit de tekst van het
voorbeeld kan worden afgeleid.

Er dient hier opgemerkt te worden dat de beslissingsregel door zijn
eenduidige interpretatie een overgang is tussen de actie-georienteerde
beslissingstekst (actie x vindt plaats als ... ) en de conditie-georienteer
de beslissingstabel (conditiecombinatie x leidt tot ... ).

6. Opstelling van de beslissingstabel

De gebruiker kan het PRODEMO systeem op elk moment vragen de
informatie die vervat ligt in condities, acties en beslissingsregels samen
te vatten in een tabel. Over de technische werkwijze zal hier niet wor
den uitgeweid. Het is voldoende te weten dat het systeem de beslis
singsregels één voor één inplant in de tabel, vervolgens de tabel samen
trekt en controleert, dan alle informatie berekent om de tabel af te
drukken en ten slotte de aldus bekomen tabel op het scherm projec
teert. Indien een beslissingstabel meer kolommen bevat dan het
scherm kan weergeven, wordt het vervolg gegeven op een volgend
scherm. Voor het gegeven voorbeeld wordt de bekomen beslissings
tabel getoond in figuur 12.

Alvorens deze tabel te projecteren op het scherm heeft de computer
melding gemaakt van 2 fouten (hier niet afgebeeld):

- de derde kolom bevat zowel de actie "Voer het order uit" als "Wei
ger het order"
de vijfde kolom bevat geen actie.

Het is duidelijk dat deze fouten hun oorsprong vinqen in de begin
tekst. De tegenstrijdigheden of tekortkomingen zijn echter veel een
voudiger te ontdekken in de beslissingstabel dan in de oorspronkelijke
tekst. Het systeem controleert automatisch op irrelevante condities,
nooit gerefereerde acties, lege kolommen en tegenstrijdige acties.

De specifieke vorm van de beslissingstabel stelt de gebruiker in staat
eenvoudigweg te controleren of de acties in een bepaalde beslissings
situatie correct zijn, of ze volledig zijn enz.
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FIGUUR 12
Opstelling van de beslissingstabel

ORDERVERlJJERKI NG

(red i et 1 i mi et
pverschreden ? Ja Neen
~oldoende

. -- ~-------.-----
Neenvoorraad ? Ja Neen Ja

Belangri i ke klant ? Ja Neen Ja Neen - -
Bedrag van order ? - ~ 1.0'.0> 1.0".0· - ~ 1.0".0' ) 1.0.0 - -

brder"' leveren x x x - - - x -
Order l..vei geren - - x - - x - -
Order"' op lNacht 1 i j st
t::>laatsen - - - x - - - x

-back- to replot
-shift data- for menu.

-help- available
-data- to touch

END OF TABLE
-shift back- to expand

7. Aanpassing en vervollediging van de tabel

Indien het de bedoeling is van de opstelling van een beslissingstabel om
niet alleen fouten of tekortkomingen op te sporen, maar ze ook te ver
beteren, biedt het PRODEMO systeem een handig instrument om de
ze aanpassingen door te voeren en te controleren.

Enerzijds is het mogelijk de tabel te veranderen door het aanpassen
van de beslissingsregels. Na deze aanpassing stelt de computer een
nieuwe tabel op waarin de wijzigingen vervat zijn. De wijzigingen kun-
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nen naast de beslissingsregels ook betrekking hebben op condities,
conditietoestanden en acties.

Anderzijds is het mogelijk de tabel rechtstreeks te veranderen. Het
PLATü systeem is immers in staat zowel invoer langs het toetsenbord
als invoer door aanraking van het scherm te verwerken. De gebruiker
kan dus op de gewenste plaats "X" en "-" omwisselen; hierna wordt
de tabel opnieuw gecontroleerd op volledigheid en contradicties, wor
den de beslissingsregels aangepast, wordt de tabel eventueel opnieuw
samengetrokken en uiteindelijk in de hernieuwde vorm op het scherm
geprojecteerd.

FIGUUR 13
De verbeterde beslissingstabel

ORDERVERWERKING

krediet 1 imiet
over'schreden ? ·Ja. Neen
lol doende voorraad f Ja Neen Ja 'leen
Belangrijke klant ? Ja Neen Ja \Jeen - -
t3edrag van order ? - ~ 1.0'.0> 1.0'.0 - - - -

brder'" leveren x x - - - x -
Order weigeren - - x - x - -
brder'" op v,lacht 1 i j st
plaatsen - - - x - - x

.01/23/81

-back- to replot
- shi ft data- for mel1u

-help- available
-data- to touch

END OF TABLE
-shift bacK- to expand
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De tabel uit het behandelde voorbeeld zou er, na verbetering van
bovenstaande tekortkomingen, kunnen uitzien als in figuur 13. Dit is
duidelijk een meer betrouwbare en snellere basis om beslissingen te
nemen dan de bestaande tekst waarvan werd uitgegaan.

8. Het opslaan en ophalen van tabellen

Een gebruiker kan zijn tabel op elk moment opslaan in één van de
daartoe voorziene geheugenplaatsen, om ze later weer op te halen
voor gebruik of voor het uitvoeren van aanpassingen.

Drie vormen van tabelopslag zijn aanwezig.

a. Een werkgeheugen dat erop voorzien is beslissingstabellen te be
vatten die nog niet volledig klaar zijn, en daarom slechts tijdelijk
werden opgeslagen. Het is mogelijk deze tabellen te beveiligen zo
dat niemand anders ze kan inkijken, veranderen of weglaten.

b. Een publieke bibliotheek van afgewerkte beslissingstabellen. In de
bibliotheek kunnen 200 tabellen worden opgeslagen, ingedeeld in
10 onderverdelingen (sets) van elk 20 tabellen, afhankelijk van het
onderwerp waarop de tabel betrekking heeft. De tabellen in de bi
bliotheek kunnen 3 niveau's van toegankelijkheid bezitten:
- tabel kan door iedereen worden ingekeken en veranderd;
- tabel kan door iedereen worden ingekeken, niet veranderd;
- tabel kan niet worden ingekeken noch veranderd.

c. Private bibliotheken, ter beschikking van de verschillende gebrui
kers. Deze bibliotheken zijn overigens analoog met de publieke
bibliotheek.

In de bibliotheken kunnen tabellen niet alleen afzonderlijk worden
opgeslagen. Ze kunnen eveneens worden samengebracht in structuren
van tabellen waarop in de volgende paragraaf nader wordt ingegaan.

9. Structuren van beslissingstabellen

Een structuur is een geheel van onderling gerelateerde beslissings
tabellen, die betrekking hebben op eenzelfde beslissingssituatie. De
onderlinge relaties worden gevormd doordat sommige tabellen een
verdere uitwerking zijn van condities of acties van andere tabellen. In
het gegeven voorbeeld is er een actie "order leveren". Deze actie zou
op zich aanleiding kunnen geven tot het opstellen van een nieuwe be
slissingstabel die aanduidt welke de modaliteiten zijn van de levering.
Deze 2 beslissingstabellen vormen dan samen een structuur of systeem.
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De tabellen uit een systeem kunnen altijd worden samengebracht in
1 tabel met dezelfde inhoud. Dergelijke tabel zou echter zo uitgebreid
zijn dat ze compleet onbruikbaar is. Het is veelal nuttig informatie die
samenhoort samen te brengen in kleine afzonderlijke deeltabellen en
deze onderling tot elkaar te relateren. Dit biedt het voordeel dat de
aandacht gericht blijft op de relevante aspecten van elkebeslissings
situatie en dat de structuur van het probleem overzichtelijk blijft.

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen actietabellen en
conditietabellen. Een actietabel is een subtabel die een verdere specifi
cering is van een actie in een andere tabel, zoals b.v. de tabel "order le
veren" er een zou kunnen zijn.

Een conditietabel daarentegen expliciteert geen actie doch wel een
conditie. In het bovenstaande voorbeeld is er de conditie "belangrijke
klant". Om nu te achterhalen of een klant belangrijk is, kan een beslis
singstabel worden opgesteld. Het resultaat van deze tabel is dan de
aanduiding dat de klant belangrijk is of niet.

Dergelijke systemen van beslissingstabellen zijn mogelijk in PRO
DEMO, mits inachtneming van de volgende beperkingen.

- Een systeem kan maximaal bestaan uit 20 tabellen, wat overeen
komt met 1 set in de bibliotheek.

- Indien een actie of conditie verwijst naar een subtabel moeten zowel
de naam van de subtabel als de naam van de actie of conditie begin
nen met A ~ respectievelijk C ~ ter aanduiding dat het een sub
tabel betreft.

- Als systemen zijn enkel boomstructuren toegelaten. Een boom
structuur bestaat uit 1 hoofdtabel met onderliggende niveau's van
subtabellen waarbij elke subtabell en slechts 1 hogerliggende tabel
heeft. Een tabel kan dus verwijzen naar meerdere subtabellen, doch
een tabel kan enkel subtabel zijn van 1 hogerliggende tabel in 1 sys
teem.

De algemene structuur van een systeem is dus als volgt:
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Niet toegelaten vormen zijn:

Het is in deze gevallen immers niet meer mogelijk eenduidig te bepa
len waarvan een subtabel afhangt.

Het invoeren van een structuur van beslissingstabellen in PRODE
Mü beperkt zich tot de bibliotheek, d.w.z. bij opslag in de bibliotheek
vraagt de computer of de tabel deel uitmaakt van een systeem en zo ja
welk de bovenliggende tabel is. Het is mogelijk een voorstelling te krij
gen van de aanwezige tabellen in de vorm van een boomstructuur. De
niveau's van beveiliging tegen niet-geautoriseerde toegang die van toe
passing zijn op afzonderlijke tabellen gelden nu automatisch voor het
volledige systeem. Indien een tabel uit een systeem op het scherm
wordt geprojecteerd kan op eenvoudige wijze de hogerliggende tabel
of één van de eventuele subtabellen worden opgehaald.

In de figuren 14 tot 17 wordt een voorbeeld gegeven van een struc
tuur van beslissingstabellen, zoals die in het PRODEMO systeem
wordt gerealiseerd. Het betreft hier een (licht gewijzigde) uitwerking
van het reeds hoger behandelde voorbeeld (cfr. [4]).
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FIGUUR 14
Structuur van beslissingstabellen

SYSTEMS OF TABLES : management set
-next- to see the hie~archy

or change the system name
ORDERVERl,dER~<I NG

lb. Orderver'I)Jerk i ng I

~G-! Bel a.ngri i ke kl a.nt

-hack- to reload table
-shift data- for menu

ld. ~ Order" 1everen I

-data- for all systems
-help- available
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~:~ 1et i m
pverschreden ?
~ Belangriike klant
!oldoende v00rraad

y

FIGUUR 15
Hoofdtabel

N

.0'5/26/81

~ ()r'd~l-' 1e''leren x x

Drder verl'Jer"pen x
prder"' (:::op l'Jacht 1 i j st
~etten x x

-next- for system
-shift data- fOl'" menu
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FIGUUR 16
Conditietabel

~ Belangrijke klant

,....--_._-------------..........---~-_._-----_.__._-
.- ~e ft i d reken 1 ng ? < 1 j aar ~ 1 jaar
8akencij fer over
laatste 6 maanden
(1,0.00' BF) ? K 5.0';::5ff. < l.0'.0'~l.0'Qf" 5.0~5Qf. <l.0ff~l.0'fl

.05/26/81

a+ BelangrIjke klant

~ Belangrijke klant
F= IN·

x x

x x

x

-next- for sY5tem
- shi ft data- for menu

-help- available
-data- to touch

END OF TABLE
-shift back- to expand
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FIGUUR 17
Actietabel

~ Ol"'der 1everen

Bestelde hoeveelheic
(h) ? h<lff l.0~h<15 1~15

F1fstand tot woning
klant (a) ? - ~<5.0">.0":::;a<l.01Ja~lg.0 -

Ir-- korting -;..~~een

<ort i ng 2 ~~ x

<Ol'""t i ng 5 ~~~ x
<orting 1J1 % x x
3poc.1'....../ervoer x
AJegvervoel'"' .,0, x 'X x
-actuu.rtype A ~-< x x x
-actuu.rtype B x

115/26/81

-next- for system
- shi ft data- for menu

-he lp- aVB. i 1abl e

- data- to touch

END OF TABLE
-shift back- to expand

10. Het nemen van beslissingen

Het nut van een beslissingstabel, en bijgevolg ook het doel van
PRODEMO, is tweeledig: enerzijds het controleren en ontwerpen van
tabellen als voorstelling van een beslissingssituatie, anderzijds het ne
men van beslissingen aan de hand van de geconstrueerde tabellen.

In PRODEMO kan de gebruiker beslissingen nemen op grond van
pas opgestelde tabellen of van tabellen die afkomstig zijn uit de
bibliotheek. De procedure voor het nemen van beslissingen is relatief
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eenvoudig. Op verzoek van het systeem geeft de gebruiker de betref
fende toestand voor de condities (fig. 18) zodat de relevante kolom in
de beslissingstabel kan worden opgespoord. Subtabellen worden auto
matisch tussengevoegd in het beslissingsproces. Bij het einde van een
subtabel keert het systeem terug naar de hogerliggende tabel en ver
volgt daar de beslissingsname met de eventuele resultaten van de sub
tabel. Op die manier kan een volledig systeem van 20 tabellen worden
afgelopen.

FIGUUR 18
Het nemen van beslissingen

decision makin2

Table ORDERVERWERKING

1] Kredietlimiet overschreden?
mJa ~ Neen

Enter value (letter) for condition 1 )

-help- available -back- for another decision
-shitt data- for menu
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Het systeem spoort ook irrelevante condities op, d.w.z. condities die
in de beslissingstabel een "-" hebben in de overeenkomstige kolom.
Hier speelt de toestand die de conditie aanneemt bijgevolg geen rol.

De acties van de beslissingssituatie worden automatisch gegene
reerd (fig. 19). Indien er geen acties zijn, wordt dit aangeduid door NO
ACTIONS. Is de betreffende beslissingssituatie onmogelijk, dan volgt
de vermelding IMPOSSIBLE RULE.

FIGUUR 19
Resultaat van de beslissingsname

Table : ORDERVERWERKING

1] Kredietlimiet overschreden?
D Neen

2] Voldoende voorraad?
[";'J Ja

3] Belangrijke klant?
- i rl"'e 1evant-

4] Bedrag van order ?
-irrelevant-

[ 1] Order leveren

- END -

-help- available -back- for another deci5ion
~shift data- for menu

332



11. Keuze-opties

Het PRODEMO systeem laat de gebruiker een aantal keuzemogelijk
heden m.b.t. de opbouwen voorstelling van de uiteindelijke beslis
singstabel. Indien deze hieraan niets wenst te veranderen worden de
normale (standaard-)opties gekozen.

De belangrijkste opties zijn:

- Automatische diagnose van de tabel (AAN, UIT), standaard is
AAN. De diagnose leidt tot het opsporen van allerlei tekortkomin
gen in de opgestelde beslissingstabel , zoals tegenstrijdige acties, niet
gerefereerde acties, onvoorziene beslissingssituaties, enz. Deze
optie is een controle op duidelijke tekortkomingen in de opgestelde
tabel.

- Samengetrokken of uitgebreide beslissingstabel, standaard == sa
mengetrokken. In een samengetrokken tabel worden beslissingssi
tuaties die leiden tot dezelfde beslissingen samengebracht tot een
enkele relevante situatie (cf. III.A.).

- Breedte van de strook, standaard is 20 posities. De strook van een
beslissingstabel is dat gedeelte waar de conditie- en actienamen wor
den geplaatst. Vermits de afmetingen van het scherm beperkt zijn,
moet de gebruiker kiezen tussen een grote strookbreedte of een
groot aantal geprojecteerde beslissingsregels. Indien de strook
breedte klein is, worden de conditie- en actienamen opgesplitst en
vervolgd op de onderliggende lijnen. In het andere geval wordt meer
plaats voorzien voor de namen en blijft er dus minder over voor het
projecteren van de beslissingskolommen. De tabel wordt dan even
tueel voortgezet op één of meer volgende schermen.

12. Richtlijnen van verdere uitbreidingen

Een belangrijk aandachtspunt bij de uitbreiding van de huidige
tioneIe) versie is het inbouwen van een steeds In

het systeem. Deze intelligentie heeft o.a. op het automa-
tisch splitsen van omvangrijke tabellen en het uitbreiden van de
"response mode". Deze "response mode" zou toelaten het

niet alleen n1aar ook ro"l1..".,..,...,. .. ,"f".c::.r rr",.,"-'" '''''r«

laten door van de De~~llsslnlgs~~ltllatle

afleiding van logische
Een verdere uitbreiding van de huidige PRODEMO faciliteiten be-
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treft het loslaten van het rigoureuze karakter van de beslissingsspecifi
catietaal. Dit moet niet alleen leiden tot een meer soepele, maar vooral
tot een dichter bij genuanceerde natuurlijke taaluitdrukkingen aanleu
nende logische gebruikerstaal. Een eerste voorstel voor dergelijke taal
werd gedaan in [1].

13. Een korte noot over de PLATO-omgeving

Het Control Data Plato systeem is een interactief computer-gesteund
onderwijssysteem, oorspronkelijk ontwikkeld aan de University of
Illinois onder Dr. D.L. Bitzer. Het bestrijkt alle fazen van het onder
wijsproces en vindt toepassing in diverse ondernemingen, overheids
en onderwijsinstellingen.

Het hart van een PLATO systeem is een krachtige (64 bit) CDC
CYBER 73 computer, waaraan een netwerk van 1024 terminals kan
worden gekoppeld.

Onze keuze van het Plato systeem als implementatie-omgeving was
niet enkel gebaseerd op zijn toevallige aanwezigheid. Dagelijks appre
ciëren we zijn

- faciliteiten voor het relatief gemakkelijk opbouwen van attractieve
schermlayouts

- aantoetsscherm
- snelle antwoordtijden
- boeiende omgeving van de PLATO gemeenschap.

Deze en vele andere faciliteiten compenseren ruimschoots enkele 
storende kenmerken (o.a. communicatielijnonderbrekingen).

Verder zijn we ervan overtuigd dat Computer Ondersteund Onder
wijs zoals belichaamd in de Plato benadering nooit kan beperkt blijven
tot onderwerpen die ook via traditionele leermethoden kunnen wor
den aangeleerd. Door zijn manifeste mogelijkheden tot het verhogen
van modelleervaardigheden en inzichten, kan het PRODEMO sys
teem o.i. terecht als een "les" worden beschouwd.

DANKWOORD

Vele PRODEMO karakteristieken werden beslissend beïnvloed door
de stimulerende ideeën van Prof. Dr. M. Verhelst.

De huidige bijdrage van J. Vanthienen wordt gefinancierd door het
I.C.M. project nr. 10. Het gebruik van het Platosysteem werd mogelijk
gemaakt door de Generale Bankmaatschappij .
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