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In dit artikel wordt hergebruik van kennis ten behoeve van modellen voor model-gebaseerde 
diagnose besproken. Eerst wordt aandacht besteed aan de vorm van deze modellen, en aan de 
belangrijkste invloeden op de inhoud van modellen. Dit blijken te zijn: (1) de taak waarvoor 
de diagnose wordt uitgevoerd (troubleshooting), en (2) de manier waarop met het model 
wordt geredeneerd. Daarna worden twee kennisbronnen besproken waaruit modellen kunnen 
worden afgeleid voor model-gebaseerde diagnose: CAD-gegevens en simulatiemodellen. 
Informatie in het CAD-formaat EDIF blijkt goed bruikbaar te zijn voor modellen. Uit 
simulatiemodellen kan een structureel model worden afgeleid, en informatie die voor 
voorwaarts redeneren kan worden gebruikt. De vraag of deze informatie voldoende is om 
modellen voor diagnose af te leiden is nog in onderzoek. 
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1 Inleiding 
Model-gebaseerde diagnose houdt zich bezig met het opsporen van fouten in techni
sche systemen. De twee belangrijkste problemen hierbij zijn een efficiëntieprobleem 
en een modelleringsprobleem. Het modelleringsprobleem is om bruikbare modellen 
te vinden om te diagnostiseren. Een model bestaat uit onderling verbonden compo
nenten. De vorm van modellen voor diagnose zal worden besproken in §2.1. 

Van de grond af aan modelleren is moeilijk en vaak niet haalbaar, omdat er geen ex
pertkennis aanwezig is om het systeem te modelleren. Daarom is het noodzakelijk om 
kennis te hergebruiken. In dit artikel zullen we bekijken of het mogelijk is om alle 
beschikbare informatie opnieuw te gebruiken voor model-gebaseerde diagnose, we 
zullen in het bijzonder kijken naar ontwerpgegevens en simulatiemodellen. Naast 
het feit dat het nodig is om beschikbare kennis opnieuw te gebruiken heeft het als 
voordeel, dat het goedkoper is en dat het modelleringsproces minder tijd vergt. 

In §2.2 zullen we bekijken wat voor een soort model we nodig hebben om te diagnos
tiseren. De eisen met betrekking tot de vorm en inhoud zullen worden bekeken. Het 
doel waarvoor het model wordt gebruikt, troubleshooting, zal een belangrijke invloed 
blijken te hebben op de inhoud van het model. Het gebruik van meerdere modellen 
zal worden bekeken als een mogelijkheid om veel informatie over het model weer te 
geven of om dezelfde informatie op verschillende niveaus van abstractie te represen
teren. 

De al beschikbare informatie wordt nader bekeken in §3. We zullen laten zien welke 
informatie aanwezig is in ontwerpbeschrijvingen en simulatiemodellen en in welke 
vorm deze kennis aanwezig is. 

1 Dit onderzoek is gesponsord door de Stichting Knowledge-Based Systems. 
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In §4 zal de afbeelding van beschikbare informatie naar modellen voor diagnose wor
den bekeken. 

2 Modellen voor diagnose 
Bij het modelleren van een systeem is het belangrijk te weten waarvoor het model 
gaat worden gebruikt. Het begrip troubleshooting is hier belangrijk; dit wordt uitge
werkt in §2.3. Verder moeten we ook weten wat de vorm van de modellen moet zijn. 
Dit wordt uitgewerkt in de volgende paragraaf. Het gebruik van meerdere modellen 
wordt behandeld in §2.4. 

2.1 De vorm van modellen voor diagnose 
Alle model-gebaseerde diagnostische programma's gebruiken dezelfde soort model
len; deze bestaan uit: 

Componenten 
Deze representeren de fouten in het systeem. Componenten hebben ports die de ver
binding met de buitenwereld vormen. De componenten hebben een duidelijke fysieke 
tegenhanger. 

Verbindingen 
Deze vormen de invloeden van componenten op elkaar. Verbindingen zijn tussen 
poorten van componenten. Verbindingen hebben geen direkte fysieke tegenhanger. 

De representatie van deze objecten verschilt in de diverse diagnostische programma's. 
In HT (Davis, 1984) zijn de componenten LISP objecten, in GDE (De Kleer en Wil
liams, 1986) zijn ze constraints. Het is belangrijk in het gebruik van dit soort modellen 
dat ze voldoen aan het no function in structure principe (De Kleer en Brown, 1981). 
Dit houdt in dat het systeem beschreven is door slechts gebruik te maken van het 
gedrag van de componenten. Bovendien mag de gedragsbeschrijving van componen
ten geen gebruik maken van de gedragsbeschrijving van het systeem als geheel. 

2.2 De inhoud van modellen voor diagnose 

Een belangrijker kwestie dan de vorm van modellen is wat de componenten in de 
modellen voorstellen en waarom een bepaalde keuze is gemaakt. Het blijkt dat twee 
belangrijke invloeden zijn op de inhoud van modellen: 

1. Wat is het uiteindelijke doel waarvoor het diagnostisch programma wordt ge-
bruikt; 

2. Hoe wordt het model gebruikt in het programma. 

Deze twee aspecten kunnen worden geanalyseerd naar hun invloed op de effectiviteit 
en de efficiëntie van het resulterende diagnostische programma. Alleen de effectiviteit 
wordt hier behandeld. 

2.2.1 Doel van het programma 
Het uiteindelijke doel waarvoor het diagnostische programma wordt gebruikt is 
troubleshooting: het werkend krijgen van een apparaat dat defect lijkt te zijn. Een deel 
van dit proces is diagnose: uitzoeken wat er fout is. Als uitkomst van de diagnostische 
sessie moet er voldoende informatie zijn om een reparatie-aktie voor te stellen. Het 
proces van troubleshooting is afgebeeld in figuur 1. 
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reparatie 

Figuur 1. De troubleshooting cyclus 

2.2.2 Gebruik van het model 
In onze opvatting over model-gebaseerde diagnostische programma's bestaan deze uit 
drie delen: een diagnostisch algoritme, een model interpretator en een model (figuur 2). In 
deze indeling is te zien dat het model wordt gebruikt door de model interpretator. Om te 
weten of het model kan worden gebruikt door de model interpretator moeten we weten 
wat dit deel van het programma doet met het model. Het interpreteren van een model 
kan verschillende akties inhouden. 

Observaties 

, 

observaties 
toestands-

.-----.., toeken
Diagnos- !!ingen ..... 
tisch 
algoritme 

Model
inter

pretator 

, Diagnoses 

informatie 

over het EJ 
model 

" ..... Model 

Model-gebaseerd diagnostisch programma 

Figuur 2. De structuur van model-gebaseerde diagnostische programma's 

Simulatie 
Simulatie is het voorspellen van waarden van uitgangen van het model, gegeven in
voerwaarden. Dit is meestal de eerste stap in de diagnose. 

Backward propagation 
In het terugwaarts redeneren wordt geprobeerd om ingangswaarden af te leiden uit 
uitgangswaarden. 

Upstream tracing 
In upstream tracing wordt afgeleid welke componenten gebruikt zijn bij het bereke
nen van een waarde voor een port. Upstream tracing hoeft niet altijd gebruik te ma
ken van het gedrag van componenten. Sommige diagnostische methoden zijn er op 
gebaseerd, zoals in (Bakker et al., 1989). Davis (1984) gebruikte het als de eerste stap in 
het diagnostisch proces. 
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Constraint propagation 
In constraint propagation wordt een constraint die een waarde voor een port beschrijft 
door een gedragsbeschrijving van een component gepropageerd om een constraint 
voor de waarde van een andere port uit te rekenen. Deze rekenwijze wordt niet vaak 
gebruikt, maar zie (Van Soest et aL, 1990) voor een manier om dat te doen. 

2.3 Troubleshooting 

2.3.1 De fouten in het systeem 
Het is essentieel dat we de types fouten weten waarnaar we op zoek zijn. Dit is anders 
dan in heuristische diagnose, waar we iedere fout moeten weten, en de manier 
waarop die fout zich uit. In model-gebaseerde diagnose moeten we het type van de 
fout weten. Dit wordt in het model gerepresenteerd als een specifiek gedrag van een 
component, of als een onbekende foutmode. De uitingsvorm van de fout hoeft ook 
niet expliciet opgeslagen te worden, omdat dit impliciet is beschreven door het gedrag 
van de componenten. 
Het is altijd impliciet verondersteld in de literatuur over model-gebaseerde diagnose 
dat we op zoek zijn naar het falen van vervangbare eenheden in het systeem. Er zijn 
echter ook andere soorten fouten mogelijk, zoals kortsluitingen in het elektrische do
mein, of lekken in domeinen waar vloeistoffen of gassen een rol spelen. Zelfs een ge
bruikersfout kan als fouttype optreden. Al deze fouttypen moeten worden gerepresen
teerd als specifieke gedragingen van componenten. 

2.3.2 Reparatie-akties 
Net als bij de fouten, gebruiken we ook een gegeneraliseerd begrip van reparatie: ver
vang een component, geef de gebruiker advies, of zelfs, herdefinieer de systeemfunc
tie. Dit laatste geval treedt op als geen reparatie mogelijk is, zoals in een ruimtevaar
tuig. Het kan dan beter zijn om het systeem te accepteren met de fout, en het te ge
bruiken zoals het is. 

Wanneer de uitvoer van het diagnostische programma direkt wordt gebruikt als 
reparatieadvies, moeten de reparatieakties in het model worden gerepresenteerd. 
Soms is het gebruik van een apart programma nodig om reparatieadvies te geven. Een 
voorbeeld daarvan werd gegeven door Scott Penberthy (1991). Hij gebruikt model
gebaseerde diagnose in VLSI ontwerp. Een MBD programma vindt de onderdelen in 
het ontwerp (transistoren) die verantwoordelijk zijn voor inadequaat gedrag van het 
ontwerp. Een apart programma suggereert dan veranderingen in de geometrie van de 
transis toren. 

2.3.3 De observaties 
Kennis over de plaatsen in het model die overeenkomen met observatiepunten kan 
gebruikt worden om het model te vereenvoudigen. In het interpreteren van een 
model wordt geprobeerd om waarden voor observatiepunten af te leiden uit waarden 
van andere observatiepunten. Wanneer zich meerdere componenten bevinden 
tussen de twee observatiepunten is het meestal niet mogelijk om te discrimineren 
tussen deze componenten. Deze kunnen dan net zo goed worden samengenomen tot 
één component, wat een kleiner model oplevert. 
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2.4 Meerdere modellen 

Het gebruik van meerdere modellen kan nuttig zijn wanneer veel informatie over 
een systeem moet worden gerepresenteerd, of wanneer dezelfde informatie op meer
dere niveaus van abstractie aanwezig is, zoals in hiërarchische beschrijvingen. Het is 
dan wel een probleem hoe door die graaf van modellen moet worden gemanoeu
vreerd. 

Het gebruik van meerdere modellen werd al voorgesteld in (Davis, 1984). Zijn pro
gramma zocht een single point of failure in een systeem. Davis stelde voor om in een 
vaste volgorde te zoeken naar specifieke fouten: eerst functioneel falen van compo
nenten, dan kortsluitingen, enzovoort, net zo lang tot een type fout was gevonden dat 
consistent was met de observaties. Voor ieder fouttype zou een ander model kunnen 
worden gebruikt. 

Walter Hamscher gebruikt ook meerdere modellen in zijn programma XDE (Ham
scher, 1988). Daarin worden twee soorten modellen gebruikt: functionele modellen en 
fysieke modellen. De functionele modellen worden voor de efficiëntie gebruikt: mo
dellen hoger in de hiërarchie zijn kleiner, en dus goedkoper in het rederenen. Com
ponenten in de fysieke modellen vertegenwoordigen vervangbare eenheden. Deze 
modellen worden gebruikt om te bepalen wanneer de diagnose moet stoppen. 

2.4.1 Het gebruik van meerdere modellen 
Voor het redeneren met meerdere modellen stellen Out en Bakker (1992) een manier 
voor om de bruikbaarheid van een model voor diagnose te evalueren. Zij nemen aan 
dat er een speciaal model is waarin de componenten vervangbare eenheden voorstel
len. De componenten in andere modellen stellen nu niet direkt vervangbare eenhe
den voor, maar indirekt via het speciale model. Het model waarin na diagnostisch re
deneren de minste vervangbare eenheden worden vervangen is het beste model om 
diagnose in voort te zetten. 

3 Ontwerpkennis en simulatiemodellen 
In deze paragraaf zullen we twee soorten al beschikbare kennis bekijken, namelijk, 
ontwerpkennis en kennis aanwezig in simulatiemodellen. Vanwege plaatsgebrek 
zullen we alleen een korte abstracte beschrijving geven van de ontwerpkennis en het 
hergebruik hiervan (het hergebruik wordt in §4.1 beschreven). We zullen iets gedetail
leerder ingaan op simulatiemodellen. 

3.1 Ontwerpkennis 

Tegenwoordig worden de meeste complexe electronische systemen ontworpen met 
computer hulpmiddelen. Dit betekent dat voor nieuwe electronische systemen de 
ontwerpgegevens in machinaal leesbare vorm beschikbaar zijn op het moment dat het 
systeem in produktie gaat. Hergebruik van deze ontwerpgegevens om modellen voor 
model-gebaserde diagnostische systemen af te leiden zou het mogelijk maken om een 
diagnostisch programma beschikbaar te hebben op het moment dat het produkt op de 
markt komt. In dit artikel beschouwen we hergebruik van een standaard voor infor
matieoverdracht tussen CAD-systemen, namelijk EDIF (Electronic Industries Associa
ti on, 1987). We moeten weten wat voor soort informatie er aanwezig is in EDIF ont
werpbeschrijvingen; dit is beschreven in deze paragraaf. In §4.1 gaan we in op het 
transformeren van de ontwerpgegevens naar modellen voor diagnose. 
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EDIF betekent Electronic Design Interchange Format, en is momenteel op versie 200 
(een nieuwe versie, 209, wordt verwacht eind 1992). EDIF is ontworpen om verschil
lende soorten informatie over digitale systemen te transporteren; in de praktijk wordt 
het meestal gebruikt voor transport van gegevens over de fysieke layout van chips. In 
toekomstige releases wordt meer ondersteuning verwacht voor onderdelen op hogere 
niveaus zoals printplaten. EDIF is een geaccepteerde standaard in de industrie. 

In EDIF beschrijvingen kunnen verschillende soorten informatie staan. Daarvoor zijn 
verschillende views gedefinieerd. Componenten in EDIF worden cells genoemd, en 
binnen een cell kan door middel van verschillende views verschillende informatie 
over die cell worden beschreven. De views netlist en logicmodel zijn het meest interes
sant voor MBD. Schematic, symbolic, behavior, masklayout, pcblayout, document en stranger 
zijn minder relevant. 

Netlist laat de beschrijving van de structuur van het ontwerp toe. Netlists kunnen 
hiërarchisch zijn; aan de top is altijd één cello 

Logicmodel is de beschrijving van het gedrag van een celP. Gedragsbeschrijvingen in 
EDIF kunnen tijdafhankelijk zijn. 
EDIF schrijft niet voor dat de beschrijving compleet is. Een EDIF file met alleen de 
netlist view is een valide EDIF beschrijving, ook een EDIF file waar een deel van een 
systeem volledig is uitgewerkt is valide EDIF. De eisen die EDIF aan een beschrijving 
stelt zijn dus niet voldoende om de informatie ook voor diagnose relevant te maken. 

Er zijn drie EDIF levels. Op de hogere niveaus kunnen de ontwerpen compacter be
schreven worden, doordat arrays van componenten zijn toegelaten, en lussen om 
ontwerpen te beschrijven. De hogere niveaus worden zelden gebruikt, en beschrijvin
gen op hogere niveaus kunnen altijd geëxpandeerd worden naar het laagste niveau. 

3.2 Simulatiemodellen met discrete events 

Een simulatiemodel wordt gebruikt om een bepaald systeem te simuleren, dit simu
leren wordt gedaan door een simulator. Samen vormen de simulator en het simula
tiemodel een simulatieprogramma. 

Het doel van simulatie is niet altijd gelijk. Vaak worden simulatieprogramma's ge
bruikt om het gedrag van een systeem te simuleren om zo de verwachte eigenschap
pen van het systeem te voorspellen voordat het systeem wordt gebouwd. Ook wordt 
simulatie gebruikt om statistische gegevens te verzamelen over een al bestaand sys
teem. 

Om de informatie uit simulatiemodellen te kunnen hergebruiken moeten we eerst 
vaststellen welke informatie aanwezig is en hoe die is gerepresenteerd. We zullen ons 
daarbij concentreren op een bepaalde klasse simulatiemodellen, namelijk simulatie
modellen met discrete gebeurtenissen (events). In deze modellen verandert het sys
teem alleen op discrete tijdstippen, de event-tijden. Er wordt verondersteld dat het sys
teem in dezelfde toestand blijft tussen twee opeenvolgende tijdstippen. 

Zeigier heeft een formalisme opgesteld om simulatiemodellen met discrete events in 
te beschrijven (ZeigIer, 1984, 1976). Het gemodelleerde systeem wordt beschreven als 
een black box die reageert op invoersegmenten. Een invoersegment is een paar 
bestaand uit een externe gebeurtenis (event) en de tijd waarop deze gebeurtenis 
optreedt. Het systeem verandert van toestand als een extern of een intern event 

2 Vreemd genoeg wordt de behavior view niet gebruikt. 
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optreedt. Een extern event is bijvoorbeeld het veranderen van de invoerwaarden van 
het systeem op een bepaalde tijd. Een intern event is de verandering van toestand die 
het systeem ondergaat nadat het een bepaalde tijd in een zekere toestand heeft 
verkeerd. Tenslotte bevat het formalisme een uitvoerfunctie die de toestand van het 
systeem omzet in de uitvoerwaarden van het systeem. 

In de praktijk wordt het model dat beschreven wordt door het formalisme verder 
gestructureerd door een bepaald gezichtspunt (view), ook wel modelleringsstragie ge
noemd, toe te passen. Er worden in de literatuur drie gezichtspunten onderscheiden. 
In alle drie de gezichtspunten bestaat het model uit een aantalondeling verbonden 
componenten. De structuur van het model is impliciet gecodeerd binnen het simula
tieprogramma. De verschillen in de gezichtspunten zijn gelegen in het concept locali
teit. De localiteit bepaald welke informatie samen in een subroutine wordt geplaatst. 
We zullen nu voor elk van de drie gezichtspunten bekijken hoe de structurele en 
gedragsinformatie wordt gerepresenteerd in het model. 

3.2.1 De event scheduling view 
Bij de event scheduling view worden de toestandsveranderingen van elke component 
a weergegeven door de transitiefunctie /)a. Deze functie /)a wordt opgedeeld in m func-

ties /)i , waarbij 1 ~ i ~ m, voor elke toestand waarin de component zich kan bevinden. 
a 

Een event komt overeen met de verandering van de toestand van een component op 

een bepaalde tijdstip. Een event wordt dus geassocieerd met een functie /)i . Voor elk 
a 

event van een component is er een aparte subroutine in het simulatieprogramma. 
We noemen dit localiteit van tijd omdat alle acties die op een bepaald tijdstip 
plaatsvinden bij elkaar in het simulatieprogramma staan. 

In de event subroutines worden andere events gepland en toestandsvariabelen van 
andere componenten veranderd. Statements die hiervoor verantwoordelijk zijn 
beïnvloeden andere componenten en bepalen hierdoor de structuur van het gerepre
senteerde systeem. 

3.2.2 De activity scanning view 
Bij de activity scanning view wordt de functie /)a verdeeld in een conditioneel gedeelte 
Ca en een actie functie fa. Het conditionele gedeelte bevat de condities op de compo
nenten die a beïnvloeden (a's beïnvloeders). De actie functie bevat de acties die 
moeten worden uitgevoerd als a zich in een bepaalde toestand bevindt. Het conditio
nele gedeelte en de actiefunctie worden beide als verschillende subroutines gecodeerd 
in het simulatieprogramma. De acties voor alle toestanden van een component wor
den samen in een subroutine geplaatst die geassocieerd wordt met fa; we noemen dit 
localiteit van toestand. 
De acties in de subroutine voor fa veranderen de toestand van de componenten die 
worden beïnvloed door a. In de routine met de condities staan de beïnvloeders van a . 
Door de beïnvloeders, en door de door a beïnvloede componenten, wordt de structuur 
van het systeem bepaald. 

3.2.3 De process interaction view 
Bij de process interaction view worden het conditionele gedeelte en de actie functie 
verder gestructureerd. Beide delen worden opgedeeld in functies die corresponderen 
met een besturingstoestand waarin het simulatieprogramma zich kan bevinden. Een 
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besturingstoestand correspondeert met een statementlabel waar het programma moet 
starten of verder gaan met zijn executie. Alle informatie over een component wordt 
in één subroutine geplaatst, dit wordt localiteit van object genoemd. De subroutine re
presenteert het proces dat zijn component uitvoert. Afhankelijk van de besturingstoe
stand, wordt het proces uitgevoerd beginnend bij een bepaald statement binnen de 
processubroutine. 

De processubroutine van een component a bevat statements om de variabelen van 
andere componenten die door a beïnvloed worden een waarde te geven. Daarnaast 
worden andere componenten opnieuw ingepland om hun executie te hervatten na 
een bepaalde tijd. Deze twee soorten opdrachten bepalen de structuur van het systeem. 

3.2.4 Een casestudie: de lowa logic simulator 
De Iowa logic simulator3 is een simulatieprogramma gebaseerd op de event schedul
ing view, dat gebruikt wordt om digitale circuits samengesteld uit TTL componenten4 

te simuleren Gones, 1991). De modellen van deze circuits worden beschreven in een 
Pascal-achtige taal. Het simulatieprogramma bestaat uit twee delen, een parser om het 
model in een interne representatie met records te vertalen en een simulator om het 
systeem daadwerkelijk te simuleren. 

Elke component a heeft maar één transitiefunctie 0a omdat elke a hoogstens één in
terne toestand heeft. In de subroutine voor deze functie worden de events voor de 
componenten die met de uitvoer van a verbonden zijn gepland. Verder worden de 
toestandsvariabelen van de door a beïnvloede componenten veranderd. In §4.2 zullen 
we kijken hoe de informatie in de simulator opnieuw kan worden gebruikt voor diag
nose. 

4 Is een afbeelding mogelijk? 

4.1 Hergebruik van ontwerpkennis 
De EDIF views netlist en logicmodel kunnen zonder al te veel moeite afgebeeld worden 
op componenten en gedrag van componenten. De cellen in de netlists corresponderen 
met componenten in een model, en het correcte gedrag van de componenten kan 
worden afgeleid uit de logicmodel view. De hiërarchische beschrijvingen in EDIF cor
responderen met het gebruik van hiërarchie in model-gebaseerde diagnose. 

Het transformeren van de EDIF netlist view naar een beschrijving in de modeltaal 
DML (Van Soest, 1992) is geïmplementeerd. De vertaling van de logicmodel view naar 
DML is niet volledig geïmplementeerd. De logicmodel view wordt wel ingelezen, maar 
niet uitgeschreven naar de doeltaal; daar worden echter geen fundamentele 
problemen verwacht. Het gebruik van de tijdsafhankelijke beschrijvingen in EDIF kan 
tijdens het redeneren problemen opleveren: de taal DML laat dergelijke beschrijvin
gen toe, maar er is geen redeneermechanisme dat er mee om kan gaan. 

Informatie in andere views kan interessant zijn. De view pcblayout bijvoorbeeld, 
beschrijft de layout van een printplaat. Dergelijke informatie kan gebruikt worden om 
kortsluitingen tussen de printsporen te vinden. De omzetting van deze view is niet 
geautomatiseerd. Informatie in de views schematic en graphic zouden kunnen worden 
gebruikt voor de presentatie van informatie over het te diagnostiseren systeem. 

3 Dank aan Douglas W. Jones voor het beschikbaar stellen van een copie van dit programma. 
4 TIL staat voor transistor transistor logic. 
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Het omzetten van de informatie in een EDIF file naar een model voor diagnose geeft 
een model dat voldoet aan de basisvoorwaarden voor model-gebaseerde diagnose. 
Toegevoegd moet worden wat het verband is tussen de componenten en de reparatie
akties. De gedragsbeschrijvingen in EDIF kunnen niet altijd direkt worden gebruikt 
voor elke diagnostische redeneermethode. De gedragsbeschrijving in EDIF kunnen 
procedureel van aard zijn, en alleen geschikt voor simulatie: een diagnostische rede
neermethode die terugredeneren vereist kan hier niet mee omgaan. 

4.2 De Iowa logic simulator 

In deze paragraaf zal het hergebruik van simulatieprogramma's worden geïllustreerd 
aan de hand van de case die werd beschreven in §3.2.4. We zullen laten zien hoe de 
vorm (zie §2.1) van het simulatiemodel opnieuw gebruikt kan worden. 

4.2.1 Afleiden van een structuurmodel 
Een van onze doelen is het (automatisch) afleiden van de structuur van het gesimu
leerde systeem. In het geval van de Iowa logic simulator kan dit op een gemakkelijke 
manier. 

Zoals we hebben gezien in §3.2.4 bevat de simulator een parser die het model in een 
interne representatie vertaalt. De interne representatie is expliciet gegeven, voor elke 
component bevat hij een record. Elk record bevat een veld waarin de verbindingen 
van de component met andere componenten zijn weergegeven. Deze informatie kan 
worden onttrokken aan de records door een procedure die alle records leest en de in
formatie wegschrijft naar een uitvoerbestand. 

In het algemeen zal de structuur impliciet in het simulatieprogramma aanwezig zijn. 
We zullen nu beschrijven hoe een structureel model kan worden afgeleid als we geen 
expliciet model hebbens . In de subroutine van de transitiefunctie /ia van een bepaalde 
component a worden de events gepland voor de componenten die worden beïnvloed 
door a. Verder worden hier de toestandsvariabelen van deze componenten veran
derd. Als de componenten ~1, ... , ~m worden gepland in de subroutine voor a, of hun 
toestandsvariabelen worden veranderd, dan voegen we op deze plaats een opdracht 
toe om de namen van deze variabelen ~1, ... , ~m naar een uitvoerbestand te schrijven 
samen met de naam van a . 

Als het simulatieprogramma wordt uitgevoerd wordt de naam van elke component 
samen met de door hem beïnvloede componenten automatisch naar het uitvoerbe
stand geschreven. De hele structuur van het systeem wordt op deze manier expliciet 
gemaakt, en kan eenvoudig worden vertaald naar de vereiste vorm. 

4.2.2 Het afleiden van het gedrag van elke component 
Naast een structuurmodel willen we ook het gedrag van elke component afleiden uit 
het simulatiemodel. We willen het impliciet gecodeerde gedrag expliciet maken. De 
expliciete invoer/uitvoer relaties kunnen door de in §2.2.2 beschreven model inter
pretator worden gebruikt om de simulatie uit te voeren. Als de relatie inverteerbaar is 
kunnen er achterwaartse regels uit worden afgeleid. Deze regels kunnen worden ge
bruikt voor achterwaartse propagatie. 

In het algemeen is het een moeilijk probleem om de expliciete invoer/uitvoer relatie 
van een component automatisch af te leiden uit een deel van de programmatekst. Dit 

5 We voegen deze beschrijving toe omdat die een beter idee geeft van hoe de informatie in het simulatie
model zelf, zoals beschreven in paragraaf 3.2, opnieuw kan worden gebruikt. 
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probleem wordt bekeken in het gebied van de reverse engineering. We zullen hier 
niet op ingaan. Vaak zijn expliciete relaties beschikbaar gedurende het ontwerpproces 
van het simulatieprogramma. Het zou nuttig zijn als deze relaties beschikbaar waren. 
Ze zouden bijvoorbeeld kunnen worden toegevoegd aan de documentatie van het 
programma. 

Een alternatief voor het automatisch afleiden van gedrag is, om het met de hand te 
doen. We kunnen echter ook het impliciete gedrag van elke component, dat geco
deerd is in de subroutines die zijn transitiefunctie representeren, opnieuw gebruiken. 
Voor elk van deze subroutines die het gedrag van een component weergeven, schrij
ven we een invoer- en een uitvoerroutine. De invoerroutine geeft de subroutine zijn 
invoerwaarden (bijvoorbeeld de huidige toestand van de component). De uitvoerrou
tine leest de waarden van de uitvoervariabelen of berekent deze, gebruik makend van 
de nieuwe toestand. Op deze manier kan elke subroutine worden gescheiden van het 
programma en worden gebruikt om het voorwaartse gedrag van een component te si
muleren. 

5 Conclusies 
In dit artikel hebben we de mogelijkheden bekeken van hergebruik van al beschikbare 
informatie voor model-gebaseerde diagnose. Eerst hebben we gezien welke eisen er 
worden gesteld aan de modellen met betrekking tot de vorm en de inhoud. Het doel 
waarvoor het model gebruikt wordt, diagnose, bleek van invloed op de inhoud van 
het model. 

Twee soorten beschikbare informatie, namelijk, ontwerpkennis in de vorm van EDIF 
beschrijvingen van digitale systemen, en simulatiemodellen werden onderzocht. Het 
hergebruiken van deze informatie bleek mogelijk te zijn. De omzetting van EDIF ge
zichtspunten (views) naar componenten en gedrag gerepresenteerd in DML levert 
geen problemen op en kan automatisch worden uitgevoerd. 

Uit simulatiemodellen kunnen we een structureel model afleiden. Verder is het mo
gelijk om procedures voor voorwaartse waarde propagatie af te leiden uit deze model
len. Het zou nuttig zijn om expliciet de invoer/uitvoer relaties te weten van compo
nenten. Als deze relaties voorhanden zijn kan de model interpretator de modellen op 
meerdere manieren interpreteren. Omdat deze relaties moeilijk automatisch af te lei
den zijn wordt het aanbevolen om ze op een of andere manier beschikbaar te stellen, 
bijvoorbeeld door ze aan de programmadocumentatie toe te voegen. 

De vraag of de informatie in CAD-gegevens en simulatiemodellen voldoende is voor 
moddellen voor diagnose is nog in onderzoek. 
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