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1 Voorwoord
Typisch, de manier waarop 1k in dit afstudeerproject ben gerold. Een jaar geleden had ik de mo-
gelijkheid een spelletje te onderzoeken als onderdeel van de afstudeerrichting Cognitieve Ergonomie,
maar dit leek mij niet het meest interessante project: mijn interesse gaat uit naar de richting Ken-
nistechnologie. Rond die tijd zag ik op het rooster een keuzevak staan, dat Rechtsinformatica beet.
1k moest nog een aantal keuzevakken voor het vierde jaar volgen, en 1k veronderstelde dat dit een
yak was dat ik een jaar geleden ook voor de heift had gevolgd, namelijk de AVV Informaticarecht
voor Niet Juristen. Dit was een zeer interessant yak, en het leek mij een prima opvulling. Maar toen
1k bij het eerste college verscheen, bleek dat het om een heel ander yak ging. Dit yak werd gegeven
door dhr. C.N.J. de Vey Mestdagh, en hierin werd een kennissysteem behandeld dat hij zeif had
ontwikkeld, namelijk het Expertsysteem voor het Milieuvergunningenrecht (ESM). Vaazelfsprekend
ben ik dit yak blijven volgen. Het college was meer een discussie van twee uur, en natuurlijk kregen
we bet er ook over dat 1k dit jaar wilde afstuderen, waarop dhr. De Vey Mestdagh niij aanbood
om bij de sectie Recht en ICT aan de RuG af te studeren. Hij had nog wel twee projecten waar ik
mogelijk aan zou kunnen werken. Het eerste project was het ANITA project, waarin een systeem
ontwikkeld zou worden dat bet opvragen van informatie binnen politiedatabases controleert waarbij
intelligent agents gebruikt worden, maar binnen dit project was op dit moment geen plaats voor een
KI student. Het andere project was een uitbreiding van zijn 'kindje', namelijk een extra niveau van
beredeneren toevoegen aan bet ESM. En dit project heb 1k met alle plezier uitgevoerd.

Ailereerst zou 1k dhr. C.N.J. de Vey Mestdagh willen bedanken voor het scheppen van de mo-
gelijkheid en voor het voorzien van middelen om te kunnen afstuderen, en voor zijn inspiratie en
betrokkenheid. Ten tweede wil 1k dhr. P.Veentjer bedanken voor zijn zeer bekwame all round pro-
grammeerhuip: hij heeft een complete prograinmeeromgeving voor mij ontwikkeld en heeft mij vooral
in de beginfase van de implementatie erg veel advies gegeven. Ook wil 1k dhr. P.Dijkstra bedanken
voor het delen van een kamer bij de sectie Rcht en ICT, en als laatste zou 1k dhr. W.G.Teepe be-
danken voor zijn begeleiding blnnen KI. We hebben erg persoonlijk kunnen praten over de voortgang
en hij heeft mij veel bruikbare tips gegeven.
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2 Inleiding
In mijn onderzoek ga ik een systeem ontwikkelen dat een niveau redeneren toevoegt aan een juridisch
kennissysteem. Dit systeem is gebaseerd op het Expertsysteem voor het Milieuvergunningenrecht
(ESM) dat ontwikkeld is door dhr. C.N.J. de Vey Mestdagh [7]. Mijn systeem is in staat een recht-
szaak te analyseren door alle mogelijke zienswijzen op deze rechtszaak te genereren. Dit was ook al
mogelijk met het ESM, maar in mijn systeem is een extra niveau van redeneren geimplementeerd
dat op een kwalitatieve manier een vergelijking kan maken tussen de gegenereerde zienswijzen. In
dit eerste hoofdstuk wordt het ESM nader toegelicht (paragraaf 2.1). In de probleemstelling in para-
graaf 2.2 wordt bet doe! van dit onderzoek besproken, namelijk: het toevoegen van een niveau van
redeneren waarop contexten op een kwalitatieve manier met elkaar vergeleken worden. Voor welke
groep mensen is dit systeem bedoeld? Waarom zou deze groep mensen gebruik when maken van dit
juridisch kennissysteem? Deze vragen worden besproken in paragraaf 2.3. Mijn systeem vormt een
uitbreiding op bet ESM. Maar wat is er nog gebruikt van het ESM? Waar ontstaat deze uitbreiding?
Dat wordt besproken in paragraaf 2.4. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt de opbouw van de rest
van de scriptie besproken (paragraaf 2.5).

2.1 Het Expertsysteem voor het Milieuvergunningenrecht als basis

Mijn onderzoek is gebaseerd op een bestaand juridisch kennissysteem, namelijk het ESM [7]. Dit
kennissysteem analyseert alle mogelijke zienswijzen op een rechtszaak, en presenteert deze aan de
gebruiker. Het deelgebied van het recht waar dit systeem zich mee bezighoudt is het milieuvergun-
ningenrecht. Dit is een exacter domein dan bijvoorbeeld het strafrecht: veel regels maken gebruik
van getallen, zoals bijvoorbeeld maximale uitstoot. De regels binnen dit domein zijn duidelijk rep-
resenteerbaar. Daarom is er voor gekozen het milieuvergunningenrecht als basis voor dit systeem te
nemen.

Het ESM analyseert een rechtszaak door alle mogelijke zienswijzen er op te genereren. De input
voor het systeem is een set feiten dat deze rechtszaak beschrijft. Het systeem bekijkt welke rechtsregels
toepasbaar zijn op deze set feiten. Zienswijzen zijn opeenvolgingen van rechtsregels. Doordat een
conditie van een rechtsregel zich in de beschrijving van een rechtszaak bevindt, kan deze regel worden
toegepast. De conclusie die de regel trekt, wordt opgenomen in de set feiten die geldt voor deze
zienswijze: in andere zienswijzen hoeven deze conclusies niet voor te komen.

Doordat er veel verschillende regels toepasbaar zijn op dezelfde set feiten, en doordat sommige
van deze regels elkaar tegenspreken, ontstaan er verschilende conclusies binnen de rechtszaak. Een
bepaalde opeenvolging van regels die een bepaalde set conclusies heeft, kan gezien worden als een
opvatting of zienswijze. In de ene zienswijze is bijvoorbeeld de conclusie getrokken dat er geen sprake
is van giftig afval, terwiji in de andere zienswijze er wel geconcludeerd kan worden dat er sprake is
van giftig afval.

2.2 Probleemstelling
Het ESM dient als basis voor bet in dit project ontwikkelde systeem. Maar wat betekent dat pre-
cies? Er is geen gebruik gemaakt van de programmatuur van het ESM, maar wel van de ideeën die
daaraan ter grondsiag liggen. Het model van het ESM wordt gebruikt, aismede de Logic of Rea-
sonable Inferences, waarmee dit model direct implementeerbaar wordt. Daarover meer in paragraaf
3.2.2. Er is een compleet nieuwe implementatie gemaakt. In het ESM is bet mogelijk alle zienswijzen
op een rechtszaak te genereren. Ook in inijn systeem is dit mogelijk, maar ann dit systeem is nog
een extra niveau van redeneren toegevoegd. Op dit mveau worden de gegenereerde zienswijzen op
een kwalitatieve manier vergeleken. Dit houdt in dat een set van twee ziens'wijzen bestempeld wordt
met een predikaat waaraan een betekenis toegekend is. Het predikaat stelt een relatie tussen de twee
zienswijzen voor. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden ann het predikaat "prefer". Stel we hebben
twee zienswijzen, ook wel contexten, genaamd X en Y. Wanneer we X de voorkeur willen geven boven
Y, dan zou dat op de volgende manier gerepresenteerd kunnen worden:
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prefer(X,Y)

De uitgevoerde literatuurstudie binnen mijn scriptie hield zich vooral bezig met de vraag waarom
het kwalitatief vergelijken van contexten binnen mijn project beter zou zijn dan meer gangbare
vormen van vergelijken, zoals de kwantitatieve manier. In paragraaf 3.3.2 worden de resultaten van
dit onderzoek gepresenteerd.

2.3 Bruikbaarheid van het systeem
Wie zou dit systeem gaan gebruiken, en waarom? Dit systeem is voornainelijk bedoeld ala adviessys-
teem voor juristen. Als individu is het erg moeilijk alle mogelijke toepasbare regels te vinden, gegeven
een set feiten die gelden. Meestal is dit al een behoorlijke set regels, waardoor een groot aantal contex-
ten ontstaat. Dit systeem zou alle mogelijke contexten zonder problemen kunnen genereren, wat een
veel vollediger beeld geeft van een situatie dan wanneer een persoon zeif alle mogelijke contexten zou
moeten genereren en bekijken. Onderwerpen waar anders geen rekening mee zou worden gehouden,
kunnen aan het licht komen.

Maar op grond van de aangelegde relaties tussen de mogelijke contexten, is het ook mogelijk een
groot aantal contexten te elimineren, waardoor het aantal contexten waarui gekozen kan worden veel
kleiner wordt. Uitsluiting is een voorbeeld van een relatie op het meta niveau. Bepaalde contexten
kunnen elkaar uitsluiten, doordat binnen de ene context een bepaalde variabele de waarde 'false'
krijgt, en binnen de andere context het de waarde 'true' krijgt. Deze twee contexten kunnen dus,
wanneer ze in de echte wereld uitgevoerd zouden worden, niet naast elkaar bestaan. Wanneer de
gebruiker van het systeem bijvoorbeeld wel zou wilen dat deze variabele de waarde 'true' heeft,
kunnen alle contexten waarin deze variabele de waarde 'false' krijgt, worden uitgesloten.

Het nut van een dergelijk systeem kan het beste geIllustreerd worden aan de hand van het domein
van het milieuvergunningenrecht. Wanneer een bedrijf getoetst wordt op het overtreden van mi-
lieuwetten, moet er worden gekeken naar de mate waarin het de lucht, het water en de bodem
vervuilt. Dit zijn drie zeer verschiilende en zeer complexe deelgebieden van vervuiling. Wanneer
deze toetsing door mensen uitgevoerd zou worden, dan zou er in het ideale geval voor elke vorm van
vervuiling een expert aanwezig moeten zijn zodat een weloverwogen beslissing genomen kan worden
waarin de belangen van de drie domeinen meespelen. Maar binnen welke gemeente is dit nou daad-
werkelijk het geval? Een systeem dat deze drie vormen van vervuiling automatisch analyseert in een
casus zou ideaal zijn. Het enige wat daarvoor nodig is, is de aanwezigheid van drie verachillende sets
van regels in het systeem.

Het ontwikkelde systeem is alleen bruikbaar als adviessysteem. De reden daarvoor heeft te maken
met de aard van het domein waarop dit systeem gericht is: het recht. In bet recht bestaan vage termen
zoals redelijkheid en biilijkheid, en deze termen zijn erg moeilijk te modelleren in bet systeem. In
deeldomeinen ala het milieuvergunningenrecht waar erg veel met cijfers gewerkt wordt en duidelijke
regels gelden, is bet minder moeilijk een model te maken. Maar wanneer het om bijvoorbeeld het
strafrecht gaat, waarbij intenties en motieven meespelen, is het veel moeiijker een model te maken.

Uit evaluatie is gebleken dat bet ESM een zeer bruikbaar systeem is. Casus zijn ingevoerd in het
ESM om te kijken of dit systeem dezelfde conclusies trekt ala de rechtspraktijk. Er ontstonden drie
situaties:

1. In de meeste gevallen oordeelt het ESM hetzelfde ala in de praktijk.

2. In enkele gevallen werd er een tegenovergesteld oordeel gegeven. Deze gevallen zijn onderzocht,
en daaruit is gebleken dat er in de praktijk een verkeerd oordeel gegeven is: bet ESM zat goed.

3. In alle gevallen geeft bet ESM een completer beeld van de rechtszaak. De conclusies blijven
hetzelfde, maar het ESM past automatisch alle toepasbare regels toe. In de praktijk gebeurt
dit vaak niet zo compleet, omdat bet erg veel werk is voor een persoon alle mogeijk toepasbare
regels op te sporen.

Daarom kan er geconcludeerd worden dat het ESM een bruikbaar systeem is. Het is niet alleen in
staat een rechtszaak te analyseren zoals dat in de werkelijkheid ook zou gebeuren, maar het geeft ook
nog een completer beeld van een rechtszaak dan wanneer deze rechtszaak geanalyseerd zou worden
door een persoon.
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2.4 Beschrijving van de scriptie
Het model dat gebruikt is voor de implementatie van het systeem wordt besproken in hoofdstuk

3. Dit model is opgedeeld in twee niveaus: het object niveau en het meta niveau. Hoofdstuk 3 gaat
afzonderlijk in op de modellen van zowel het object als meta mveau.

In hoofdstuk 4 wordt de keuze van Prolog voor de implementatie van bet systeem besproken.
Het systeem is geImplementeerd in een aangepaste versie van Prolog, genaamd Prolaw. Prolaw
is geschreven door dhr. P. Veentjer, op dat moment werkzaam bij de sectie Recht en ICT van
de RUG. In paragraaf 4.1 wordt uitgelegd dat er gekozen voor het ixnplementeren in een Prolog
versie door een eigenschap van Prolog die backtracking heet. Dankzij backtracking worden alle
mogelijke contexten gegenereerd. Door deze contexten naast elkaar te laten bestaan, wordt de Logic
of Reasonable Inferences daadwerkeijk geImplementeerd. De werking van dit systeem is wel anders
dan normale Prolog programma's. Het systeem bestaat nit meerdere Prolog progranima's en een
ander programma, ook geschreven door dhr. P.Veentjer, zorgt ervoor dat de verschillende Prolaw
programma's aangeroepen worden en dat de informatie van het ene programma naar het andere
programma gebracht wordt. De structuur en de werking van het systeem worden behandeld in
paragraaf 4.3. In paragraaf 4.4 wordt Prolaw nader bekeken. Wat zijn de belangrijkste verschillen
met meer gangbare versies van Prolog?

De implementatie van het object niveau wordt behandeld in hoofdstuk 5. Het object niveau
bestaat uit een object programma (paragraaf 5.2) en een object engine (paragraaf 5.3). In hoofd-
stuk 6 wordt de implementatie van het meta niveau behandeld. Eerst wordt in paragraaf 6.2 het
model voor de implementatie van het vergelijken van contexten toegelicht. In paragraaf 6.3 wordt
de implementatie van de meta engine besproken, en in paragraaf 6.4 de iinplementatie van het meta
programma. Dc output waardoor de gebruiker op de hoogte wordt gesteld van de bewerkingen die
het systeem heeft uitgevoerd, wordt besproken in paragraaf 6.5. Hoofdstuk 7 bevat de conclusie van
bet project, en de mogelijke uitbreidingen en verbeteringen ann bet systeem worden behandeld in
hoofdstuk 8.
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3 Het model
3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het model besproken waarop dit systeem gebaseerd is. Het model voor het
systeem bestaat uit twee niveaus:

1. het object niveau, waarop contexten worden gegenereerd

2. het meta niveau, waarop relaties tussen deze contexten worden gelegd

In paragraaf 3.2 wordt het object niveau besproken. Het object niveau is bet niveau waarop sUe mo-
gelijke contexten binnen casus gegenereerd worden. Het systeem zal ingezet worden in het juridische
domein, dus zullen de concepten uit het juridische domein die gebruikt worden binnen bet systeem
uitgediept moeten worden. Dat gebeurt in paragraaf 3.2.1.

De Logic of Reasonable Inferences, die een direct implementeerbare vorm van bet model van
bet object niveau is, wordt besproken in paragraaf 3.2.2. Het hoofdidee achter deze logica is dat
er meerdere conclusies kunnen worden getrokken die ellcaar zelfs tegen kunnen spreken, zonder dat
deze conclusies betekenisloos worden. In bijvoorbeeld de propositielogica is het niet mogelijk dat
een bepaalde propositie zowel de conclusie 'true' als 'false' krijgt. Dat kan met deze logica we!, en
daarom s het een ideaal gereedschap voor de implementatie van dit model. Immers, het is mogelijk
om versehillende regels toe te passen op deze!fde set feiten maar dat deze regels een tegenstrijdige
conclusie hebben. Daardoor ontstaan verschillende contexten.

Het model voor het meta niveau wordt besproken in paragraaf 3.3. Het in dit project ontwikkelde
systeem vormt een uitbreiding op het ESM omdat bet dit extra niveau van redeneren toevoegt. Op
dit niveau worden contexten vergeleken. Ze worden voorzien van een predikaat die de relatie tussen
de twee contexten aangeeft. Dit is een kwalitatieve manier om contexten met ellcaar te vergelijken.
Maar contexten zouden ook op een andere manier met elkaar vergeleken kunnen worden, bijvoorbeeld
op een kwantitatieve manier. Hierbij kan gedacht worden aan bet voorzien van de contexten van
numerieke waarden die de gewildheid van de contexten aangeven. Als de ene context een hogere
numerieke waarde heeft dan de andere, dan zou daaraan de betekenis gegeven kunnen worden dat
de context met de hoogste waarde de voorkeur krijgt. In paragraaf 3.3.1 wordt uitgelegd waarom er
voor gekozen is contexten op een kwalitatieve manier met elkaar te vergelijken, in plants van op een,
meer conventionele, kwantitatieve manier.

Maar hoe steekt het vergelijken van contexten nou precies in ellcaar? Waar wordt naar gekeken
wanneer bet systeem bezig gaat met vergelijken? Contexten zijn grote objecten, en bestaan uit
meerdere componenten. In paragraaf 3.3.3 wordt precies gedefinieerd waar op gelet wordt bij bet
vergelijken van contexten.

Relaties tussen contexten worden weergegeven door predikaten. Er is besloten dat er drie predikaten
geimplementeerd zouden worden, zoals dat ook voorgesteld is door dhr. C.N.J. de Vey Mestdagh [71.
Deze drie predikaten worden besproken in paragraaf 3.3.4. Er wordt verteld wat de betekenis van
deze predikaten moet zijn. De implementatie zal deze betekenis in zich moeten dragen.

3.2 Het object niveau
3.2.1 Contexten

Afgelopen zomer zijn twee kalveren van boer Harm verdronken in de sloot achter bet erf, waarop hij
besloot hem te dempen, gebruikmakende van a! bet restmateriaal en afdekplastic dat nog achter in
zijn schuur lag [Kees de Vey Mestdagh, zoveel en zoveel van de literatuurlijst]. Twee weken later
rijdt er een deftige auto langs de boerderij van boer Harm, en de inzittenden, allen juristen, kijken
met grote verbazing naar bet bouwwerk dat voorheen boer Harm's sloot beette. Is deze sloot nou tot
de nok toe gevuld met afval? De heren van De Kroon redeneren:" Wij verstaan onder afval 'hetgeen
niet meer wordt gebruikt', dus het materiaal dat in deze sloot ligt mag geen afval genoemd worden,
want het wordt gebruikt om de sloot te dempen". Daarop roepen de heren van de Hoge Raad
tegelijkertijd:" Maar het op deze wijze aanwenden van materialen ontneemt daaraan niet het karakter
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van afval, als die stoffen -naar algemeen taalgebruik- als zodanig ziju ann te merken". Enige tijd later
verklaart de minister van VROM dat de uitspraak van de Hoge Raad beter is dan die van De Kroon,
en dat er regelgeving in de maak is om dee tegenspraak op te heffen.

Dit voorbeeld bekijken we vanuit een juridisch perspectief. Binnen het rechtendomein wordt cen
individuele situatie of rechtszaak, waarvan de bovenstaande situatie een voorbeeld is, ook wel een
casus genoemd. Het dod is flu ecu complete analyse te maken van deze casus, en in het bijzonder
zijn we geInteresseerd in de vraag of er hier sprake is van het illegaal dumpen van afval door boer
Harm, of niet.

Hoe wordt een casus geanalyseerd? Om deze vraag te beantwoorden, zullen de verschillende
onderdelen van een casus besproken moeten worden. Binnen een casus zijn er partijen die het ergens
over oneens zijn. De huip wordt ingeschakeld van een objectieve partij (bijvoorbeeld de rechter)
die uiteindelijk een uitspraak zal doen die de partijen dienen op te volgen waardoor de onenigheid
opgelost wordt.

Casus worden beschreven in bijzondere en algemene uitspraken over de werkeijkheid. Bijzondere
uitspraken verwijzen naar specifieke gegevens (feiten). Een bijzondere uitspraak geeft ecu waarde
san ecu eigenschap van een object. Deze eigenschappen zijn afzonderlijke waarnemingen. Ecu object
kan van alles zijn: het kan een gebeurtenis zijn, het kan een persoon zijn, het kan een tijdsperiode
zijn, etc. Een object is daardoor de relatie tussen de verschillende eigenschappen van dit object:
alle eigenschappen samen deflnieren het object. Objecten behoren tot ecu bepaalde categoric omdat
het specifieke waarden heeft voor eigenschappen, en deze specifieke set instanties van eigenschappen
definieeert ecn categorie.

Algemene uitspraken gaan over verzamelingen van gegevens. Doordat ze jets zeggen over groepen
objecten kunnen ze ook wel gezien worden als regels. Dcze uitspraken kunnen verzamelingen van
objecten classificeren en kunnen klasseneigenschappen toekennen ann verzamelingen van objecten.
Een voorbeeld hiervan is: ëen mens heeft twee benen". Wanneer er een object aanwezig is dat tot de
categoric mens behoort, dan kan met deze algemene uitspraak / regel afgeleid worden dat dit object
twee benen heeft. In figuur 1 wordt ecn voorbeeld gegeven van een beschrijving van ecu casus ann

Bij zondere uitspraken

Object : boer Hami
Categorie : mens, boer, man,
Eigenschappen : praten, grasmaaien,

Algemene uitspraken

flmensheeftben"

Figuur 1: Een beschrijving van een casus, aan de hand van bijzondere en algemene uitspraken

de hand van bijzondere en algemene uitspraken. Het bevat een bijzondere uitspraa.k aangaande het
object "boer Harm". Het zegt dat dit object behoort tot de categorieen mens, boer en man, en dat
het de eigenschappen heeft dat het kan praten en dat het kan grasmaaien. Het object boer Harm
wordt gedeflnieerd door het geheci ann eigenschappen dat dit object beschrijft, en doordat het deze
set eigenschappen heeft, behoort het object boer Harm tot de categorieen mens, man en boer.

Dc beschrijving in figuur 1 bevat ook een bijzondere uitspraak, nameijk: " Een mens heeft twee
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benen."Doordat het object boer Harm tot de categorie mens behoort, volgt daaruit dat boer Harm
ook nog eens twee benen heeft.

Hoe komt de objectieve partij die de partijen die het oneens zija tot overeenstemming dient te
brengen tot deze benodigde conclusies? Allereerst moet er een gemeenschappelijk referentiekader
worden gevormd om de discussie tussen de verschillende partijen mogelijk te maken. Dit is een set
gegevens die de huidige situatie beschrijft waar alle partijen het over eens zijn. De verschillende
partijen kunnen het over bepaalde gegevens oneens blijven, maar in het gemeenschappelijke refer-
entiekader worden deze gegevens niet opgenomen. Zonder een gemeenschappelijk vocabulaire is het
moeilijk praten. Er dient vastgesteld te worden waar de onenigheid zijn oorsprong heeft, en dat
kan alleen wanneer je weet tot op welk punt de partijen het wet eens zijn. Dc kaders die door de
individuele partijen aangehangen worden, heten de individuele referentiekaders.

Om het verschil tussen het gemeenschappelijke referentiekader van alle partijen en de individuele
referentiekaders te kunnen uitdrukken, maken we een onderscheid tussen axiomatische bijzondere
feitenkennis enerzijds en hypothetische bijzondere en algemene feitenkennis anderzijds. Het gemeen-
schappelijke referentiekader wordt beschreven door de axiomatische bijzondere feitenkennis. In figuur
1 is deze axiomatische bijzondere feitenkennis gelijk aan de bijzondere uitspraak die het object boer
Harm beschrijft. Dc axiomatische bijzondere feitenkennis zal vanaf flu binnen de context van het
rechtendomein de set axioma's heten. Dew feiten, die de waarden van eigenschappen van objecten
beschrijven, zijn door de verschillende partijen gekennierkt als vaststaand. Alle partijen zijn het er
over eens dat deze feiten geldig zijn: in deze situatie zijn de feiten waar, en daar hebben de verschil-
lende partijen overeenstemming over bereikt. Wat voor conclusies er ook zullen worden getrokken in
de loop van het proces, de axioma's zullen niet ontkracht worden.

De bijzondere uitspraak uit figuur 1 zou een axioma kurinen zijn. Deze bijzondere uitspraak
gaat over het object boer Harm, dit object behoort tot de categorieën mens, boer en man, en het
heeft de eigenschappen dat het kan praten en grasmaaien. Hierover zijn de verschillende partijen het
cens. Axioma's mogen ellcaar niet tegenspreken, waardoor het gemeenschappelijke referentiekader
inconsistent wordt. Een voorbeeld van een inconsistente set axioma's zou zijn wanneer boer Harm in
de ene bijzondere uitspraak tot de categorie "man" behoort, terwiji dit object in de andere bijzondere
uitspraak tot de categorie "vrouw" behoort. Dew twee categorieen sluiten elkaar uit.

Dc individuele referentiekaders besta.an uit hypothetische bijzondere en algemene feitenkennis.
Omdat deze gegevens tot de individuele referentiekaders behoren, betekent dat dat er over deze
gegevens nog geen overeenstemming bereikt is. De partijen hebben verschillende referentiekaders. De
algemene uitspraak nit figuur 1 ("Een mens heeft twee benen") zou tot een individueel referentiekader
kunnen behoren. Een andere algemene uitspraak zou kunnen zijn: "Een mens heeft maxixnaal twee
benen." Deze algemene uitspraak verschilt van de eerste. De algemene uitspraken van een individueel
referentiekader zal vanaf flu binnen de context van het rechtendomein de hypothesen van dat mdi-
viduele referentiekader heten. Elk individueel referentiekader bestaat uit een aparte set hypothesen.
Over deze sets van hypothesen is dus nog geen overeenstemming bereikt. De partijen hebben deze
gegevens nog niet bestempeld als geldig.

Dc set hypothesen van een individueel referentiekader mag niet inconsistent zijn: de verschillende
onderdelen van deze set mogen elkaar niet tegenspreken. Daarentegen mogen de verschillende sets van
hypothesen elkaar wel tegenspreken. Het referentiekader van de ene partij zou de algemene uitspraak
Een mess heeft twee benen" kunnen bevatten, terwij 1 het referentiekader van ecn andere partij de

algemene uitspraak " Een mess heeft maximaal twee benen" bevat.
Het gemeenschappelijk referentiekader samengenomen met een individueel referentiekader wordt

ecn context genoemd. Elke context bevat dezelfde set axioma's (het gemeenschappelijk referen-
tiekader) en een andere set hypothesen (de individuele referentiekaders). De individuele referen-
tiekaders mogen geen gegevens bevatten die tegenstrijdig zijn met de set axioma's van het gemeen-
schappeijk referentiekader, waardoor de context inconsistent wordt. Dc basis voor het jndivjdue[e
referentiekader is de set axioma's.

In figuur 2 zijn de verschillende contexten te zien van de casus van boer Harm. Het model bevat
twee contexten, elk voorzien van hetzelfde gemeenschappelijke referentiekader. Context 1 bevat een
ander individueel referentiekader dan context 2. Door het gemeenschappelijke en het individuele
referentiekader samen te nemen, is er een conclusie af te leiden. In context 1 kan afgeleid worden
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dat er geen sprake is van het illegaal dumpen van afval, terwijl in context 2 afgeleid kan worden dat
er juist wel sprake is van het illegaal dumpen van afval. Dus deze twee contexten spreken elkaar
tegen, terwiji ze wel naast elkaar kunnen bestaan. Het maakt niet uit dat de contexten onderling
inconsistent zijn, als ze van zichzelf maar wel consistent zijn.

Contexten hoeven elkaar niet persé tegen te spreken. Er zou ook best een situatie mogelijk kunnen
zijn waarin zowel contexti als context2 tot de conclusie komen dat er in deze casus geen sprake is
van het illegaal dumpen van afval, maar dat de individuele referentiekaders verschillende algemene
uitspraken bevatten die tot deze conclusie komen.

Het is ook mogelijk dat de twee contexten compleet verschillende conclusies trekken, over compleet
andere objecten bijvoorbeeld. Volgens context 1 zou er sprake zijn van het illegaal dumpen van afval,
terwiji er volgens context2 kapotte kauwgomballen op straat liggen.

Kortom, een context bestaat uit een set axioma's en een set hypothesen. De axioma's beschrijven
de casus volgens het gemeenschappelijke k&ler, dus de waarnemingen waar alle partijen het over eens
zijn. Deze waarnemingen komen voor binnen alle contexten. Omdat deze waarnemingen alleen gelden
voor de huidige casus, worden ze ook wel bijzondere waarnemingen genoemd. In een andere casus
geldt weer een compleet andere set bijzondere waarnemingen, oftewel axioma's.

Het andere gedeelte van een context is de set hypothesen, dus de waarnemingen volgens de mdi-
viduele partijen. Hierover is nog geen overeenstemming bereikt, dus komt deze set hypothesen alleen
binnen één context voor. Hypothesen zijn algemene waarnemingen. Kort door de bocht komen ze
overeen met rechtsregels, waardoor ze in verschillende casus gebruikt kunnen worden.
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Context 1: Context 2:

Gemeenschappelijk referentiekader

Bijzondere uitspraken / axioma's:

Gemeenschappelijk referentiekader:

Bijzondere uitspraken / axioma

Object: afdekplastic
Eigenschappen: wordt nog gebruikt

(afdekken sloot)

kject: afdekplastic
Eigenschappen: is in principe een

afvalstof

Individueel referentiekader 1:

Algemene uitspraak / hypothese 1:

Object: afdekplastic
Eigenschappen: wordt nog gebruikt

(afdekken sloot)

Object: afdekplastic
Eigenschappen: is in principe een

afvalstof

Individueci referentiekader 2:

Algemene uitspraak / hypothese 2:

"Ms de afvalstof in kwestie nog ergens
voor wordt gebruikt, dan is er geen
sprake van het illegaal dumpen van
afval."

"Ms er naar algemeen spraakgebruik
kan worden verondersteld dat de stof
in kwestie een afvalstof is, dan wordt
daardoor het karakter van afval niet
ontnomen, en is er dus we! sprake van
het illegaal dumpen van afval."

Figuur 2: Het uitgewerkte voorbeeld van boer Harm in contexten
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3.2.2 De Logic of Reasonable Inferences

De Logic of Reasonable Inferences [7] is een logica die het mogelijk maakt tegenstrijdige conclusies
te trekken. Dat is bijvoorbeeld niet mogelijk bij de propositielogica: in een model is het onmogelijk
zowel de waarde 'true' als de waarde 'false' voor een propositie af te leiden. Daarom is het een mooi
gereedschap om het model van juridische kennis te implementeren: bij analyse van casus ontstaan
verschillende contexten, en het is mogelijk dat deze contexten tegenstrijdige conclusies bevatten.

De Logic of Reasonable Inferences (vanaf flu LRI) wordt behandeld aan de hand van de casus
van boer Harm. Deze casus wordt uitgewerkt in de LB.!. Het juridische domein wordt binnen de LRI
gerepresenteerd als domein J, en een casus als theorie . Het domein is in het domein van de logica
de taal waarin alle syntactisch correcte formules uitgedrukt kunnen worden: deze heten welgevormde
formules. De LRI wordt uitgedrukt in de propositielogica, in plants van in de predikatenlogica. Om
het argument hiervoor uit te leggen, wordt er vooruit gekeken naar de implementatie van het systeem
in Prolog. De hypothesen worden uitgedrukt in een andere taal dan in Prolog. Wij hebben in Prolog
een parser geschreven om deze taal te herkennen. R.edenen hiervoor zijn de mogelijke uitbreidingen
van deze taal in de toekomst en bet niet verwarren van Prolog regels en hypothesen, waardoor
er problemen kunnen ontstaan in de werking van het gehele systeem. Voor een nadere uitleg, zie
paragraaf 5.2 en 5.3.

De LB.! wordt uitgedrukt in de taal van de propositielogica. Formules kunnen dus bestaan uit
constanten, variabelen en de logische operatoren -', —', -+, en A (conjunctie) en V (disjunctie). Het
begrip context uit het juridische domein wordt flu uitgewerkt in de LB.!. Een context binnen het
juridische domein bestaat uit een gemeenschappelijk kader en een individueel referentiekader, aange-
hangen door een bepaalde partij. Maar eerst beginnen we op een hoger niveau: de casus. Een casus
uit het juridische domein komt overeen met een theorie uit de LRI:

= (A,H)

waarin zowel A als H een set welgevormde formules is. A mag geen variabelen bevatten, wat dus
betekent dat A alleen constanten bevat: er wordt geen gebruik gemaakt van de predikatenlogica maar
van de propositielogica. H mag wel variabelen bevatten.

De set A komt overeen met het gemeenschappelijke kader uit het juridische domein. Het bevat de
bijzondere waarnemingen die voor alle partijen gelden. Vanaf nu gaan we twee verschilende termen
hiervoor gebruiken: ze heten bijzondere waarnemingen wanneer we het hebben over het juridische
domein, en axioma's wanneer we het hebben over het domein van de logica. Logisch dus dat ax-
ioma's in de LRI constanten zijn: bijzondere waarnemingen zijn invullingen van eigenschappen van
objecten. De set H komt overeen met de set algemene waarnemingen uit het juridische domein die
gelden binnen deze casus. Aile individuele referentiekaders bestaan uit algemene waarnemingen uit
deze set.Voor de algemene waarnemingen gaan we vanaf flu ook twee verschillende terrnen gebruiken:
ze heten algemene waarnemingen wanneer we bet hebben over het juridische domein, en hypothesen
wanneer we bet hebben over bet domein van de logica. De casus van boer Harm kan in de LRI als
volgt gerepresenteerd worden:

A = (AFVALPROD,GEBRUIKT)
H = (GEBRUIKT - -AFVAL, AFVALPROD -÷ AFVAL, AFVALPROD - STINKT)

De axioma's worden gerepresenteerd als logische proposities uit de set A. Deze proposities kunnen de
waarden 'true' of 'false' krijgen. Dat betekent dat warmeer een bepaalde bijzondere waarneming geldt
de overeenkomende propositie in de LRI, dus de axioma, de waarde 'true' krijgt, en vice versa. In
de casus van boer Harm geldt de propositie AFVALPROD, die in bet juridisehe domein de betekenis
krijgt dat de stof in kwestie, oftewel bet afdekplastic en andere materiaal dat in de sloot ligt, in
principe aangemerkt kan worden als afvalstof, heeft de waarde 'true'. De propositie GEBRUIKT, die
in het juridische domein de betekenis krijgt dat de stof in kwestie eigenlijk nog ergens voor wordt
gebruikt (namelijk voor het afdekken van de sloot, waardoor de koeien niet verdrinken), beeft ook
de waarde 'true'. De set axioma's moet consistent zijn. Maar anders zou deze set ook niet de set
bijzondere waarnemingen uit bet juridische domein kunnen representeren: die moeten ook consistent
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zijn. Een beschrijving van een casus die voor alle partijen moet gelden, mag geen tegenstrijdigheden
bevatten.

De algemene waarnemingen worden gerepresenteerd in de LRI als formules die bestaan uit twee
welgevormde formules die aan elkaar gerelateerd worden door een implicatie. Deze formules beschri-
jven een conditie - conclusie relatie. De set hypothesen uit de LRI hoeft niet consistent te zijn. Alle
mogelijke individuele referentiekaders binnen een casus uit het juridische domein kunnen beschreven
worden aan de hand van deze set hypothesen uit de LRI. En individuele referentiekaders uit bet
juridische domein mogen elkaar tegenspreken. In het voorbeeld van boer Harm, uitgewerkt in de
LRI, zijn twee hypothesen te zien. De eerste zegt dat wanneer de propositie GEBRUIKT geldt, de
propositie AFVAL dan juist niet geldt. Een vertaling in het juridische domein: "Wanneer de stof in
kwestie nog ergens voor wordt gebruikt, oftewel het heeft nog een functie, dan is de stof in kwestie
geen afval."De tweede hypothese zegt dat wanneer de propositie AFVALPROD geldt, de propositie
AFVAL ook geldt. Een vertaling in het juridische domein: "Wanneer de stof in kwestie in principe
aangemerkt kan worden als afvalstof, dan is deze stof ook echt afval."De derde hypothese zegt dat
wanneer de propositie AFVALPROD geldt, de propositie STINKT ook geldt. De vertaling van deze
hypothese in het juridische domein ligt voor de hand.

Een context wordt in de LRI gerepresenteerd als een positie of perspectief op axioma's en by-
pothesen, , binnen een theorie Li. Dit is de verzameling die gedefinieerd is als:

=AuH',
waarbij H' H, en 4 is consistent. Deze positie bevat dus de set axioma's en een deelverzaineling van
de set hypothesen. Omdat 4 consistent is, moet H' ook consistent zijn. Daarom is de positie 4 een
juiste representatie van een context, want een context moet ook consistent zijn. Contexten mogen
onderling inconsistent zijn, net zoals de theorie Li die alle hypothesen bevat die elkaar ook mogen
tegenspreken.

Het belangrijkste onderdeel van de LRI is de afleidbaarheidsrelatie. De semantische afleidbaarhei-
dsrelatie I=r wordt gedefinieerd als:

dan en slechts dan als er een positie binnen Li bestaat die voldoet ann:

Het symbool stelt een conclusie voor, en omdat we binnen dit systeem werken met een proposi-
tielogica is het dus een propositie. De bovenstaande twee formules betekenen dat propositie af te
leiden is uit de theorie Li, wanneer er een positie binnen theorie Li bestaat waar de conclusie
ook uit af te leiden valt. Wanneer we dit relateren aan het juridische domein wordt er bet volgende
gezegd: in een casus is het mogelijk een bepaalde conclusie x af te leiden wanneer binnen deze casus
een context bestaat waaruit het ook mogelijk is deze conclusie af te leiden.

In de casus van boer Harm, uitgewerkt in de LRI als een set hypothesen H en een set axioma's A,
zijn er twee posities mogelijk. Deze posities bevatten sowieso de set axioma's en een deelverzameling
van de set hypothesen:

q1 = (AFVALPROD,GEBRUIKT,AFVALPROD -, STINKT, AFVALPROD - AFVAL)
= (AFVALPROD,GEBRUIKT,AFVALPROD -, STINKT, GEBRUIKT - -, AFVAL)

Wanneer de deelverzainelingen van hypothesen van de twee posities toegepast worden op de ax-
ioma's binnen deze posities zijn er twee verschillende conclusies te trekken:

= AFVAL
= -, AFVAL

Het is dus flu mogen twee verschillende, tegenstrijdige conclusies te trekken, omdat de casus wordt
opgedeeld in twee verschillende posities. In bet juridische domein komen deze posities overeen met

14



de mogelijke contexten. Nu zijn we begonnen met de mogelijke posities en hebben we daar conclusies
uit afgeleid. Maar er kan ook andersom gewerkt worden: wat zijn de mogeijke conclusies en weilce
informatie is daar voor nodig? Deze informatie heet de legitimatie of minirnale positie om de conclusie
af te kunnen leiden. Om -' AFVAL af te kunnen leiden, is in ieder geval de complete set axioma's
nodig. Daarnaast is er een hypothese nodig die -, AFVALals conclusie heeft en waarvan de condities in
de set axioma's aanwezig zijn. De minimale positie waardoor deze conclusie getrokken kan worden, is:

4minl = (AFVALPROD, GEBRUIKT, GEBRUIKT - -' AFVAL)

Het verschil met 1 is dat 4minl gestript is van onnodige informatie. De hypothese "AFVALPROD
STINKT"komt hier dus niet in voor. Alleen de benodigde informatie komt voor in de minimale

posities. Om de conclusie AFVAL af te kunnen leiden, is de volgende rniniinale positie nodig:

min2 = (AFVALPROD, GEBRUIKT, AFVALPROD - AFVAL)

De afleidbaarheidsrelatie van de Logic of Reasonable Inferences is semi-monotoon, en behoort daarmee
tot de groep van niet-monotone logica's [8]. Dit houdt in dat tegenspraken voor kunnen komen bin-
nen de logica, zonder dat hierdoor de logica explodeert: wanneer in monotone logica's tegenspraken
opdoemen, kan in principe alles afgeleid worden. Alles wordt daarrnee betekenisloos. Maar binnen de
Logic of Reasonable Inferences worden de verschillende contexten van elkaar afgeschermd, waardoor
de tegenspraken niet met elkaar in aanraking komen. De contexten zijn op zichzelf consistent maar
wanneer de afscherming tussen de contexten verdwijnt, zal de logica alsnog exploderen.

Met de Logic of Reasonable Inferences zijn verschillende contexten met tegenstrijdige conclusies
af te leiden. Maar deze conclusies hoeven niet per se tegenstrijdig te zijn. Ze zouden ook hetzelfde
kunnen zijn, aileen dan afgeleid worden door contexten die andere hypothesen bevatten. De con-
texten hoeven ook niet per se een uitspraak te doen over dezelfde propositie. Maar toch zuilen er
vaak verschillende contexten bestaan die een tegensprekende uitspraak doen over de waarde van een
propositie, en deze situatie is op deze manier wel modelleerbaar.
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Figuur 3: De casus van boer Harm, uitgewerkt in de LRI in axioma's en hypothesen



3.3 Het meta niveau
3.3.1 Kwalitatief contexten vergelljken met eigenschappen van rechtsregels

Naar welke kenmerken van contexten, oftewel naar welke componenten wordt gekeken om te kunnen
zeggen dat de ene context bijvoorbeeld de voorkeur krijgt boven de andere? Een context bestaat ut
een set bijzondere waarnemingen die de casus beschrijft en het gemeenschappeijke referentiekader
vormt, en uit een set algemene waarnemingen die het individuele standpunt van de partij in kwestie
beschrijft, en daardoor samen het individuele referentiekader vormen.

Een bijzondere waarneming geeft een waarde san een eigenschap van een object, dus kan deze
waarneming gezien worden als een feit. Het is een zeer specifiek feit dat alleen in deze casus voorkomt:
het vormt een onderdeel van de beschrijving van deze casus. De casus op het moment voor verdere
analyse van contexten is het geheel aan bijzondere waarnemingen. Een bijzondere waarneming is
dus zeer specifiek. Maar het tegenovergestelde geldt voor een algemene waarneming. Een algemene
waarneming gaat over een verzameling van gegevens. Er wordt jets mee gezegd over groepen van
objecten. Het zijn dus eigenlijk regels. Deze regels vormen het gereedschap van de verschilende par-
tijen om standpunten op te bouwen: volgens de ene partij geldt een regel waardoor er geconcludeerd
mag worden dat de andere partij schuldig is, en volgens de andere partij geldt een bepaalde regel
die concludeert dat de eerste partij schuldig is. Deze regels zijn algemeen, en worden gebruikt in
meerdere casus.

Nu kan er geconcludeerd worden dat er gekeken moet worden naar de algemene waarnemingen
van de contexten om een vergelijking tussen contexten mogelijk te maken. Sowieso omdat bijzondere
waa.rnemingen in elke context voorkomen. Contexten kunnen vergeleken worden omdat er tussen
deze contexten een verschil bestaat. Dat lukt dus niet wanneer de bijzondere waarnemingen daarvoor
gebruikt worden. Maar het hoofdargument voor het vergelijken gebruikmakende van de algemene
waarnemingen is omdat deze juist zo algemeen zijn: ze kunnen in elke casus voorkornen. En bijzondere
waarnemingen niet. Immers, regels op het meta niveau die relaties tussen contexten leggen moeten
daarbij gebruik kunnen maken van algemeen terugkomende elementen. Dus er is gekozen voor het
vergelijken van contexten met behuip van algemene waarnemingen, omdat:

• rechtsregels algemeen zijn. De feiten (axioma's) zijn verschillend per casus, en moeten voor een
groot deel 'met de hand' worden ingevoerd: een jurist moet bepalen wat het gemeenschappelijke
kader is per casus. Daarentegen staan de mogelijk toepasbare rechtsregels (hypothesen) vast: er
hoeft per casus met te worden vastgesteld welke rechtsregels toegepast zouden moeten worden.
Wanneer aan de conditie van een rechtsregel voldaan wordt, dan is deze regel toepasbaar, en
zou hij ook gewoon toegepast moeten worden.

• de eigenschappen van rechtsregels vaststaan. Wanneer de axioma's van een casus bekend zijn,
staan diens eigenschappen natuurlijk ook vast, maar deze zouden (zie vorige punt) per casus
met de hand moeten worden ingevoerd. De eigenschappen van rechtsregels zija bekend, en er
geldt ook dat ze algemeen zijn: alle regels zijn op een bepaalde datum opgesteld, alle regels
hebben een bron, alle regels hebben een conditie en een conclusie, etc.

• de feiten axioma's zijn, en volgens de Logic of Reasonable Inferences komen de axioma's in elke
context voor. Daarom zou er niet op feiten vergeleken kunnen worden.

• rechtsregels duidelijk gedocumenteerd zijn.

Nu weten we dat contexten met elkaar vergeleken kunnen worden door te kijken naar de a!-
gemene waarnemingen waaruit deze contexten bestaan. Maar hoe? Stel we hebben twee algemene
waarnemingen. Wanneer 1k het heb over een rechtsregel dan bedoel 1k daar vanaf flu een algemene
waarneming mee. Waarom zou de ene rechtsregel de voorkeur krijgen boven de andere, waardoor het
ene individuele referentiekader de voorkeur krijgt boven de andere? Als rechtsregels nader onderzocht
worden, dan kan geconcludeerd worden dat ze eigenschappen hebben die vaststaan. Elke rechtsregel is
bijvoorbeeld door een persoon of groep personen bedacht, die hun eigen autoriteit binnen het rechten-
systeem hebben. Dat is gebeurt in een bepaald jaar, of in een bepaa!de periode. Rechtsregels hebben
een bepaald aantal condities waaraan voldaan moet worden voordat de rechtsregels van toepassing
kan zijn. Dit wordt ook we! de specificiteit van de rege! genoemd.
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Zojuist zijn er drie eigenschappen van rechtsregels genoemd die gebruikt kunnen worden als regels
op het meta niveau om relaties tussen rechtsregels (en dus contexten) ann te brengen: leeftijd, bron
en specificiteit. Een regel die gebruik maakt van de eigenschap leeftijd is deze: als rechtsregell jonger
is dan rechtsregel2, dan krijgt rechtsregell de voorkeur boven rechtsregel2. Dc motivatie achter deze
regel is dat jongere rechtsregels beter afgesteld zijn op de huidige maatschappij. Van vele rechtsregels
bestaan oudere versies, die aangepast zijn omdat ze niet meer adequaat functioneren. Dus kan er een
preferentierelatie worden aangebracht tussen twee rechtsregels, en daarmee tussen twee contexten.

De eigenschap bron, en daarmee de autoriteit van de bron, kan ook dienen als regel voor bet
aanleggen van relaties tussen contexten. In bet voorbeeld van boer Harm zijn er twee mogelijk
toepasbare rechtsregels, wiens bronnen de Hoge Raad en De Kroon zijn. De minister van VROM
geeft vervolgens een regel die de voorkeur geeft aan de rechtsregel wiens bron de Hoge Rand is. Deze
metaregel maakt dus gebruik van de eigenschap 'bron' om een relatie aan te leggen tussen twee
contexten. Daarbij moet je oppassen dat het alleen in dit geval geldt: dit zou een zeer specifieke
metaregel zijn die alleen een uitspraak geeft wanneer het om deze twee regels gaat. Het draait hier
om het vraagstuk of er sprake is van het ilegaal dumpen van afval. Bij andere onderwerpen hoeft
deze regel helemaal niet te gelden.

Er zou dus ook gekeken kunnen worden naar de specificiteit van recbtsregels: wanneer er twee
rechtsregels toepasbaar zijn, en de ene heeft meer condities dan de andere, dan zou de voorkeur
gegeven moeten worden nan bet toepassen van de regel met de meeste condities. Het idee achter deze
metaregel is dat een specifiekere rechtsregel de voorkeur heeft boven een algemenere.

Maar het tegenovergestelde kan ook gezegd worden: des te algemener de rechtsregel, des te sterker
deze is. En hier komt de subjectiviteit van de verschillende rechtspersorien en -partijen om de hock
kijken. Metaregels zijn niet absoluut: verschillende individuen hebben verschillende meningen, en
deze bestaan binnen bet rechtendomein allemaal naast elkaar. Dit is een eigenschap van bet recht-
ensysteem: er zijn meerdere kanten om een argument kracht te geven, of juist te ontkrachten. Het is
de taak van de bevoegde instantie te beslissen welk argument beter is. Er zouden bijvoorbeeld twee
regels in bet systeem kunnen staan:

regell: if valid(x) and valid(y), tben prefer(x,y).
regel2: if valid(x) and valid(y), then prefer(y,x).

Deze regels kunnen op de volgende manier gelezen worden. Volgens de eerste regel zou, wanneer
zowel x als y gelden, de voorkeur gegeven moeten worden ann x. Volgens de tweede metaregel zou de
voorkeur gegeven moeten worden ann y.

3.3.2 Kwalitatief vs kwantitatief contexten vergelijken

In dit project worden contexten op een kwalitatieve manier met elkaar vergeleken. Dit houdt in dat
bijvoorbeeld twee contexten voorzien worden van een predikaat. De betekenis van dit predikaat geeft
de relatie tussen de twee contexten ann. Ecu reeds bekend voorbeeld is de preferentierelatie en het
predikaat 'prefer'. Wat is het voordeel van contexten op deze manier te vergelijken? Daarvoor moet
er eerst gekeken worden naar andere manieren van het vergelijken van contexten, voordat gezegd
kan worden waarom bet kwalitatieve vergelijken beter is. Een meer gangbare vorm van vergeijken
is de kwantitatieve manier. Dc voorkeursrelatie zou als volgt in kwantitatieve vorm gerepresenteerd
kunnen worden. Dc contexten worden voorzien van een numerieke waarde. Wanneer er gekozen zou
moeten worden tussen twee contexten, krijgt de context met de hoogste numerieke waarde krijgt de
voorkeur. Dit is dus een vorm van kwantitatief redeneren, omdat er kwantiteiten gebruikt worden
om de relatie tussen contexten te representeren. Stel we hebben wederom context X en Y. Context
X krijgt de numerieke waarde 0.35 en context Y de waarde 0.25. Omdat de waarde van context X
boger is dan die van context Y krijgt context X de voorkeur.

Waarom wordt er binnen dit project gewerkt met bet kwalitatief vergeij ken van contexten? Dit
heeft te rnaken met het domein dat binnen dit systeem gerepresenteerd wordt, namelijk het juridische
domein. We blikken even terug op de analyse van een casus. Daarbij zijn meerdere partijen betrokken
die het ergens over oneens zijn. Een objectieve partij moet de onenigheid tussen de partijen op zien
te lossen. Om dat mogeijk te maken, wordt eerst een gemeenschappeijk kader opgesteld: een
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set bijzondere waarnemingen waar alle partijen het over eens zijn. De verschillende meningen van
de partijen worden gerepresenteerd door individuele referentiekaders, die bestaan uit rechtsregels.
De condities van deze rechtsregels bevinden zich in het gemeenschappelijke kader gebaseerd op het
gemeenschappeijke referentiekader.

RegeLs die op het meta niveau een relatie tussen contexten leggen, kijken naar de eigenschappen
van rechtsregels waaruit contexten bestaan. Verschillende juristen en groepen juristen hebben ver-
schillende meningen over de relaties die tussen contexten gelegd kunnen worden (zie paragraaf 3.3.1).
Wanneer een regel van het meta niveau toegepast kan worden op een set contexten, dan wordt de
regel toegepast. Er is daarbij geen kans of een onzekerheid over het mogelijke toepassen van deze
regel van het meta niveau. Kwantiteiten worden vaak gebruikt om het mogeijke toepassen van een
regel aan te geven in een situatie waarbij er sprake is van onzekerheid. Des te hoger de kwaniteit
waarvan de regel voorzien is, des te zekerder is het dat het toepassen van deze regel goed is. Maar
binnen dit domein is daar geen sprake van. Regels van bet rneta niveau kunnen met alle zekerheid
toegepast worden.

Daarnaast vormt de analyse van een casus een gesloten wereld. Deze wereld bestaat uit het
gemeenschappelijke referentiekader en de individuele referentiekaders, en verder niks. Dus is er sprake
van complete informatie: honderd procent zekerheid over bet toepassen van regels van het meta
niveau.

Verschillende meningen van juristen of groepen juristen worden gerepresenteerd, gebruikmakende
van regels van het meta niveau. Deze regels kunnen elkaar tegenspreken, zoals de meningen over
de eigenscbap specificiteit (oftewel bet aantal condities van een rechtsregel). Maar de ene mening
weegt niet zwaarder dan de andere mening. Pas wanneer er door een hoger orgaan is besloten dat de
ene regel de voorkeur dient te krijgen boven de andere regel, uitsluitsel is gegeven. Dus hoeven deze
regels ook niet voorzien te worden van een kwantiteit die aangeeft hoe zwaar de regel weegt: elke
regel weegt even zwaar.

Zojuist zijn praktische redenen besproken voor bet aanleggen van relaties tussen contexten op een
kwalitatieve manier, in plaats van op een kwantitatieve manier. Maar er zijn ook argumeriten die
meer met de theorie acbter bet kwantitatieve en kwalitatieve vergelij ken te maken hebben [4]. De
kwalitatieve manier van vergelijken vormt de basis voor de kwantitatieve manier van vergelijken. A1s
contexti de waarde 0.34 beeft en context2 de waarde 0.45, dan is het in principe nog niet duidelijk dat
context2 wordt geprefereerd boven contexti. Pas wanneer aan deze twee contexten een regel wordt
meegegeven die zegt dat de context met de hoogste numerieke waarde geprefereerd moet worden, is
duidelijk dat context2 geprefereerd wordt. De waarden kunnen gezien worden als predikaten met een
bepaalde semantiek, en daardoor als kwalitatieve metapredikaten. Maar omdat numerieke waarden,
oftewel kwantiteiten in dit geval gebruikt worden om preferentie ann te duiden, is er hier sprake van
een kwantitatieve vorm van vergelijken.

Er is nog een argument voor het kwalitatief vergelij ken van contexten, en dit argument heeft
wederom te maken met het domein dat beschreven moet worden.Het rechtendomein zit vol met uit-
spraken over intenties en andere gedachtegangen. Deze zijn alleen door kwalitatieve statements te
beschnijven.In fysische domeinen beb je getallen om de wereld te beschrijven door metingen (massa,
sneiheid, etc.). Getallen vormen een objectieve manier om over data te praten. Maar in intentionele
domeinen heb je daar niks aan.

3.3.3 Kwalltatieve predikaten

In bet boek van dhr. C.N.J. de Vey Mestdagh E1 worden drie kwalitatieve predikaten gegeven: 'valid',
'prefer' en 'exclude'. Deze drie predikaten zullen gaan dienen als basis voor de implementatie van bet
meta niveau. De regels die een relatie leggen tussen contexten gaan deze predikaten gebruiken.

'Valid' is een predikaat met een argument dat de geldigheid van een algemene waarneming in eeri
context of een bijzondere waarneming in een casus aangeeft. Geldigheid van een algemene waarneming
betekent dat deze waarneming toepasbaar is: de set condities van de waarneming is een deelverzamel-
lag van de set bijzondere waarnemingen die tot bet gemeenschappelijke referentiekader behoort, en
deze algemene waarneming behoort tot een bepaald individueel referentiekader. De andere algemene
waarnemingen die niet tot dit individuele referentiekader behoren, zijn met geldig. Geldigheid van

18



een bijzondere waarneming betekent dat deze waarneming waar is. Op dit moment, binnen deze
casus is sprake van deze waarneming. Andere waarnemingen die niet tot het gemeenschappelijke
referentiekader behoren, zijn niet geldig. Het predikaat 'valid' is een gereedschap om weer te geven
welke waarnemingen wel en welke niet tot een bepaald kader behoren, en niet zozeer een gereedschap
voor het leggen van relaties tussen contexten. Desalniettemin wordt dit predikaat wel tot het meta
niveau gerekend.

'Prefer' is cen predikaat met twee argumenten dat een voorkeursrelatie tussen contexten aangeeft,
op basis van de eigenschappen van rechtsregels. Het ecrste argument wordt geprefereerd boven het
tweede argument. Dit is geen definitieve beslissing: op grond van cen bepaalde eigenschap wordt de
ene context boven de andere geprefereerd, maar op grond van een andere eigenschap kan ook het
tegenovergestelde gelden. Dit benadrukt wederom de aard van dit systeem als adviseur: het is aan
de gebruiker van het systeem de taak te beslissen welk standpunt ingenomen wordt ten aanzien van
alle mogelijke contexten. Preferentie is geimplementeerd met behuip van eigenschappen van regels:
aan de hand van verschillende waarden van een eigenschap van twee verschillende regels kan ecu
preferentie tussen de twee regels gegeven worden. In het voorbeeld van boer Harm is er bijvoorbeeld
ecn preferentierelatie aan te brengen tussen de regels als men kijkt naar de bron van de regel: de
minister van VROM geeft in deze casus de voorkeur gegeven aan de rechtsregel die aangehangen
wordt door de Hoge Raad.

Preferentie vindt nu plants op basis van bet vergelijken van geinstantieerde eigenschappen. Maar
dit is niet de enige mogelijke vorm van preferentie. In paragraaf 3.3.2 werd een regel als voorbeeld
gegeven die kijkt naar het aantal condities van een rechtsregel, oftewel naar diens specificiteit. Dit is
ook ecu metaregel die nog niet geimplementeerd is. In principe is dit ook ecu eigenschap van recht-
sregels, en zou specificiteit expliciet als eigenschap bij de regel genoemd kunnen worden. Maar toch
is dit ecu andere vorm van preferentie dan met standaardeigenschappen als bijvoorbeeld 'bron'. Een
andere vorm van preferentie die ook nog niet geimplementeerd is, en die makkelijk geimplementeerd
zou kunnen worden, is het vergeijken van conclusies van regels. Twee contexten geven ecu conclusie
over het dumpen van afval (het is legaal, of het is illegaal) door het achtereenvolgens toepassen van
een set rechtsregels, waarvan de condities dccl uitmaken van de set bijzondere waarnemingen van
het gemecnschappelijke referentiekader. Volgens de eerste context is er geen sprake van het illegaal
dumpen van afval, en volgens de tweede context is er wel sprake van het ilegaal dumpen van afval.
In de LRI zou dcze vraag gcImplementcerd kunnen worden als de zoektocht naar de waarde van ecu
propositie 'stofJsafval'. Wanneer er geen sprake is van het illegaal dumpen van afval in het juridische
domein, zou dcze propositie de waarde 'false' krijgcn, en vice versa. Als er cen streng milicubcleid
gevoerd moet worden, dan zou ecu regel op meta niveau kunnen zijn dat de voorkeur gegeven dient
te worden aan de context die dc propositie 'stofJ&afval' de waarde 'true' geeft.

'Exclude' is een predikaat met twee argumenten dat een uitsluitingrelatie tussen contexten aangecft.
Uitsluiting vindt plants wanneer de conclusies van twee regels elkaar tegcnspreken. In de LRI zou de
enc hypothese de waarde 'true' aan een propositie toekennen, terwiji de andere hypothese de waarde
'false' nan dezelfde propositie toekent. Deze vorm van relatie leggen tussen contexten is ook in de
vorige alinea besproken als andere mogeijke vorm van het leggen van ecu preferentierelatie tussen
contexten. Daarentegen is het leggen van een uitsluitingrelatie gebaseerd op de tegensprekcnde con-
clusies van rechtsregels. Een voorbeeld hiervan is dat de cue proposite de waarde false heeft en de
andere de waarde true. Als we weer kijken naar het voorbeeld van boer Harm, zien we dat er twee
rechtsregcls zijn die clkaar tegeuspreken: zowel de regel die aangehangcn wordt door Dc Kroon als de
regel die aangehangen wordt door de Hoge Raad, doet ecu uitspraak over de propositie afval. Maar
de conclusies die getrokken worden (de waardetockenningen) zijn tegenovergcsteld: volgens de cue
partij krijgt de propositie afval de waarde false, terwijl de andere partij er juist de waarde true ann
toekent.

Net als bij preferentieregels geldt ook voor uitsluitingsregels dat de gcnoemde vorm van uitsluiting
niet de enige mogelijke vorm is. Uitsluiting zou bijvoorbecld ook plants kunnen vinden op basis van
de waarden van eigenschappen. Wanneer de bron van de ene regcl bijvoorbeeld 'Greenpeace' zou zijn
en de bron van de andere regel de 'Vereniging van Walvisvaarders', en beiden doen een uitspraak
over de propositie 'magjewalvissendoden', dan zou er hier sprake zijn van uitsluiting op basis van
eigenschappen van regels.

19



3.4 Samenvatting

Contexten worden op een kwalitatieve manier met elkaar vergeleken. Binnen dit systeem gaan drie
kwalitatieve predikaten geimplementeerd worden, namelijk 'valid', 'prefer' en 'exclude'. Relaties
tussen contexten worden aangebracht door te kijken naar de invulling van de eigenschappen van
rechtsregels waaruit een context onder meer bestaat. De set hypothesen, oftewel de individuele
referentiekaders van de verschillende partijen, bestaan uit deze rechtsregels. Doordat de rechtsregels
in deze kaders verschillen, waardoor dus ook de eigenschappen van de regels verschlllen, is het mogelijk
een vergelijking te maken tussen de regels, en dus tussen de contexten. Om te kunnen vergelijken is
het niet eens nodig dat regels andere conclusies trekken: ook wanneer twee regels dezelfde conclusies
trekken, verschillen ze van elkaar. De eigenschappen waardoor deze regels verschillen worden gebruikt
voor het vergelijken op het meta niveau.
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4 De implementatie
4.1 Inleiding

Het systeem is geimplementeerd in een aangepaste versie vail Prolog, genaamd Prolaw. Prolaw is
geschreven door dhr. P. Veentjer, op dat moment nog werkzaam bij de sectie Recht en ICT aan de
RUG. Er is gekozen voor het implementeren in een Prolog versie door een eigenschap van Prolog
die backtracking heet. Dankzij backtracking worden alle mogelijke contexten gegenereerd. Door
deze contexten naast elkaar te laten bestaan, wordt de Logic of Reasonable Inferences daadwerkelijk
geImplementeerd. Dit onderwerp komt aan bod in paragraaf 4.2.

Prolaw is een aangepaste / uitgebreide versie van Prolog. Welke uitbreidingen en aanpassingen dit
zijn, wordt besproken in paragraaf 4.3. De structuur van het systeem wordt behandeld in paragraaf
4.4. Het systeem bestaat uit een object en een meta mveau. In 4.4 wordt dus besproken hoe de ver-
schillende onderdelen van deze niveaus geImplementeerd gaan worden.De werking van dit systeem is
we! anders dan normale Prolog programma's. Het systeem bestaat uit meerdere Prolog programma's,
en andere programma (ook geschreven door dhr. P.Veentjer) zorgen ervoor dat de verschillende Pro-
law programma's aangeroepen worden en dat de informatie van het ene programma naar het andere
programma gebracht wordt. Deze onderwerpen worden in paragraaf 4.5 behandeld.

4.2 Waarom Prolog?

De belangrijkste reden voor de keuze van Prolog voor de implementatie van bet model, is het
backtracking algoritme [3, 9, 10] die de vele contextsplitsingen mogelijk maakt. Dankzij backtracking
worden alle mogelijke contexten gegenereerd, dus ook tegenstrijdige conclusies. Voordat dit duidelijk
wordt, is het eerst nodig de algemene werking van Prolog te behande!en. Hierbij wordt direct een
link gelegd met het juridische domein dat gerepresenteerd gaat worden.

Een vraag in Prolog is een set van een of meer doelen, en wordt ook we! de query genoemd. Om een
vraag te beantwoorden, probeert Prolog deze doelen te bereiken. Om deze doelen te bereiken, moet
Prolog aantonen dat deze doelen logischerwijs vo!gen uit de aanwezige informatie in het prograrnma:
dit zijn feiten en regels. Een casus wordt in Prolog geanalyseerd door het stellen van een vraag, in de
vorm van het zoeken naar een waarde van een bepaa!de propositie. Wanneer een vraag in de vorm
van een query gesteld wordt, dan wordt de query op de queue gezet. Het doel dat voorop in de queue
staat, wordt flu behandeld. Is dit doe! bewezen, dan gaat het programma over naar bet volgende
doe!. Tijdens het oplossen van het huidige doe!, ken er ook een meuw doel vooraan op de queue
worderi geplaatst. Het is dan noodzakelijk het nieuwe doe! te bewijzen, aivorens het oorspronkelijke
doe! bewezen kan worden.

In de casus van boer Harm gaat het over de vraag of er nou sprake is van het ilegaal dumpen
van afval of met. Deze vraag zou omgezet kunnen worden in de LRI in een propositie genaamd
'stofis..afval'. Deze propositie is in Prolog een constante. Dit lijkt vreemd, want een constante heeft
dus a! een waarde. En dat is hier de naam 'stofJs_afva!'. Maar deze constante is verbonden aan een
variabele waarin de waarde 'true' of 'false' komt te staan. Wanneer er we! sprake is van het illegaal
dumpen van afval, krijgt deze variabele in Prolog de waarde 'true', en vice versa. Prolog moet dus in
de set feiten en de set regels die aanwezig zijn in het programma bewijs gaan zoeken voor het doe!, en
dit doel is de vraag naar de waarde van een propositie. In dit geval 'stofis..afval'. Er wordt uitgegaan
van dit doe!, en er wordt terugberedeneerd naar de regels en feiten in het programma. De vraag zou
er in Prolog als volgt uit kunnen zien:

?slot_value (stof_is_afval, Value).

We zien hier flu een predikaat 'slot.value' dat voorzien is van twee argumenten. Het eerste argument
is de propositie 'stofJsafva1', die in Prolog dus een constante is. Hiervan willen we de waarde weten.
Het antwoord op deze vraag, dus de daadwerkelijke waarde van de propositie, wordt opgeslagen in
de variabele 'Value'.

Prolog moet nou bewijs gaan vinden voor dit doe!. Eerst wordt er gekeken in de set met feiten.
In Prolog ge!dt de 'closed world assumption': alle feiten die gelden, zijn expliciet aanwezig in het
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systeem. Dc enige manier waarop feiten anders kunnen gelden, is wanneer ze afgeleid zijn met behuip
van regels. Feiten die niet afgeleid kunnen worden of expliciet aanwezig zijn in het programma gelden
met. Dus voor het bewijs van deze query gaat Prolog eerst kijken of deze query ingevuld aanwezig is
in de set feiten.

Ingevuld betekent hier dus dat de variabele Value een waarde heeft. De query wordt op de queue
geplaatst. Stel dat de set feiten op dit moment hieruit bestaat:

slot_value (stof_vordt_nog_gebruikt, true).
slot_value (stof_is_afval, false).
Er is nog geen bewijs voor het doe! waaruit de query bestaat, gevonden. Dus wordt er gekeken naar
de regels in het programma. Prolog maakt bij het beantwoorden van de query gebruik van backward
chaining: het begint met een dod dat bewezen moet worden, en gaat terugredeneren totdat dit doe!
bewezen is. Hier kan een link worden gelegd met de LRI: wanneer Prolog contexten genereert, dan
zijn dit minimale posities. Contexten worden gegenereerd als bewijs voor een query. De informatie
die door Prolog gevonden wordt, is de essentiële informatie. Alleen datgene wat echt nodig is om de
query te bewijzen, wordt opgezocht. Dat komt dus overeen met een minimale positie. Er wordt nu
gekeken naar rege!s waarvan de zojuist gestelde query de conclusie vormt. Als eerste komt het deze
regel tegen:

slot_value(stof_is_aIval, false) :— slot_value(stof_wordt_nog_gebruikt, true).

De conclusie van de rege! staat voor de ':-', de conditie er na. In de conclusie heeft de benodigde

variabele 'Value' voor de propositie 'stofis.afval' de waarde 'false' gekregen. Dit zou het antwoord zijn

op de query, maar dan zou de conditie wel moeten ge!den. Het nieuwe doe! is dus flu te bewijzen dat de
conditie geldt, en deze wordt daarom vooraan op de queue gezet. Prolog gaat flu op zoek naar bewijs
voor de conditie. Dit vindt het in de feitenverzameling: het feit 'slot_value(stoLwordt..noggebruilct,
true)' is als axioma opgenomen in het programma. Hiermee is het bewijs geleverd voor de vraag.

Maar hier stopt Prolog met: pan wanneer a!le feiten en regels zijn bekeken, is alle bewijs ge!everd.
Dus wordt er verder gekeken naar regels die am conclusie 'afval' hebben. Prolog bekijkt eerst alle
feiten, van boven naar beneden. Daarna gaat het de regels bij langs, ook weer van boven naar
berieden. De volgende regel die Prolog tegenkomt is deze:

slot_value(stof_is_afval, true) :—

slot_value (stof_naa.r_algemeen_spraakgebruik_afvalstof, true).
Wederom vindt Prolog in de feitenverzameling, na unificatie op de queue van het doe! met de nieuwe
conditie, bewijs voor het doe!. Omdat Prolog alle mogelijke antwoorden op de query vindt, kan
deze eigenschap vertaaid worden in het juridische domein als contextsplitsing. In dit specifieke geval
zijn er twee verschillende regels gevonden die een antwoord geven op de query. Maar er zouden ook
meerdere antwoorden gevonden kunnen worden in zowe! de regels als de feiten. Daarbij maakt het
trouwens, net als in het juridische domein, niet uit of er verschillende waarden worden gevonden.
Het kan best zo zijn dat twee verschillende rege!s de propositie dezelfde waarde geven. Alleen zijn
het andere rege!s. Maar de antwoorden kunnen elkaar ook tegenspreken. Prolog houdt alle gevonden
contexten bij.

Queries zouden ook uit meerdere doe!en kunnen bestaan. In figuur 4 wordt een query gesteld
die naar de waarden vraagt van twee variabelen, A en B. Wanneer meerdere doelen tegeijk worden
gesteld, behande!t Prolog deze als een conjunctie. Voor het eerste doe! wordt een autwoord gezocht.
De variabele A kan zowel de waarde 'true' als 'false' aannemen. Zijn er meerdere antwoorden voor het
eerste doe! gevonden, dan wordt vanuit elk antwoord gezocht naar een antwoord op het tweede doe!.
Dus vanuit beide invullingen van A wordt gezocht naar een invuffing voor B. Dc variabe!e B blijkt
ook zowel de waarde 'true' als 'false' aan te kunnen nemen, dus ontstaan zo vier opeenvolgingen
die gelijkgesteld zouden kunnen worden met contexten. Een context is ecu recht pad dat bestaat
uit regels en / of feiten, bijvoorbeeld dat A de waarde 'true' krijgt en B ook de waarde 'true'.
Door contextsplitsing ontstaat een hele bewijsboom, en de individuele paden door de boom naar
de uiteindelijke b!aderen zijn de verschiilende contexten. Daarom komen dezelfde waarden voor een
subdoel meerdere malen voor. Dc bewijsboom wordt als een set !osse contexten opgeslagen in het
systeem, maar daarover meer in paragraaf 6.3.2.
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4.3 Structuur en werking van het systeem
Prolog wordt gebruikt voor de implementatie van het systeem. Maar de werking van het systeem
is anders dan die van standaard Prolog programma's, die een set regels, een set feiten en een query
bevatten. De query wordt gesteld, en het bewijs voor de query wordt gevonden in de regels en feiten.
Dit is een run. Het systeem bestaat uit meerdere Prolog programma's die elk een aparte functie
hebben. Er zijn meerdere runs nodig om het gewenste resultant te verkrijgen. Naast de Prolog
programma's is er een controle programma, geschreven in Jython (Python voor Java), dat ervoor
zorgt dat de verschillende Prolog programma's worden aangeroepen, en dat er informatie tussen de
programma's wordt uitgewisseld. De structuur van het programma ziet er als volgt uit: Zoals in de

Heett rectitsregels en Geeft opdracht aan Heeft metaregels

feiten nodig, aanwezg object engine alle nodg. aanwezig in he!

in he! object mogelijke contexten to meta pmgramma, om

progracnma. orn genereren bij eon metareties aan to

contester, to kunner, gegeven situatie leggen

genereren

object engine

Brengtobjecten meta
niveau b elkaar

I Jython
I

programma

Figuur 5: Overzicht van de verschillende onderdelen van het systeem

figuur te zien is, bestaat het systeem uit drie niveaus: het object niveau, het Jython doorgeef niveau
en het meta niveau. Deze drie niveaus zullen in de volgende drie subparagrafen kort worden uit-
gelegd. Het object en meta niveau zullen in de komende hoofdstuklcen verder worden uitgediept. Het
doorgeef niveau is geschreven door dhr. P. Veentjer, en zal in zijn volledigheid hier worden beschreven.
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4.3.1 Beschrijving van het object niveau

Het object niveau bestaat uit een object programma en een object engine. Het object programma
bevat de beschrijving van een casus. Het gemeenschappelijke referentiekader is er aanwezig in de
vorm van een set geldende feiten. Wanneer er binnen Prolog wordt verteld over een set geldende
feiten, dan wordt daarmee het gemeenschappelijke referentiekader uit bet juridische domein mee
bedoeld. In het object programma zija ook rechtsregels aanwezig waardoor de contexten, oftewel de
individuele referentiekaders die gebaseerd zijn op het gemeenschappelijke referentiekader, gevormd
kunnen worden. Tevens zijn er een aantal queries aanwezig in het object prograznma. Een van de
queries bevat een vraag naar de waarde van een propositie, zoals we gezien hebben in paragraaf 3.2.
Door deze query te stellen worden de contexten gegenereerd.

De object engine bevat een controlestructuur waarmee de contexten in bet object programma
kunnen worden afgeleid. In hoofdstuk 5.3 wordt besproken waar deze controlestructuur precies uit
bestaat, maar doordat het juridische domein in dit systeem wordt gerepresenteerd, volstaat bet niet
om aileen gebruik te maken van de rechtsregels en de set geldende feiten om contexten te genereren. Er
is dus sprake van interactie tussen de object engine en het object programma. Nadat alle contexten
zij n gegenereerd, worden ze door het Jython programma opgehaald en doorgegeven aan het meta
niveau. Op het meta niveau worden relaties tussen deze contexten gelegd.

Het object niveau bevat zoals reeds gezegd een object programma en een object engine. Maar bet
zou ook meerdere object programma's kunnen bevatten. Elke casus moet opgenomen worden in een
apart object programma. De reden hiervoor is dat Prolog uitgaat van de closed world assumption:
alle feiten die gelden, zijn opgenomen in het programma. Feiten die niet zijn opgenomen in de set
geldende feiten, en die ook niet af te leiden zijn met behulp van de regels die in bet programma
staan, gelden niet. Dus neemt Prolog aan dat, wanneer er feiten nit verschiilende casus in een object
programma opgenomen zijn, er sprake is van een casus. Daardoor kunnen conclusies getrokken worden
die eigenIijk niet gelden in de oorspronkeijke casus, doordat er extra informatie aanwezig is. Voor
elke casus zou dus een ander object programma geimplementeerd moeten worden.

De set rechtsregels zou theoretisch voor elke casus gelijk kunnen zijn. Wanneer een compleet
beeld nodig is van een casus, dan zouden alle rechtsregels uit elk subdomein van het recht toegepast
kunnen worden. Dan zou het object programma al deze kennis moeten bevatten. Maar wanneer je
aileen geinteresseerd bent in een oordeel over deze casus vanuit een bepaald domein, dan zou alleen
deze set regels toegepast moeten worden. Dus is het verstandig voor elke set regels een ander object
programma te maken.

Maar dan zou in elke casus opnieuw een set regels gefmplementeerd moeten worden, aangezien elke
nieuwe casus een nieuw object programma krijgt. Nog beter zou het zijn wanneer het gemeenschap-
pelijke referentiekader, in Prolog geImplementeerd ala de set geldende feiten die de casus beschrijft,
en de individuele referentiekaders, in Prolog geImplementeerd als de set rechtsregels die toegepast
mag worden op de set geldende feiten, van eilca.ar geschciden worden. Dat is flu nog niet gedaan,
maar dat zou de ideale structuur voor het object niveau zijn.

4.3.2 Beschrijving van Jython doorgeef niveau

Op het object niveau zij alle mogeijke contexten gegenereerd, gegeven een casus. Op het meta niveau
worden deze contexten gebruikt om er relaties tussen te leggen. Dat betekent dus wel dat de contexten
van het object niveau naar het meta niveau gebracht moeten worden aangezien het meta niveau en
het object niveau uit aparte programma's en engines bestaan. Daarom is door dhr. P. Veentjer
een programma in Jython geschreven dat er voor zorgt dat de door bet object niveau gegenereerde
contexten in een lijst worden gestopt en doorgegeven worden ann bet meta niveau. Maar bet Jytbon
programma doet ook nog meer: het regelt de aanroepen van de verschiilende programma's waaruit
bet systeem bestaat. Dit zijn alle dingen die bet programma doet:

• Ala eerste roept het de object engine en het objectprogramma nan, waardoor alle contexten
gegenereerd worden.

• In paragraaf 4.3.1 is a! kort verteld dat het object programma bestaat uit rechtsregels waaruit
de mogelijke individuele referentiekaders kunnen bestaan en een set geldende feiten die het
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gemeenschappelijke referentiekader representeert. Contexten worden op het meta niveau met
elkaar vergeleken door te kijken naar de eigenschappen van de rechtsregels waaruit de contexten
bestaan. Daar heeft het wel de rechtsregels voor nodig. Het Jython programma kopieert de
rechtsregels en de set geldende feiten naar het meta niveau, zodat het meta programma en de
meta engine de contexten met elkaar kunnen vergelij ken.

• Daarna worden de contexten, gevormd op het object niveau, gekopieeerd naar een lijst genaamd
'contexts'. Deze lijst bevat aile mogelijke contexten.

• Als laatste roept het de meta engine en het meta programma aan, waardoor het aanleggen van
relaties tussen contexten in gang wordt gezet.

4.3.3 Beschrijving van het meta mveau

Het meta niveau bestaat uit een meta programma en een meta engine. Het meta prograinma bevat de
regels die contexten vergelijken. Dc meta engine bevat de controlestructuur die het mogelijk maakt
contexten met elkaar te vergelijken, en bestaat uit een aantal verschlllende onderdelen. Deze zullen
verder uitgelicht worden in hoofdstuk 6.3. Er is veel interactie tussen het meta programma en de
meta engine. In het meta programma staan queries die, wanneer ze gesteld worden, de verschillende
onderdelen van de meta engine aanroepen.

Het meta niveau bevat zoals reeds gezegd een meta programma en een meta engine. Ret meta
programma bevat de regels waardoor het mogelijk wordt contexten met elkaar te vergehj ken. Er zou
voor gekozen kunnen worden verschilende meta programma's te implementeren wanneer de gebruiker
maar een dccl van de totale set regels wil gebruiken om contexten te vergelij ken. Een argument van
de gebruiker zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat hij/zij het met een bepaalde set regels niet eens is en
deze niet toegepast wil zien op de contexten.

Wanneer de regels toegepast worden op de contexten en de contexten worden voorzien van een
predikaat dat de relatie tussen deze contexten aangeeft, moet de gebruiker op de hoogte gesteld
worden van deze relatie. In een text-based console waarin het systeem wordt aangeroepen, verschijnt
ook de output van het systeem: dit zijn zowel de op het object niveau gegenereerde contexten als
de relaties die op bet meta niveau zijn aangelegd tussen deze contexten. Daarover meer in paragraaf
6.5.
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4.4 Prolaw: Veranderingen aan en uitbreidingen op Prolog
4.4.1 Inleiding

Voor de implementatie van het systeem is gekozen voor Prolog. Voor dit project waren echter een paar
functies niet geschikt. Daarom is er gekozen een eigen versie van Prolog te maken, genaamd Prolaw.
Deze versie van Prolog is ontwikkeld en geimplementeerd door dhr. P.Veentjer als afstudeerproject
voor de HTS. Persoonlijk weet ik niet wat voor veranderingen dhr. Veentjer heeft aangebracht in
Prolaw, maar de twee belangrijkste veranderingen die te maken hebben met mijn systeem zijn de
'cut' en de 'call' operator. Deze zullen in paragraaf 4.4.2 en 4.4.3 besproken worden.

4.4.2 De cut operator

In de standaardversie van Prolog, oftewel ISO Prolog [verwijzing aistublieft: if opzoeken] wordt ge-
bruik gemaakt van een operator die de 'cut' heet. Deze operator wordt in ISO Prolog gerepresenteerd
als het uitroepteken. Het belang van deze operator zal uitgelegd worden ann de hand van een Prolog
programma:

schuldig(ja.n).
schuldig(henk).
crimineel(X) :— schuldig(X), !.
crimineel(X) :— error.

?crimineel(X).

De query bevat een doel: de vraag of er een constante in het programma aanwezig is dat voorzien

is van het predikaat 'crimineel'. Wanneer de query op de queue gezet wordt, kijkt Prolog eerst naar

de set geldende feiten: misschien staan er een of meerdere constanten bij die voorzien zijn van het
predikaat crimineel. Aangezien er geen enkele constante in deze set voorkomt dat voorzien is van
het predikaat 'crimineel', wordt er gekeken naar de regels: misschien kan dit feit worden afgeleid met
behuip van de regels en andere geldende feiten. Er wordt dus gezocht naar een regel waarvan het
predikaat 'crimineel', voorzien van een constante, de conclusie vormt. Prolog bekijkt de regels van
boven na.ar beneden, dus de eerste overeenkomende regel die het tegenkomt is:

crimineel(X) :— schuldig(X), !.

De conditie van deze regel bestaat uit twee subdoelen. Het eerste subdoel, 'schuldig(X)' moet flu wor-
den bewezen. Er zijn twee feiten aanwezig die een waarde geven aan de variabele 'X' in 'schuldig(X)'.
Eerst wordt 'X' geunificeerd met 'jan'. Vervolgens gaat Prolog door met het volgende subdoel,
namelijk '!'. De cut operator zorgt er voor dat er niet meer gekeken wordt naar de volgende mo-
gelijke instantie van de regel 'crimineel(X)', narnelijk de regel waarin de error melding voorkomt.
Deze error melding zal flu alleen bekeken worden wanneer de eerste instantie van 'crimineel(X)' faalt,
doordat 'schuldig(X)' voor een bepaalde 'X' niet aanwezig is in de feitenverzameling. Er hoeft flu ook
niet meer gekeken te worden naar de error regel, er is immers een constante gevonden dat voorzien
kan worden van het predikaat 'crimineel'. Het doel waaruit de query bestaat is bewezen, en dus wordt
de query van de queue gehaald.

Maar er is nog een instantie van 'schuldig(X)'die over bet hoofd gezien wordt, narnelijk
'schuldig(henk)'. Dus is dit nog een bewijs voor het doel 'crimineel(X)'. Maar doordat de cut operator
na 'schuldig(X)' staat, wordt deze instantie niet bekeken. De cut operator doet dus twee dingen:

1. Alternatieve regels worden niet meer geprobeerd (error).

2. Andere alternatieven op de regel worden ook niet meer geprobeerd ('schuldig(henk)').

Bij bet implementeren van het systeem moest er wel een soort cut operator aanwezig zijn. Stel, het
systeem is bezig met bet toepassen van regels van bet meta niveau op contexten. Prolog bekijkt de
eigenschappen van twee contexten. Misschien is deze regel toepasbaar, misschien niet. Met deze twee
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scenario's moet rekening gehouden worden. In Prolog zou dat op dezelfde manier geImplementeerd
kunnen worden als in bet voorbeeldprogramma hierboven. Een van de twee regels behandelt de
situatie dat de regel van bet meta niveau wel toepasbaar is en de andere niet. Wanneer de rege! wel
toepasbaar is, hoeft er niet gekeken te worden naar de andere regel die de situatie behandelt dat de
rege! niet toepasbaar is. Voor dit doeleinde is er een soort cut operator nodig.

Een ander voorbeeld waarin een soort cut operator zeker nodig is, is bij het genereren van de
mogelijke contexten. Stel dat er twee instanties van een regel zijn: de ene versie houdt rekening met
het geval dat een rechtsregel wel toepasbaar is op de set geldende feiten, en de andere versie houdt
rekening met de situatie dat deze rechtsregel niet toepasbaar is. Wanneer de regel we! toepasbaar
is, moet met de cut operator worden aangegeven dat bet alternatief van de regel niet bekeken hoeft
te worden. Maar er moet we! gekeken worden naar andere mogelijke antwoorden: alle mogelijke
contexten moeten gegenereerd worden.

Hier onderscheidt de commiLru!e operator, de belangrijkste uitbreiding gedaan door dhr. P.Veentjer,
zich van de standaard cut-operator. Bij de commit.sule operator worden alternatieve rege!s niet meer
geprobeerd, maar we! worden aile mogelijke a!ternatieven geexp!oreerd op de huidige rege!. Zowe!
'schuldig(jan)' als 'schuldig(henk)' zal bekeken worden, maar de error regel wordt in het voorbeeld
nooit genomen.

4.4.3 De call operator

In Prolog is een call operator aanwezig die voorzien kan worden van een argument. De call operator
is een manier om zeif een nieuw dod op de queue te zetten. In de volgende procedure wordt het
gebruikt om naar de waarde van een propositie te vragen:

get_value
:—Query = .. [slot_value, stof_is_afval, XI
,call (Query)
continue (X)

Nu wordt het tijd om de werking van een regel in Prolog jets verder uit te diepen. Zoals ik eerder

verteld heb, staat de conclusie van deze Prolog rege! voor de ':-'. Na de ':-' staan de condities. Deze
rege! kunnen we ook zien als een functie. De functieaanroep is 'get..value' en de onderde!en van
de functies zijn de condities, na de':-'. Een manier om naar dew regel als functie te kijken, is a]s
vo!gt: wanneer de verschillende onderdelen van de functie, oftewel de condities, slagen, dan slaagt de
functie in zijn geheel, en dus is de functieaanroep, oftewel de conclusie, ook geslaagd. In het eerste
onderdeel van deze functie, oftewe! de eerste conditie van deze regel, krijgt de variabele 'Query' de
waarde '[sloLvalue, stof.is..afval, X]'. Het eerste argument tussen de rechte haakjes is het predikaat,
het tweede en derde argument zijn de argumenten van het predikaat. De call operator p!aatst deze
query in de tweede conditie, oftewel het tweede onderdee! van de functie, voorop op de queue. 'Query'
ziet er dus eigenlijk zo uit:

?slot_va].ue (stof_is_afval, X).

Het predikaat 's!ot...value' hebben we eerder gezien in paragraaf 4.2. In deze paragraaf werd 's!ot...value'
gebruikt om achter de waarde van het eerste argument, de propositie 'stofi&afval', te komen. De
waarde van dew propositie wordt opges!agen in het tweede argument, de variabe!e 'X'. Het genereren
van contexten wordt in gang gezet door de vraag naar de waarde van een propositie. Contexten
bestaan uit rechtsrege!s. Op bet meta niveau worden relaties tussen contexten gelegd door te kijken
naar de waarden van de eigenschappen van de rechtsrege!s waaruit contexten bestaan. Later zal
duidelijk worden dat het belangrijk is te weten wat de naam van een rechtsrege! is. Als we dew naam
eenmaal weten, boeft de rechtsregel niet in zijn geheel meegenomen te worden in bet redeneerproces.
Een naarn dient a!s adres, en op dit adres is alle gewenste informatie aanwezig.

Voor dit doeleinde is de call operator met twee argumenten geimplementeerd. De werking van
dew operator zal geIllustreerd worden aan de hand van een voorbeeld. In het onderstaande voorbeeld
willen we de naam van een feit te weten komen:
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fact_23: slot_value (stof_is_afval, true).

get_value

:-Query = .. [slot_value, stof_is_afval, X]

,call (Query, Name)
,print (Name)

?get_value.

De call operator zet de query op de queue. Er wordt gezocht naar een feit waarbij bet tweede argument
een constante is. Deze constante is de waarde van het eerste argument, de propositie 'stofis..afval'.
In de eerste regel van cit programma zien we een regel dat de naam 'facti3' draagt. Deze syntax
is ook geimplementeerd door dhr. P.Veentjer: normaliter worden feiten in Prolog niet voorzien van
een naam. Door de query te stellen, wordt de naam van het feit opgeslagen in bet tweede argument
van de call operator, namelijk in de variabele 'Name'. Nu gaan we wederom een bilk vooruit werpen,
namelijk naar de representatie van contexten op het meta niveau. Op bet meta niveau worden con-
texten gerepresenteerd als lijsten van namen van rechtsregels. Daarom is het noodzakelijk de naam
van een rechtsregel te weten te komen.

4.5 Samenvatting

Er is gekozen voor bet implementeren van bet systeem in Prolog, omdat Prolog gebruik maakt van
het backtracking algoritme. Dankzij dit algoritme kan Prolog alle antwoorden op een vraag vinden.
Contexten worden gegenereerd als antwoord op de vraag naar de waarde van een bepaalde propositie,
dus worden alle antwoorden op deze vraag, dus alle contexten, gevonden.

Bet systeem bestaat, net als het model, ook uit een object en een meta niveau. Beide niveaus
bestaan weer uit een programma en een engine. De engine bevat de controlestructuur voor het
uitvoeren van de hoofdtaak van bet niveau: op het object niveau is dat bet genereren van contexten,
en op bet meta niveau is dat het aanleggen van relaties tussen contexten. De programma's bevatten
de feiten en regels die nodig zijn voor bet uitvoeren van deze tank, en bevatten queries die dit proces
in gang zetten. Het object programma bevat een bescbrijving van de casus, en contexten worden
gegenereerd als antwoord op de vraag naar de waarde van een propositie. Bet meta programma
bevat de regels die contexten vergelijken en daar relaties tussen leggen, en bet bevat queries waardoor
de verscbillende onderdelen van de meta engine aangeroepen worden. Daarnaast bevat het systeern
ook een Jython doorgeef niveau. Dit niveau is een prograxnma, geschreven in Jython (Pytbon voor
Java), dat de verschillende onderdelen van het systeem aanroept. Ms eerste roept bet het object
niveau aan, waardoor contexten gegenereerd worden. Daarna kopieert het de rechtsregels en de set
geldende feiten, waardoor een casus beschreven wordt, naar het meta niveau, want regeLs van bet
meta niveau gebruiken de waarden van eigenschappen van rechtsregels om relaties tussen contexten
aan te brengen. Als laatste roept bet het meta niveau aan, waardoor relaties tussen contexten gelegd
worden.

Er zijn een aantal aanpassingen op de standaard versie van Prolog gemaakt, speciflek voor cit
systeem. Deze nieuwe versie van Prolog, genaamd Prolaw, is ontworpen door dhr. P.Veentjer. Dc
twee belangrijkste aanpassingen zijn een nieuwe versie van de cut operator en een nieuwe versie van
de call operator.
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5 Implementatie van het object niveau
5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de iinplementatie van het object niveau besproken. Het object programma
wordt in paragraaf 4.2 besproken, en bestaat uit een set geldende feiten, een set rechtsregels en een
set queries. De set geldende feiten die bet gemeenschappelijke referentiekader van een casus in Prolog
representeert, wordt behandeld in paragraaf 5.2.1. In paragraaf 5.2.2 wordt de set rechtsregels in
Prolog, waaruit de individuele referentiekaders van een casus kunnen bestaan, besproken. De queries
waardoor het genereren van contexten in gang wordt gezet, worden behandeld in paragraaf 5.2.3.

De object engine bevat de controlestructuur voor bet genereren van contexten, en wordt behan-
deld in paragraaf 5.3.

5.2 Het object programma
5.2.1 De set geldende feiten

Het gemeenschappelijke referentiekader, oftewel de waarnemingen waar alle partijen overeenstem-
ming over hebben bereikt, wordt in Prolog gerepresenteerd als een set geldende feiten. De objectieve
partij stelt deze feiten vast, en deze feiten worden in het systeem geimplementeerd. Een optie die nog
niet is geimplementeerd in bet systeem, maar die wel gedeclareerd is in de object engine door dhr.
Veentjer, is feiten voorzien van een bron. Daarbij moet gedacht worden aan een label. Het nut van dit
label is om onderscbeid te maken tussen de aanwezige feiten in het progranima, zodat niet alleen bet
gemeenschappelijke referentiekader geimplementeerd mag worden. Er wordt op dit moment nog geen
gebruik van gemaakt ma.ar het is wel van belang om deze mogelijkheid bier uit te leggen, omdat een
goot deel van de object engine hieraan gewijd is. In de object engine staan vier labels gedeclareerd:

• 'database'

• 'rules'

• 'user'

• 'default'

Feiten die bestempeld worden als afkomstig uit de 'database' behoren tot het gemeenscbappelijke
referentiekader. Ze zijn bij het starten van bet systeem al aanwezig in het object programma. Maar
het is ook mogelijk nieuwe feiten af te leiden door bet toepassen van rechtsregels. Wanneer de conditie
van een rechtsregel geldt, dan geldt de conclusie van deze regel automatisch ook. En doordat deze
conclusie geldt, is bet nu mogelijk geworden weer een nieuwe rechtsregel toe te passen. Dit proces
gaat net zolang door totdat het niet meer mogelijk is om rechtsregels toe te passen: de context is
afgerond en er kan begonnen worden aan een volgende context. Deze conclusies zouden opgeslagen
kunnen worden in het object programma en bestempeld kunnen worden met bet label 'rules' als extra
informatie voor de gebruiker.

Nog een andere mogelijke bron van een feit is de gebruiker van het systeem, oftewel de 'user'.
Tijdens het toepassen van recbtsregels op de set geldende feiten kunnen er regels voorkomen waarvan
de condities niet in de set geldende feiten staan. Maar niet alle waarnemingen worden vastgesteld in
een gemeenschappelijk referentiekader. Deze op het eerste oog triviale informatie is wel van belang
voor bet toepassen van de rechtsregels in Prolog. Een mogelijke uitbreiding van bet systeem is dan
de gebruiker informatie te vragen zodat rechtsregels toch misschien wel of juist niet kunnen worden
toegepast. De feiten die door de gebruiker opgegeven zijn, worden dan bestempeld als afkomstig
van de 'user'. Wanneer de gebruiker dit feit simpelweg niet weet, dan zou de bron 'default' gebruikt
kunnen worden. Feiten die bestempeld worden als 'default' zijn dan reeds aanwezig in het systeem
en hebben reeds een waarde.

Dhr. Veentjer beeft ook verschillende volgordes gedeclareerd waar de object engine gebruik van
maakt om een mogelijk feit te weten te komen. Proposities worden in Prolog in bet object programma
voorzien van een label dat 'infer..type' heet, en aangeeft wat de volgorde is waarmee aan bronnen
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gevraagd moet worden wat de waarde van de propositie is. Deze staan gedeclareerd in de object
engine. De mogelijke 'infer_types' zijn:

• 'askiirst': eerst 'database', dan 'user', dan 'rules' en als laatste 'default'.

• 'ask..only': eerst 'database', dan 'user' en als laatste 'default'

• 'proveonly': eerst 'database', dan 'rules' en als laatste 'default'.

• 'prove_first': eerst 'database', dan 'rules', dan 'user' en als laatste 'default'.

• 'queryonly': eerst 'database' en dan 'default'.

Feiten worden hier geImplementeerd als 'sloLvalue' predikaten voorzien van twee argumenten. Het
eerste argument is de propositie (in Prolog gerepresenteerd als constante) en het tweede argument is
de waarde 'true' of 'false', die aangeeft of de propositie we! of niet geldt. Er kan helaas geen gebruik
gernaakt worden van de standaard Prolog operator 'not' om aan te geven dat proposities niet gelden
vanwege de werking van de not operator in Prolog. Dit zal geillustreerd worden ann de hand van een
programma:

schuldig(jan).
schuldig(henk).

vrij(X) :— not(schuldig(X)).

?vrij(X).

Dc vraag is of er een constante is waar het predikaat 'vrij' voor geldt. Er is geen feit aanwezig die
dit letterlijk zegt, dus moet er gekeken worden naar de regels. Er is ecu regel die als conclusie 'vrij'

heeft met ecu argument, dus wordt de conditie van deze regel ('not(schuldig(X))') op de queue gezet.
Zodra Prolog de 'not' tegenkomt, kijkt het er voorbij naar datgene waar de not operator voor geldt:
in dit geval dus 'schuldig(X)'. Dit dod wordt op de queue gezet. Hier vindt het bewijs voor: zowel
'schuldig(jan)' als 'schuldig(henk)' geldt. Dit betekent dat de variabele X wordt gebonden met de
waarde 'jan' in de ene tak van de contextsplitsing, en met 'henk' in de andere.

Geldt 'not(schuldig)' flu nog we!? Daarvoor dienen we eerst te kijken naar de betekenis van de
not operator. Dat is een inverter: de waarde die voor 'schuldig(X)' geldt wordt omgedraaid. Dat
betekent in dit geval dat de bindingen met de constanten 'henk' en 'jan' ongedaan worden gemaakt.
Daardoor geeft het we! het goede antwoord terug: eerst was het dus we! het geval dat er constanten
zijn waar het predikaat schuldig voor geldt, maar door de ontbinding niet meer. Dc waarde 'false'
wordt dan teruggegeven. Het goede antwoord op de vraag is door ecu omweg tot stand gekomen. Dit
is het principe van 'Negation as Failure'.

Maar deze betekenis is anders dan die van de !ogische 'not'. Bij de logische 'not' zouden de
bindingen gewoon moeten blijven bestaan. Was de binding van tevoren expliciet aanwezig geweest,
dan is het geen probleem. Maar contexten worden pas gevormd wanneer een vraag wordt gesteld.
Als je daarin een 'not' tegenkomt, dan is het mogelijk dat bindingen die gemaakt zijn in ecu context
ongedaan worden gemaakt, en dat daardoor sommige contexten niet goed worden gevormd. Maar er
moet we! geredeneerd kunnen worden met feiten die juist niet gelden, oftewel we! aanwezig zijn in de
set axioma's maar waarvoor de waarde 'false' geldt.

Dc beste manier om dit op te lossen, zou het implementeren van een extra operator zijn die de
betekenis van de logische not bevat. Maar dit was erg veel werk en in dit stadium onnodig. Er
is ook een andere oplossing: het expliciet definieren van tegenovergestelden van proposities. Naast
de propositie 'stof_isafval' moet ecu propositie 'stof_isgeenafval' gedeflnieerd worden die de tegen-
overgestelde waarde van 'stofJsafva1' heeft. Deze twee proposities kunnen ann elkaar verbonden
worden d.m.v. een regel: als 'stoLisafval' de waarde 'false' heeft, dan krijgt 'stofJs_geen..afval' de
waarde 'true'.
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5.2.2 Rechtsregels

In Prolog worden condities en conclusies aan elkaar gelinkt: als de conditie geldt, dan geldt de
conclusie ook. Dit is de normale vorm van een Prolog regel. Op zich is dit een goede manier om de
rechtsregels te representeren. Maar we hebben er voor gekozen een eigen tan! te definiëren waarmee
rechtsregels worden opgebouwd. Omdat dit een taal is op het object niveau wordt het ook we! de
objecttaal genoemd. Dc rechtsregels die geschreven zijn in de objecttaa! worden geevalueerd door een
aparte parser, die onderdeel uitmaakt van de object engine een objecttaal ontstaat die afwijkt van
de normale taal waarmee Prolog regels zijn opgebouwd.

De reden voor het implementeren van een aparte objecttaa! is dat er flu een onderscheid is gemaakt
tussen de normale regels waaruit de controlestructuur van het systeem bestaat en de rechtsregels. Hi-
erdoor is er geen verwarring mogelijk waardoor bet proces misschien aangetast kan worden. Bovendien
is het flu ook makkeijk de structuur van de objecttaal uit te breiden zodat het meer informatie be-
vat. Dit is gedaan met het oog op de mogelijke uitbreidingen van het systeem. In het onderstaande
voorbeeld is te zien hoe een rechtsregel opgebouwd is:

als_stof_in_kwest ie_nog_wordt_gebruikt_dan_is_het_geen_afval:
if then(stof_wordt_nog..gebruikt ,stof_is_geen...afval)
bron(de_kroon)

tdate(1.982)
1eve1(internationa1)
conditie (stof_wordt_nog...gebruikt)

(cond_va1ue (true)
s1ot (stof_is_geen_afval)
Oconclusion(true)

Bovenaan staat de naam van de regel. In paragraaf 4.4.3 is de call operator met twee argumenten
behande!d die speciaal geimplementeerd is om de naain van een rechtsregel te bevatten. Doordat de
naam van de rechtsregel bekend is, is het niet nodig alle informatie van de rechtsregel mee te nemen
in de bewerkingen van het programma: als het maar duidelijk is waar de informatie zich bevindt.

Dc regel zeif wordt gerepresenteerd door het 'ifthen' predikaat met twee argumenten. Het eerste
argument is de conditie, het tweede argument de conclusie. Dit zijn beiden proposities. Naast if-then
regels, bestaan er ook if-then-value regels. Deze zijn precies hetzelfde opgebouwd als if-then regels,
alleen hebben deze een derde argument, namelijk de waarde van de conclusie. Meestal wordt er van
uitgegaan dat de conc!usie de waarde true heeft, maar dankzij dit type regel wordt het ook mogelijk
om in de conclusie proposities onge!dig te maken.

Alle regels die met een beginnen, stellen de eigenschappen van de rechtsregels voor. Op het
metaniveau wordt gebruik gemaakt van deze eigenschappen. Er had ook gekozen kunnen worden
voor het apart opnemen van eigenschappen van regels als feiten, maar op deze manier is al!es veel
compacter en duidelijker. Dc eigenschappen van de rechtsregel staan direct onder de regel zeif. Een
voorbeeld van het alternatief is:

bron(als_stof_in_kwestie_nog_wordt_gebruikt_dan_is_het_geen_afval, de_kroon).

Het nadeel van deze representatie is dat wanneer de metaregels toegepast worden, dan apart de
benodigde eigenschap bij de objectregel gezocht moet worden. Op deze manier is het duidelijk waar
de eigenschap zich bevindt, en hoeft deze alleen maar aangeroepen te worden.

Dc parser voor de objecttaal kent nog wel enkele mankementen. In de objecttaal hebben we
de logische disjunctie en conjunctie geimplementeerd als de operatoren 'en' en 'of'. Deze werken
alleen niet. We hebben erg vee! tijd besteed nan het achterha!en van dit probleem, maar dit is ons
niet gelukt. Prioriteit lag toch bij het implementeren van ecu niveau van redeneren dat contexten
vergeijkt. Zowel de conditie en de conc!usie van ecu rechtsregel bestaan flu nit een propositie. Het
was ook de bedoeing om uiteindelijk de predikatenlogica te implementeren, maar daar is het ook niet
van gekomen door de problemen met de !ogische operatoren.
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5.2.3 Queries

Een Prolog programma wordt altijd in werking gesteld door een query. Een query is een vraag naar
de waarde van een term. Het genereren van contexten wordt ook gestart door een query. Wanneer
we willen weten of er sprake is van het ilegaal dumpen van afval, zou de query er zo uit zien:
?slot_value(stof_is_afva]., Afval, Afval_Proof).

Er wordt gevraagd naar de waarde van de propositie 'stofisafval'. De gevonden waarde wordt
opgeslagen in de variabele 'Afval', en het bewijs daarvoor (de opeenvolging van regels en de bij de
toegepaste regels gebruikte feiten) wordt opgeslagen in de variabele 'AfvaLProof'. Elke context is een
andere instantie van de variabele 'AfvaLProof'. Het predikaat 'sloLvalue' bevat voor een propositie
alle benodigde informatie en is makkelijk toegankelijk wanneer de naam van de propositie bekend is.

5.3 De object engine

De object engine is geschreven door dhr. P. Veentjer, en bestaat uit twee onderdelen: het vinden
van bewijs voor de queries en een parser voor de hypothesen. In paragraaf 5.2.1 zijn de verschillende
volgordes van bronnen behandeld waarmee feiten afgeleid dienen te worden. De object engine gaat
eerst deze volgorde ophalen voor het af te leiden feit. Deze volgorde staat gedeclareerd in het object
programma. Bij de bron 'rules' bijvoorbeeld wordt een query samengesteld waarbij de waarde van
het gezochte feit de conclusie van een 'ifthen' regel is. Door de query op de queue te plaatsen met de
call operator (zie paragraaf 4.4.3) wordt dit zoekproces in gang gezet. a Het tweede onderdeel van
de objectengine is een parser voor de objecttaal waarmee 'ifthen' en 'iftheu..value' regels geevalueerd
worden. Het systeem kan nu maar één propositie als conditie en als conclusie aan. Mogelijkheden
voor de 'en' en de 'of' zijn gegeven, waardoor meerdere proposities in zowel de conditie als de conclusie
geevalueerd kunnen worden, maar deze zijn nog niet geImplernenteerd.
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6 Het meta niveau
6.1 Inleiding

Het doe! van het meta niveau is het aanleggen van relaties tussen contexten, en het bestaat uit een
meta programma en een meta engine. Het meta programma bevat de regels die door te kijken naar
de waarden van de eigenschappen van rechtsrege!s, kwalitatieve relaties tussen contexten aanleggen.
Daarnaast bevat het enkele queries die, door ze te stel!en, de verschillende onderde!en van de meta
engine aanroepen. Dc meta engine bevat de contro!estructuur voor het aanleggen van relaties. De
contextenlijst die door het Jython doorgeef niveau van bet object niveau naar het meta niveau
gebracht is, moet eerst aangepast worden voordat het mogelijk is relaties tussen contexten ann te
brengen.

Voordat het meta programma en de meta engine besproken worden, wordt er eerst gekeken naar
de manier waarop contexten met elkaar vergeleken worden. Op een gegeven moment ontstond het
idee hierbij gebruik te maken van het 'visitor guide design pattern'. Wat dat inhoudt, en hoe dit
idee is uitgewerkt, wordt verte!d in paragraaf 6.2. Daarna worden in paragraaf 6.3 de verschillende
onderdelen van de meta engine besproken. Hoe regels van bet meta niveau geImp!ementeerd zijn in
het meta programma wordt verteld in paragraaf 6.4. Paragraaf 6.5 zal ingaan op de gegenereerde
output waardoor de gebruiker op de hoogte wordt gesteld van de aangelegde metarelaties.

6.2 Model voor het vergelijken van contexten

In paragraaf 3.3.1 is uitgelegd dat contexten met elkaar vergeleken worden doordat deze bestaan nit
rechtsregels. Deze rechtsrege!s bebben bepaalde eigenschappen met bepaalde waarden. Doordat ze
verschillen in waarde is bet mogelijk een vergelijking te maken. Contexten worden gegenereerd als
antwoord op de vraag naar de waarde van een propositie (zie paragraaf 4.2). Eerst wordt er gekeken of
er een ingevulde versie van deze propositie aanwezig is in de set ge!dende feiten. Is dat niet het geval,
dan wordt er gekeken naar rechtsregels waarvan de query voorkomt als conclusie. Om te bewijzen dat
deze conclusie geldt, rnoet er bewezen worden dat de conditie van deze regel geldt. Ms deze conditie
voorkomt in de set geldende feiten is het bewijs klaar. Is dit niet het geval, dan wordt er wederom
gekeken naar de rechtsregels. Een context is dus een ketting van toegepaste regels waarbij een feit
uit de set geldende feiten de conditie van de eerste (of laatste, boe je het maar beldjken wilt) regel
bewijst. Hoe worden deze kettingen van regels en feiten vergeleken?

Het idee bestond om een visitor-guide design pattern te gaan gebruiken. Dit is een soort manier om
bet probleem te zien: de verschillende functies van bet programina worden volgens dit idee opgedeeld
en ondergebracht in aparte visitors en guides. Hieronder wordt wederom gezocht naar de waarde
van de propositie 'stofJ&afval'. De gevonden waarde voor deze propositie wordt opgeslagen in het
tweede argument van het predikaat 'slot..value', en de lijst van kettingen van rege!s en feiten (oftewel
de contexten) worden opgeslagen in het derde argument, namelijk de variabele 'AfvaLProof':

?slot_value(stof_is_afval, At val, Afval_Proof).

De ketting van regels en feiten waaruit ecu context bestaat, wordt in dit hoofdstuk ook we! een bewi-
jsboom genoemd. Ecu guide is ecu deelprogramrna dat de bewijsboom afloopt, en ecu visitor met zich

meeneemt. Dc guide weet de weg door de bewijsboom en geeft door aan de visitor wat het tegenkomt.

Dc visitor onderneemt acties dankzij de aanwijzingen van de guide. Deze acties zouden hier dus in-
bouden dat er relaties tussen de verschiilende contexten gelegd worden. Zo zou ecu bewijsboom
compleet worden afgelopen. Alle kettingen samen zouden gezien kunnen worden als ecu bewijsboom.

Contextsplitsing ontstaat op het moment dat een propositie twee verschiilende waarden krijgt: dan is
er dus sprake van twee verschiilende contexten. Hoe moeten de guide en de visitor door de bewijsboom

reizen? Wanneer de bewijsboom zich splitst in twee verschillende contexten, zou voor iedere subboom
een nieuwe guide aangeleverd moeten worden. In figuur 6 hieronder ontstaat contextsplitsing bij de

query. Er is in deze situatie sprake van twec contexten, dus zijn er ook twee guides nodig om door
de twee verschillende subbomen te reizen. Guidel reist door context!, en guide2 reist door context2.
In de sit uatie van figuur 6 hebben beide guides net ecu stap voorwaarts gedaan naar de eerste recht-.
sregel waarvan de conclusie overeenkomt met de query. Dc visitor zou flu moeten opmerken dat er
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een verschil is tussen de twee contexten: van guidel krijgt het een bepaa!de rechtsregel door en van
guide2 een compleet andere rechtsregel. Nu zal de visitor moeten gaan kijken of er een regel van het
meta niveau toepasbaar is op de twee rechtsregel, waardoor er een relatie te leggen valt tussen de twee
contexten. Maar hoe moet er flu verder gereisd worden? Reizen zowel guidel als guide2 door naar de

Conditie komt 4'
overeen met feit tilt

de set geldende
feiten

Figuur 6: Bewijsboom, met coritextsplitsing bij de query

volgende rechtsregel, ieder binnen hun eigen context, zoals bij de breadth-first zoekmethode? Of reist
guidel of guide2 door, terwijl de andere wacht, zoals bij de depth-first zoekmethode? Om hier een
antwoord op te kunnen geven, moet gekeken worden naar wat contextenverge!ijking precies inhoudt.
De rechtsregels waaruit contexten bestaan, moeten met ellcaar vergeleken worden. Dat betekent dat
nile rechtsregels uit de erie context vergeleken moeten worden met nile rechtsregels uit nile andere con-
texten. Alleen op deze manier wordt een compleet beeld verkregen van de relaties tussen contexten.
Dit betekent het volgende voor het visitor-guide design pattern. De eerste twee contexten worden van
de lijst van contexten gehaald (opgeslagen in de variabele 'AfvaLProof' in de query) en deze worden
voorzien van twee guides. Beide guides gaan mar de eerste rechtsregel die ze tegenkomen binnen hun
eigen context. De visitor vergelijkt deze rechtsregel, en brengt een relatie tussen de contexten aan,
als er regel van het meta niveau toepasbaar is op deze twee rechtsregels. De eerste guide blijft ver-
volgens staan, terwiji de tweede guide doorgaat naar de volgende regel. Daar wordt weer vergeleken
door de visitor. Dit gaat net zolang door totdat de tweede guide nile rechtsregels binnen de tweede
context heeft afgelopen. Op dat moment doet de eerste guide een stap voorwaarts naar de volgende
rechtsregel binnen de eerste context. De tweede guide gnat terug mar de eerste rechtsregel binnen
de tweede context en reist weer door, terwiji de eerste guide blijft staan. Dit hele proces herhaalt
zich totdat de eerste guide bij de laatste rechtsregel binnen de eerste context is aanbelandt. Op dat
moment zijn deze twee contexten compleet met elkaar vergeleken. De eerste twee contexten van de
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contextenlijst zijn met elkaar vergeleken. Nu wordt de volgende context van de lijst gehaald, en deze
wordt compleet vergeleken met de eerste context. Daarna wordt de volgende context van de lijst
gehaald, totdat de eerste context met alle andere contexten vergeleken zijn. Daarna wordt de tweede
context met alle andere contexten vergeleken, behalve de eerste context: deze vergelij king heeft al
plaatsgevonden. En dit hele proces herhaalt zich ook weer totdat alle contexten met elkaar vergeleken
zijn. De guides doorlopen steeds de contexten en geven door aan de visitor wat ze tegenkomen. De
visitor merkt het verschil tussen rechtsregels op en kijkt of er een regel van het meta niveau toegepast
kan worden op de twee contexten. Dit is het model voor de implementatie van het meta mveau. Dc
meta engine kan gezien worden als een guide die verantwoordelijk is voor het doorlopen van contexten,
en bet meta programma kan gezien worden als een visitor die verantwoordelijk is voor bet opmerken
van verschillen tussen eigenschappen van rechtsregels en daardoor regels van het meta niveau toepast.

6.3 Implementatie van de meta engine
6.3.1 Inleiding

De meta engine bestaat uit verschillende onderdelen. Dit wordt heel logisch wanneer er gekeken wordt
naar de verschillende niveaus waa.ruit het vergelijken van contexten bestaat, zoals wordt getoond in
figuur 7. Het proces wordt aangevangen met een contextenlijst op het hoogste niveau. Deze lijst
bestaat uit contexten. Dus is het context niveau het volgende niveau. Omdat contexten bestaan uit
regels, is bet regel niveau bet volgende niveau. Regels worden met elkaar vergeleken door te kijken
naar de waarden van eigenschappen. Het daadwerkelijke vergelijken van contexten gebeurt op het
eigenschap niveau.

Het lijst niveau wordt behandeld in paragraaf 6.3.2. De contextenlijst lijst bevat alle contexten,
voorzien van veel overbodige informatie. Met 'overbodig' wordt bedoeld dat er informatie in staat die
nu nog niet gebruilct wordt, maar in de toekomst misschien wel van pas kan komen. Dus het eerste
wat de meta engine doet is bewerkingen op deze lijst uitvoeren zodat contexten alleen de broodnodige
informatie bevatten en op een efficiënte manier worden gerepresenteerd. Alle niveaus onder het lijst
niveau worden behandeld in paragraaf 6.3.3.
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6.3.2 Contextenlijsten

De eerste query die voorkomt in het meta programma is de volgende:
?contexts (ContextList).

Deze aanroep zorgt er voor dat alle op het object niveau gegenereerde contexten in de variabele
'ContextList' komen te staan. Deze variabele is flu een lijst van bewijsbomen. Hieronder een gem-
stantieerde versie van deze query met vier contexten:

contexts [context 1, context2,context3, context4].

Een andere optic was geweest om de verschillende contexten als losse feiten aanwezig te laten zijn op
het meta niveau. Dc contexten zouden er dan zo uit zien:

context 1 [regell , regel2 ,regel3l

Maar dat betekent ook dat er namen ann de contexten gegeven moeten worden, en dat de contexten
niet meer bij elkaar staan. Wanneer de contexten achter elkaar in een lijst staan, weet je waar je moet
zoeken naar de volgende context. En wanneer een context met alle andere vergeleken zou moeten
worden, zouden dus alle andere contexten opgezocht moeten worden. Wanneer een volgende context
met alle andere contexten vergeleken moet worden, zouden de andere contexten wederom opgezocht
moeten worden. Door gebruik te maken van recursieve aanroepen is het heel makkelijk de lijst bij
langs te gaan, en automatisch alle contexten te vergelijken.

Het filteren van prooftrees

Dc contexten worden opgeslagen in een lijst als derde argument van het antwoord op een query.
Als voorbeeld gebruiken we wederom de onderstaande query:

?slot_value(stof_is_afval, Afval, Atval_Proof).

Dc variabele 'AfvaLProof' ziet er na instantiatie als volgt uit:

proven_by_if _then_value (stof _is_afval,false,
proven_by_if _then(stof_is_geen_afval ,true,
proof (stof_wordt_nog_gebruikt ,true ,database),
ifthen ( stof _wordt_nog....gebruikt , stof _is...geen_afval)),
ifthen(stof_is_geen_afval , stof_is_afval ,false))

Dc propositie waar de waarde voor vastgesteld moet worden, krijgt in deze context de waarde 'false'.
Er wordt teruggekeken vanaf het dod, dus moet er eerst een regel toegepast worden die een uitspraak
doet over de waarde van 'stofj&afval'. Daar is de volgende regel in het objectprogramma voor
gevonden:

ifthen(stof_is_.geen_afval , stof _is_afval ,false)'

Dit betekent: als 'stofisgeen_ahal' geldt, dan krijgt 'stofi&afval' de waarde 'false'. Nu moet er
bewijs gevonden worden voor 'stofi&geen.afval'. Dit wordt geleverd door de regel:

if then (stof_vordt_nog_gebruikt , stof_is_geen_afval).

Deze zegt: als 'stoLwordt_noggebruikt' geldt, dan geldt 'stofi&geen.afval' ook. En uiteindeijk is
er, niet dankzij een regel maar als axioma aanwezig in het objectprogramma, bewijs gevoaden voor
de propositie 'stoLwordt_nog_gebruikt':

proof (stof_wordt_nog_gebruikt, true, database)

En daarmee is het bewijs rond voor de propositie 'stofi&afval'. Om contexten te vergelijken, zijn
alleen de namen van de regels nodig die samen de contexten vormen. Dus staat er veel onnodige
informatie in deze context, en kan die eruit worden gegooid. Dc originele contextenlijst wordt gestript

van alle onnodige informatie, en komt er uit te zien als alleen een rijtje van gebruikte objectregels:
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[regell , rege].2 , regel3 , regel4]

waarbij 'regel4' een waarde toekent aan de gevraagde propositie. Dit betekent letterlijk dat er een
tweede variabele wordt gebruikt waarin de gefilterde versie van de eerste variabele wordt opgeslagen.
Beide variabelen blijven bestaan, maar er wordt verder gewerkt met de nieuwe gefilterde variabele.
Dit geldt ook voor alle andere bewerkingen die op de originele lijst worden uitgevoerd. Door de
contexten te filteren, wordt het veel makkelijker te zien hoe een context opgebouwd is. Voor eventuele
uitbreidingen is het misschien noodzakelijk andere informatie te gebruiken. Daarom is er voor gekozen
deze informatie we! beschikbaar te houden, en niet direct bij het opstel!en van een bewijs alleen
rekening te houden met de namen van rechtsrege!s.

Haakjes wegwerkeri

In dit systeem wordt gewerkt met lijsten. In het vorige onderdeel is de contextenlijst gestript van
alle onnodige informatie. Als we kijken naar het originele bewijs met a!le informatie erin, zien we
dat daar erg veel haakjes instaan. Na het strippen van deze informatie zijn veel van deze haakjes
blijven staan. Daarom is er een onderdeel in de engine geImplementeerd die de zojuist ontstane
contextenIijsten met daarin een opeenvolging van namen van regels wederom onder de loep neemt en
deze ontdoet van onnodige haakjes. In het onderstaande voorbeeld is een contextenlijst te zien met
daarin twee contexten: de eerste context is regell en rege!2, en de tweede is regel3 en regel4.

[ (regelli , [regel2,[ ] I I [regel3 , [regel4, ( I I I ]

Deze lijst komt er uiteindelijk zo uit te zien:

[ [regell,regel2l , [regel3,regel4] I

6.3.3 Imp!ementatie van contextenvergelijking

Het volgende mveau waarop bewerkingen worden uitgevoerd is het context niveau. Op het context
niveau worden contexten van de lijst gehaald om met elkaar vergeleken te worden. Dc eerste con-
text van de lijst wordt vergeleken met alle andere contexten in de lijst. Daarna wordt de tweede
context vergeleken met alle andere contexten. Dit proces herhaalt zich totdat a!le contexten van de
lijst gehaald zijn en met alle andere contexten vergeleken zijn. Wanneer twee contexten van de lijst
gehaald zijn, worden functies aangeroepen die het proces naar het volgende niveau brengen, namelijk

het regel niveau. Op het regel niveau wordt duidelijk dat een context een lijst rechtsregels is. De eerste
rege! van de eerste context wordt vergeleken met alle andere regels van de tweede context. Daarna
wordt de tweede regel van de eerste context vergeleken met alle andere regels van de tweede context.
Dit proces herhaalt zich totdat afle regels van de twee contexten met elkaar vergeleken zijn. Wanneer
een regel uit de ene context en een regel uit de andere context apart genomen zijn, worden func-
ties aangeroepen die bet proces naar het volgende niveau brengen, namelijk het eigenschap niveau.
Op dit niveau treedt een wisseiwerking op met het meta programma. Het meta programma bevat
regels die daadwerkeijk de eigenschappen van de regels met elkaar vergelijken. Maar voordat dit kan
gebeuren, moet eerst duidelijk zijn wat de eigenschappen zijn waarvan gebruik gemaakt worden bij

bet vergelijken van contexten. welke eigenschappen van rege!s vergeleken worden. Nu moet er helaas
vooruitgekeken worden naar de implementatie van de predikaten 'prefer' en 'exclude' nit paragraaf
3.3.3. Het predikaat 'prefer' is geImplementeerd ala een set preferentieregels en het predikaat 'ex-
clude' als een set uitsluitingregels. In de meta engine zijn er voor de aanroep van deze twee sets van
regels twee verschillende functies. De functie die de preferentieregels aanroept, bevat een lijst waarin
a!le eigenschappen staan waarmee regels met elkaar vergeleken worden. Deze eigenschappen worden

stuk voor stuk van de lijst gehaald. Het vergelijkingsproces gnat verder in het meta programma. Dc
functie die de uitsluitingsregels aanroept, is anders dan de functie die de preferentieregeJ.s aanroept.
Twee regels sluiten elkaar uit doordat ze een bepaalde propositie een tegenovergeste!de waarde geven:
de eerste regel geeft een bepaalde propositie de waarde 'true', terwiji de tweede regel het de waarde
'false' geeft. Dc conclusie van deze regels kan ook gezien worden ala een eigenschap. Terwiji pref-
erentieregels naar meerdere eigenschappen kunnen kijken om een relatie tussen regels nan te leggen,
kijken uitsluitingregels maar naar één eigenschap. Daarom zijn er ook verschillende functies nodig
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voor de aanroep van preferentie- en uitsluitingregels. Het vergelijkingsproces voor uitsluiting gaat
ook weer verder in het meta programma.

6.4 Het meta programma
6.4.1 Inleiding

In paragraaf 3.3.3 zijn drie predikaten gegeven die in het systeem gelinpiementeerd zouden worden,
namelijk 'valid', 'prefer' en 'exclude'. Het predikaat 'valid' is uiteindelijk niet geImplementeerd. De
reden hiervoor wordt behandeld in paragraaf 6.4.2. In paragraaf 6.4.3 wordt de implementatie van
het predikaat 'prefer' behandeld. Evenals 'prefer' is het predikaat 'exclude' wel geimplementeerd. Dit
predilcaat wordt behandeld in paragraaf 6.4.4. Als laatste worden de queries besproken in paragraaf
6.4.5, die de verschillende onderdelen van de meta engine aanroept.

6.4.2 Waarom is 'valid' niet geimplementeerd?

'Valid' is een predikaat met een argument dat de geldigheid van een algemene waarneming in
een context of een bijzondere waarneming in een casus aangeeft. Eerst wordt de geldigheid van een
algemene waarneming in een context behandeld. Individuele referentiekaders ontstaan door de vraag
naar de waarde van een propositie. Alle regels die toepasbaar zijn op de set bijzondere waarnemin-
gen, in het object programma geImplementeerd als de set geldende feiten, worden ook daadwerkeijk
toegepast en opgeslagen binnen een bepaalde context. Omdat deze regels worden opgeslagen als
onderdeel van een context, is bet niet meer nodig ze te voorzien van een predikaat dat zegt dat ze
geldig zijn. De set bijzondere waarnemingen is gelijk aan het gemeenschappelijke referentiekader. Dit
kader is in het object programma geimplementeerd als de set geldende feiten. Andere waarnemingen
die niet tot het gemeenschappelijke referentiekader behoren, zijn niet geldig. Dus hoeft ook hier het
predikaat 'valid' niet geImplementeerd te worden: de enige feiten die aanwezig zijn in het object
programma is het gemeenschappelijke referentiekader.

6.4.3 Implementatie van 'prefer'

'Prefer' is een predikaat met twee argumenten dat een voorkeursrelatie tussen contexten aangeeft,
op basis van de eigenschappen van rechtsregels. Het eerste argument wordt geprefereerd boven het
tweede argument. Preferentieregels vergelijken twee regels door te kijken naar de waarden van een
bepaalde eigenschap voor die twee regels. Als voorbeeld nemen we de eigenschap leeftijd. Wanneer
de ene rechtsregel jonger is dan de andere, dan wordt aan deze regel de voorkeur gegeven. Preferen-

tieregels bestaan uit twee verschillende functies: de eerste functie haalt de waarden van de eigenschap

op voor beide regels (in dit geval 'date', oftewel datum van bet ontstaan van de regel) en roept de

tweede functie aan. In de tweede functie worden alle mogelijke waarden van de twee regels behandeld.

In de metaregel 'jonger' bijvoorbeeld (zie hieronder) wordt de functie 'get.besLage' aangeroepen. Er
zijn twee verschillende versies van deze functie: in de eerste versie is de eerste regel ouder dan de
tweede regel (de numerieke waarde van de datum van ontstaan is dus kleiner bij de eerste regel) en
dus is de beste regel de tweede, in de tweede versie is de tweede regel ouder dan de eerste en dus
is de beste regel de eerste. Wanneer er geen relatie met deze eigenschap aan te leggen is (de twee
regels dateren uit hetzelfde jaar), dan wordt bij beide versies van 'getbestage' dus niet voldaan aan
de condities, en wordt er dus ook niet voldaan nan de condities van 'jonger'. Van de functie die de
metaregels aanroept -deze staat in de meta engine (zie paragraaf 6.3.3)- zijn twee versies: een waarin
er wel een metarelatie tussen twee regels nan te leggen is, en een waarin dat, zoals bier, niet kan.

j on.ger (P.uleIdi , Ru].eId2, RuleldBest, RuleldWorst)

-get_property(RuleIdl. ,date ,Valuel)

,get_property(RuleId2 ,date ,Value2)

,get_best_age(RuleIdl ,RuleId2,Valuel ,Value2,RuleldBest ,RuleldWorst)

commit_nile
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get_best_age(RuleIdl ,RuleId2, Valuel ,Value2,RuleldBest, Ru].eldWorst)
:—Valuel < Value2
,RuleldBest = RuleId2
,RuleldWorst = Ru].eIdl
commit_rule

get_best_age (RuleIdi ,RuleId2, Valuel,Value2,RuleldBest, RuleldWorst)
:—Valuel > Value2
,RuleldBest = RuleIdi
,RuleldWorst = RuleId2
commit}rule

6.4.4 Implementatie van 'exclude'

'Exclude' is een predikaat met twee argumenten dat een uitsluitingrelatie tussen contexten aangeeft.
Uitsluiting vindt plaats wanneer de conclusies van twee regels elkaar tegenspreken. Er zijn vier ver-
schillende uitsluitingregels:

1. Regel 1 heeft als conclusie 'false' en regel 2 'true' voor dezelfde propositie.

2. Regel 1 heeft als conclusie 'true' en regel 2 'false' voor dezelfde propositie.

3. Regel 1 en regel 2 doen een uitspraak over dezefde propositie en geven deze dezelfde waarde:
geen uitsluiting.

4. Regel 1 en regel 2 doen een uitspraak over een andere propositie: geen uitsluiting.

Deze vier regels zijn geimplementeerd in het meta programma. Net als bij de preferentieregels is er
eerst een functie die de waarden van de conclusie van de regels ophaalt, en daarna bet predikaat.

6.4.5 De queries
De verschillende onderdelen van de meta engine worden aangeroepen door de queries die gesteld
worden in het meta programma. Deze onderdelen zullen bier niet uitgebreid uitgelegd worden aan
de hand van code, maar de werking ervan zal wel globaal uitgelegd worden. In paragraaf 6.3 wordt
dieper ingegaan op de ontwikkeling van de meta engine, en daar zullen de verschillende onderdelen
dus ook uitgebreider behandeld worden.
?contexts (ContextList)

Deze aanroep zorgt er voor dat de contexten die gegenereerd zijn op het object niveau in de lijst
'ContextList' komen te staan. Door de contexten op te slaan in een variabele kunnen ze weer verder
verwerkt worden. Dat is dan ook het doel van deze query.

flattened{\_}context{\_}listl (ContextList ,FlatList)
De contexten die meegenomen zijn in de 'ContextList' bevatten erg veel informatie die nu nog niet

gebruikt wordt. Deze aanroep gooit alle onnodige informatie weg. De gewijzigde 'ContextList' wordt
opgeslagen in de variabele 'FlatList'.

straighteni (FlatList ,ResultList)
In de 'FlatList' staan erg veel onnodige haakjes, die met deze aanroep weg worden gehaald. Het
resultaat daarvan wordt opgeslagen in de variabele 'ResultList'.

meta{\_}applyl(ResultList,MetaList).

De uiteindelijke metaredenatie wordt door deze aanroep gestart, en de lijst met metarelaties wordt
opgeslagen in de variabele 'MetaList'.
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6.5 Output

De gebruiker van het systeem moet op een duidelijke manier kunnen zien welke metarelaties gelden
tussen de verscbillende contexten. Het meest ideale is natuurlijk een mooie grafische interface, waarbij
d.m.v. pijien en blokken getoond wordt hoe de opbouw van een context er uit ziet. Ma.ar aangezien
dit een afstudeerproject is dat een bepaalde gelimiteerde periode in beslag neemt, is er voor gekozen
een simpele output in DOS te genereren.

Dc output zit als volgt in elkaar. Wanneer de meta engine bezig is met bet aanleggen van metare-
laties, worden de resultaten daarvan direct in de output getoond. Om metarelaties ann te kunnen
leggen, moeten er eerst twee contexten van de contextenlijst gehaald worden. Deze twee contexten
worden dan getoond:

Contextvergelijking:

Contexti (lees van onder naar boven):

'I'

+ + +

I Regel I als_iets_naar_algemeen_8praakgebruik_
I I een_afvalstof_is_dan_is_het_a.fval
+ +

I Waarde conci I true
I Conclusie I stof_is_afval
I Waarde prein I

true
I

Premisse I
stof_naar_algemeen_spraakgebruik _afvalstof

I"

+ + +

I Regel I als_iets_een_alvalstof...is_dan_is_het_
I I naar_algemeen_spraakgebruik_een_afvalstof

+

I Waarde conci I tnie
I Conclusie I stof _naar.algemeen...spraakgebruik_aiva].stof
I Waarde prem true
I Premisse I

stof...is_afvalstof
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En context 2:

/I\

+_+- +
I Regel I als_geen_a±val_geldt_dan_heeft_afval_
I I de_waarde_false

+ +

I Waarde conci I false
I Conclusie I stof_is.afval
I Waarde prem I true
I Premisse I stof_is...geen...afval

/I\

I Regel I als..stof....in...kwestie_nog_wordt _gebruikt_
I I dan_is_het_geen_afval

+

I Waarde conci I true
I Conclusie I stof...is_geen_afval
I Waarde prem I true
I Preinisse I stof_wordt_nog...gebruikt

De contexten die vergeleken moeten worden zijn flu bekend. Daarna wordt een stapje lager gekeken
naar de regels die onderdeel uitmaken van de contexten. De ruleid's zijn bekend, dus verschijnen
deze eerst op het scherm:

Regelvergelijking:

De eerste regel is
ls_iets_naar_algemeen_spraakgebruik...een...a1valstof_is_dan_ is_het_afval

De tweede regel is

als_geenval...geldt....dan.heeft_afvaL.de_waarde...false

Nu worden de rnetaregels toegepast. In alle situaties waa.rin een metaregel (zowel uitsluiting als
preferentie) toegepast kan worden, is een stukje tekst geImplementeerd dat getoond wordt wanneer
het programma ook daadwerkelijk bewezen heeft dat er een metarelatie kan worden gelegd. Eerst
worden de uitsluitingsregels bekeken:

Uitsluitingsrelatie:

Tussen deze twee regels is een uitsluitingsrelatie

aan te brengen op basis van een variabele waaz ze

beiden eenconclusie over trekken.

Ze trekken allebei een conclusie over stof_is_afvaj.
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De eerste regel trekt de conclusie true

De tweede regel trekt de conclusie false

Daarna worden de preferentieregels bekeken. Alle preferentieregels die toepasbaar zijn, worden ook
getoond. In dit geval zijn er drie regels toepasbaar:

Preferentierelatie -> bronkenmerk: leeftijd

RuleldBest als_iets_in_de_spreelanond_als_afvalstof _wordt_aangeduid_dan_is_het_afval
datuxnl = 1864
RuleldWorst al s_geen_afval_geldt_dan_heeft_afval_de_waarde_false
datuni2 = 0

Tussen deze twee regels is een preferentierelatie
aan te brengenop basis van hun bronkenmerk leeftijd.
Voor dit kenmerk geldt: des te jonger de regel, des te beter.

Preferentierelatie —> bronkenmerk: bron

RuleldBest als_iets_in_de_spreekmond_als_afvalstof_wordt_aangeduid_dan_i s_het _afval
broni = hoge_raad
RuleldWorst alsgeen_afval_geldt_dan_heeft_alval_de_waarde_false
bron2 = logica

Tussen deze twee regels is een preferentierelatie
aan te brengen op basis van hun bronkenmerk bron.
In dit geval geldt: wanneer de bron van de ene regel
De Hoge Raad is, en de bron van de andere regel niet, dan wordt de regel

wiens bron De Hoge Raad is, geprefereerd.

Preferentierelatie —> bronkenmerk: bereik:

RuleldBest als_geen_afval_geldt_dan_heeft_a±val_de_vaarde_false
bereiki = internationaal
RuleldWorst als_iets_in_de_spreekmond_als_afvalstof_wordt_aangeduid_dan_is_het_
afval
bereik2 = lokaal

Tussen deze twee regels is een preferentierelatie

aan te brengen op basis van hun bronkenmerk bereik.
In dit geval geldt: wanneer het bereik van de ene
regel internationaal is, en de bron van de andere

regel niet, dan wordt de regel wiens bereik internationaal

is, geprefereerd.

Op deze manier worden alle metarelaties getoond. Maar het is ook van belang te weten welke axioma's
gelden, zodat de gebruiker zeif nog kan bekijken waarom de contexten bestaan uit bepaalde regels.
Deze worden onderaan getoond.

Ret feit : stof_wordt...nog...gebruikt
Met de waarde : true

Ret feit : stof_is.aivalstof
Met de waarde : true
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Het feit hoeveelheid_stof_minder_dan_5_kilo
Met de waarde : true
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7 Conclusie
Het doel van dit project was het implementeren van een systeem dat gebruik maakt van metaregels
voor het kwalificeren van opvattingen. Tijdens mijn literatuurstudie ben ik veel argumenten tegengekomen
voor het kwalificerend vergelijken van opvattingen, en tegen het gebruikelijke kwantificerend vergeli-
jken. Door gebruik te maken van de Logic of Reasonable Inferences wordt het mogelijk tegenstrijdige
en alternatieve opvattingen tegelijkertijd te modelleren, zonder dat daardoor betekenis verloren gaat.
Prolaw, een aangepaste versie van Prolog, is het ideale instrument om deze logica te modelleren. De
objectregels zijn voorzien van eigenschappen die door metaregels gebruikt worden voor het aanleggen
van metarelaties. Alle gevonden metarelaties tussen contexten verschijnen als output op het scherm.

Het resultaat is een systeem dat goed advies kan geven aan juristen. Alle mogelijke opvattingen
en relaties daartussen worden automatisch gegenereerd. Het is ook mogelijk de standpunten van ver-
schillende rechtspartijen te modelleren: volgens de ene partij is een zeer specifieke rechtsregel sterker
en volgens de andere partij is een zeer algemene rechtsregel sterker. Door deze twee punten geeft het
systeem een veel completer en genuanceerder beeld van de situatie. Juist door de compleetheid van
de gegenereerde relaties tussen de opvattingen wordt het ook makkelijker een groot deel van de mo-
gelijk te volgen opvattingen uit te sluiten. De output van bet systeem is helder: door elke metaregel
te voorzien van een stuk uitleg wordt het makkelijker voor de gebruiker te begrijpen waarom een
bepaalde metarelatie tussen twee opvattingen aangebracht is.

Binnen dit project is veel ruimte voor uitbreidingen. Deze zullen hierna besproken worden.
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8 Mogelijke uitbreidingen en verbeteringen
In de conclusie heb ik al verteld dat er uitbreidingen en verbeteringen aan te brengen zijn in bet
systeem. Een aantal mogelijkheden ga ik flu puntsgewijs bij langs, waarbij ik de volgorde van de
opbouw van mijn scriptie aanhoud:

Het model

• Het model is in Prolaw geimplementeerd als een propositielogica. Feiten worden algemeen
gerepresenteerd: het feit dat de sloot van boer Harm gevuld is met afval wordt weergegeven
als 'stofisafval'. Maar wat gebeurt er wanneer ook de buurman van boer Harm, genaamd
boer Tanuno, ook zijn sloot heeft gevuld met afval? Er zou een tweede propositie in het
systeem worden geintroduceerd, en de eerste propositie zou van een naam voorzien moeten
worden: 'stofis.afvaLboer..barm' en 'stofi&afval_boer_tammo'. Maar de rechtsregels van het
object niveau werken nog met de propositie 'stofi&afval', zonder naamaanduiding. Wanneer de
propositielogica gebruikt wordt voor bet representeren van feiten en regels, moet voor elk extra
persoon de complete set regels aangepast / uitgebreid worden. Wanneer er gebruik gemaakt
wordt van de predikaatlogica hoeft er maar één regel aanwezig te zijn voor nile personen. De
betekenis van de regel wordt weergegeven door predikaten die van argumenten kunnen wor-
den voorzien. De verschillende personen voor wie de regel zou gelden, kunnen als argument
meegenomen worden. Op die manier worden de feiten specifieker weergegeven, en kunnen
regels ook algemeen te werk gaan: met proposities zou voor elke persoon eeri nieuwe regel
moeten komeri te staan: als 'boeriiarmdumpt..afval, dan boer...harm...boete'. Dit komt in de
predikaatlogica te staan als:

als dumpLafval(X) dan boete(X).

• Het systeem bevat flu alleen de axioma's, oftewel de feiten die volgens het gemeenschappelijke
referentiekader gelden. De standpunten van de individuele partijen, die eigenlijk ook een on-
derdeel vormen van de hypothesen, zijn nog niet ann bod gekomen. Het zou interessant zijn
te zien wat voor contexten ontstaan wanneer gekeken wordt naar zowel het gerneenschappeli-
jke referentiekader als de indivuele referentiekaders. Daarbij moet vooropgesteld worden dat
er dan alleen maar gekeken kan worden naar de hypothesen van één partij per keer: in het
huidige systeem kunnen alleen tegenstrijdigheden ontstaan tussen de contexten, maar wanneer
de hypothesen van de verschillende partijeri meetellen, kunnen ook tegenstrijdigheden ontstaan
binnen de individuele contexten waardoor de logica explodeert.

Het object niveau

• Ook zou bet object programma nog in tweeën gedeeld kunnen worden: een deel voor de regels
die algemeen toepasbaar zijn en een deel voor de axioma's die per casus versehillen. Op die
manier hoeven de regels niet in elke nieuwe casus opnieuw in het objectprogramma gevoegd
te worden. In bet Jython programma dat zorgt voor de aanroep van zowel het object als het
meta niveau zou geregeld kunnen worden dat de twee delen van het object programma weer
ann elkaar geijmd worden.

• De disjunctie in Prolaw werkt nog niet. De engines werken met rijen van instructies die lijken
op procedures en functies. Maar deze constructies blijven implicaties: als de conditie geldt, dan
geldt de conclusie. Een functie bestaat uit een conjunctie van doelen. Wanneer één doel niet
bewezen kan worden, geldt de complete conjunctie met. Daardoor geldt de conclusie ook niet.
Maar yank zijn de rest van de subdoelen wel noodzakeiljk voor de werking van het prograinma.
Nu moeten er meerdere complete versies van een functie geimplementeerd worden, om rekening
te houden met het mogelijkerwijs met slagen van bepaalde subdoelen. Hieronder staat een regel
dat a geldt wanneer b, c en d ook gelden:
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a :- b,c,d.

Maar wanneer c bijvoorbeeld niet waar hoeft te zijn, moet je een compleet nieuwe versie van
deze regel er bij implementeren:

a :- b, -c, d.

Maar wanneer de disjunctie binnen Prolaw werkt, kunnen deze functies in één regel weergegeven
worden. Dit is veel overzichtelijker en veel efficienter. In paragraaf 4.2.1 is verteld wat de werk-
ing is van de not operator binnen Prolog. Deze komt niet overeen met de 'not' uit de logica,
en dat is jammer. Het is nu noodzakelijk voor elke mogelijke propositie een tegenovergestelde
versie van deze propositie expliciet te noemen, en daarbij een regel die de twee ann elkaar
Iinkt. Het systeem zal veel efficiënter worden wanneer de logische versie van de not operator
geImplementeerd wordt.

• De disjunctie en conjunctie in de objecttaal werken ook nog niet. Een objectregel in het object
programma heeft de vorm van een feit: het 'ifthen' predikaat geeft ann dat het om een regel
gnat, en heeft de conditie en de conclusie van de regel als argument:

ifthen(stoLwordt...nog4ebruikt, stofi&geen..nfval).

Zowel de conclusie als de conditie bestaat uit slechts één propositie. Er is gewerkt ann twee
operatoren binnen deze objecttaal: de 'en' en de 'of', maar er zitten nog fouten in de parser
voor deze taa.l. Deze een bepaalde propositie (zie paragraaf 4.2). Contexten worden met elkaar
vergeleken door te ki parser bevindt zich in de object engine.

Het meta niveau

• Er is één vorm van uitsluiting geImplementeerd in het systeem, namelijk dat contexten ellcaar
uitsluiten doordat ze een andere waarde toekennen nan een bepaalde propositie (zie paragraaf
3.3.3). Contexten worden met elkaar vergeleken door te kijken naar de eigenschappen van de
individuele regels waaruit contexten bestaan. Bij deze vorm van uitsluiting wordt er gekeken
naar de conclusie van de rechtsregel: alle contexten ontstaan uit dezelfde set feiten, maar
doordat rechtsregels verschilende conclusies hebben, kunnen ze tegenstrijdige uitspraken doen
over een propositie.
Maar er kunnen ook andere eigenschappen zijn waardoor uitsluiting ontstaat. Bijvoorbeeld
dat twee rechtsregels instanties zijn van dezelfde regel, maar dat deze nooit tegelijk toegepast
kunnen worden: de ene regel is de algemeen toegepaste regel en de andere is de uitzondering.

• Er worden door Prolog veel contexten gesplitst. Teveel. In een aparte file staat het maximum
aantal contexten dat het programma splitst. Er moet voor gezorgd worden dat het aantal
contexten dat het programma genereert niet groter is dan dit getal, anders gnat er informatie
verloren. De oorzaak van dit probleem is waarschijnlijk dat de engines werken met functies die
ook Iogische regels zijn: wanneer voldaan wordt nan de condities, dan geldt de conclusie. De
verschillende functieonderdelen (aanroepen ann andere functies, het opvragen van informatie,
etc.) zijn de condities van de regel, en het slagen van de functie is de conclusie. Daarnaast zijn
er verschillende versies van functies: meestal wordt een functie opgedeeld in begintoestanden en
recursieve toestanden. Door deze verschiilende onderdelen te voorzien van commitsule opera-
toren moet er wel een keuze worden gemaakt tussen de verschillende onderdelen van de functie,
maar ik vermoed dat dit toch de reden is van de extra contextsplitsingen, zowel op bet meta
aLs op het object niveau.

• Een onderdeel van de meta engine is bet wegwerken van overbodige haakjes in de contextenlijst
(zie paragraaf 6.3.2). Maar dit hele onderdeel kan geschrapt worden wanneer tijdens het filteren
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van de prooftrees gebruik gemaakt wordt van de functie 'glue..list': overbodige haakjes ontstaan
doordat een onderdeel van bet bewijs / context geen naam van een object regel bevat. Hierbij
kan bijvoorbeeld gedacht worden nan het axioma dat de conditie is van de eerste object regel.
Deze bijzondere waarneming heeft geen naam zoals de rechtsregels. Daardoor ontstaat op die
plek een lege lijst. Dc huidige functies die de contextenlijst parsen, gooien de inhoud van dit
dccl van het bewijs weg maar laten de haakjes gewoon staan. De functie 'glue.Jist' die in de
meta engine gebruikt wordt voor het aan elkaar plakken van lijsten houdt rekening met lege
lijsten. Als het een onderdeel tegenkomt dat niet relevant is, slant het dit gewoon over.

Relaties worden aangelegd tussen contexten nadat op het object niveau de verschilende con-
texten bekend zijn. Maar daar houdt het theoretisch gezien niet bij op. Er zouden ook relaties
aangelegd kunnen worden tussen relaties, waardoor er een recursief proces ontstaat. Deze re-
laties zouden meta relaties genoemd kunnen worden. De uitspraken van het meta niveau zouden
in een vorm gegoten moeten worden die opnieuw de input vormt voor het meta niveau. Als we
kijken naar bet voorbeeld van boer Harm waarbij er twee verschillende relaties ann te leggen zijn
tussen de twee mogelijke contexten, zien we dat een regel van het meta niveau gegeven wordt
door het ministerie van VROM, die de voorkeur geeft ann de uitspraak van de Hoge Rand. Maar
stel dat de EU een ander besluit neemt. Die geeft de voorkeur nan de uitspraak van De Kroon.
Op dat moment zijn er weer Europese verkiezingen, en de inwoners van Nederland kiezen er
voor om onafliankeijk te worden van Europa, waardoor de voorkeur flu gegeven wordt ann
de regel van het ministerie van VROM. Waarschijnlijk is deze vorm van metaredeneren over
metaredenaties mogelijk. Het leggen van meta relaties tussen relaties tussen contexten zou
waarschijnlijk op dezelfde manier kunnen gebeuren als het leggen van relaties tussen contexten
gegenereerd op het object niveau.

Output wordt flu gegeven in een Text Based Editor. Het liefst heb je een grafische interface die
d.m.v. pijltjes laat zien hoe de contexten gesplitst worden, en misschien zelfs de mogelijkheid
bieden ann de gebruiker om zelf op contexten te klikken om ze vervolgens ult te laten breiden
(dus zeif je context samenstellen nit een set mogelijkheden).
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