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Inhoud

Korte beschrijving van het project 
“Making sense of evidence”

Brains
Argument visualisatie
Verhaal en verankering

Overzicht prototype



  

Het structureren van grote 
hoeveelheden bewijs

Door middel van het opstellen van 
scenario's

Probleem: tunnelvisie

Oplossing: software tools kunnen het 
structureren makkelijker maken en 
ervoor zorgen dat meerdere 
scenario's tegelijkertijd beoordeeld 
(kunnen) worden



  

Brains

Basaal Recherche Analyse 
Instrument

Genereren en interpreteren van 
informatie uit grote hoeveelheden 
ongestructureerde bronbestanden



  



  

Het gebruik van Brains

Modelleren
Activiteiten construeren uit geselecteerde gegevens

Object
Locatie
Tijdstip

Visualiseren
Tijdlijnen

Zoeken
Overeenkomsten/daderprofielen
Externe bronnen, eventuele andere delicten



  

Voordelen van Brains

Verschillende scenario’s kunnen bekeken 
worden

Snel en compleet overzicht van de zaak 
terwijl al het verzamelde bewijsmateriaal 
beschikbaar blijft

Directe link tussen de aangemaakte 
activiteit en het originele brondocument



  

Het uitbreiden van Brains

Het is niet mogelijk om redenen aan 
te geven waarom bepaalde 
scenario’s ondersteund of 
verworpen worden door bepaald 
bewijsmateriaal



  

Argument visualisatie

Structureren en visualiseren van 
argumenten en tegenargumenten

Meestal in boom of graafstructuren



  

Bestaande tools

ArguMed
Araucaria
Athena
Belvedere
Convince Me
Compendium
ProSupport
Reason!Able



  

Criteria visualisatie tools

Functionaliteit
Uitdrukkingskracht
Gebruiksvriendelijkheid
Semantiek
Geschiktheid voor het domein



  

Araucaria



  

Araucaria

Argumenten worden opgebouwd door 
middel van het selecteren van regels uit 
brondocumenten

Link tussen knoop en brondocument

Gebruik van tegenargumenten en 
gronden

Gebruik van argumentatieschema’s
Zwakke plekken aanduiden



  

Reason!able



  

Reason!able

Argumenten worden gecreëerd door het 
handmatig toevoegen van knopen

Daarnaast is er de mogelijkheid om een link 
aan te leggen tussen de bewering en het 
originele brondocument

Gebruik van tegenargumenten en 
gronden

Evaluatie van argumenten
Redenen waarom bepaalde claims gelden (bv. 
kennis van experts)



  

Empirische onderzoek

Usability
Is het programma eenvoudig in 
gebruik, makkelijk te leren en 
overzichtelijk?

Effectiveness
Wat is het effect van het gebruik van 
de tool op de prestaties van de 
gebruikers?



  

Resultaten

Convince Me

<0.05.4.5Post-test

<0.05.45.6Exercise

pPaperToolTest

Belvedere

<0.4914.9015.1815.2Post-test

<0.9660.467.579.4Exercise

pTextGraphMatrxTest

0.1374.505.15Post-test

0.305--Pre-test

pPaperToolTest

Questmap



  

Aanbevelingen

Functionaliteit
Permanente link tussen knoop en 
brondocument
Gronden, redenen waarom bepaalde 
claims gelden
Alternatieve argumenten vergelijken
Verschillende representaties



  

Aanbevelingen

Uitdrukkingskracht
Ondersteunen en aanvallen van knopen en van 
relaties tussen knopen

Usability
Leerbaar
Efficiënt
Makkelijk te onthouden
Weinig fouten
Plezierig in gebruik

Geschiktheid voor het domein


