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W cord

vowat

Deze scriptie gaat over abstractie. Abstractie is een parallel tussen
argumentatietheorie en kunstmatige intelligentie. De scriptie moet dus
begrijpeiijk zijn voor mensen uit deze beide vakgebieden. Mensen uit die
twee vakgebieden zijn echter over het algemeen niet op de hoogte van

elkaars werkzaamheden en zelfs niet op de hoogte van de gangbare
terminologie binnen het andere vakgebied. Daarom veronderstel ik weinig
bekend over argumentatietheorie, en veronderstel i.k ook weinig bekend
over het vak kunstmatige intelligentie en over expertsystemen.
Wat een argumentatietheoreticus, en een deskundige op het gebied van
de kunstmatige intelligentie gemeenschappelijk hebben, is niet veel. Deze
voorl-ee,ri breed publiek.
scriptie is daarom toegankelijk
-

Aanwi jzi ngen

voor de

leze-rr.

Woorden uit een vreemd`:, taal en woorden als: namen zijn voorzien van
apostrofife- .>CitateM- en boektitels zijn voo-rzien van aanhaiingstekens. In

citaten handbaaf ik zoveel mogelijk de vormgeving van het origineel.
Binnen citaten staat toelich i:ng door mijzelf tussen rechte haken.

9

abstractie

Abstractie
in wiskunde, expertsystemen en argumentatie

1

Inlesding

1.1

Abstractie moet in argumentatietheorie

Abstractie is onmisbaar in adequate argumentatie. Niettemin wordt
het in argumentatietheorieen niet beschreven. In deze scriptie beschrijf ik
abstractie in argumentatie. Daarbij maak ik gebruik van de abstractie die

in kunstmatige intelligentie en in expertsystemen - een toepassing
daarvan - voorkomt.

De informele betekenis die de term abstractie heeft, is namelijk
onder andere in de kunstmatige intelligentia' wiskundig gepreciseerd:
abstractie is een techniek om versneld oplossingsruimten to doorzoeken. Ik
beweer dat deze techniek zich er ook toe leent om abstractie in alledaagse

argumentatie to beschrijven, en wel bij het abstract of hierarchisch

planmaken. Een speciale toepassing van deze abstractie is het beschrijven
van onvolledige argumentaties - zogenaamde 'enthymemen' - als abstracte
argumentaties.
Aan de uiteenzetting over abstractie in argumentatie gaan een aantal
wiskundige definities van abstractie vooraf. Tevens geef ik een inleiding
over expertsystemen, en een overzicht over expertsystemen die abstractie
gebruiken. Een inleiding in de theorievorming over enthymemen gaat vooraf
aan de beschrijving van enthymemen als abstracte argumentaties. Door
deze uitgebreide inleidingen wordt de scriptie begrijpelijk voor een groter
publiek.
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1.2

Werkzaamheden
In hoofdstuk 2 geef ik de verschillende betekenissen van abstractie en

termen die met abstractie in verband worden gebracht. In hoofdstuk 3
presenteer ik vijf wiskundige definities van abstractie, die uit
verschillende vakgebieden afkomstig zijn.

Hoofdstuk 4 begint met de inleiding over expertsystemen. Daarna
bespreek ik drie expertsystemen die abstractie gebruiken.
Op basis van een van de definities van abstractie uit h.oofdstuk 3, .en
de abstractie in expertsystemen in hoofdstuk

abstractie in argumentatie. Vervolgens licht ik die definitie toe aan de
hand, van uitgebreide voorbeelden. Tenslotte- geef ik-abstractie een plaats
in argumen-tatietheorie.
'Enthymemen' worden= behandeld yin hoofdstuk 6

.

abstractie
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2

Abstractie

=2.1

Abstraheren is =weglaten

-

De betekenis - van. het Latijr se -_'abstrahe.re' is:., 'wegtrekken',
.verwijderen', 'verzwijgen'.. De meest. algem.ene_betekenis-rvan abstraheren

sluit hier goed bij aan:.abstraheren is weg-laten. Omdat het domein
waarover je abstraheert hier niet,-.genoemd» is, is het onduidelijk.wat
daaruit weggelaten zosu kunn:en, worden. -.Er kan, van alles weggelaten
worden, bijvoorbeeld 'inhoud', 'objecten', 'uitspraken', eig,enschappen',
'details'. In deze meest algemen;e;vorrn spreek ik ever abs4tractie,zals het
°weglaten van.inform;atie.

Om een voorh_ee.I.d to g:even,: het weglaten van irrelevante details bij
het, oplossen vast een probleem- is abstractie. Wanneer }e-,bi-jvoorbeeld
solliciteert naar een baan,.: dan is het- niet onredelijk om to verwach-ten dat

informatie _over ras en geslacht irrelevant is. In de context van een
sollicitatie verdwijnt dus inforcnatie.;zoails--'m-annelijk', en 'Ch-inees'.
Sollicitanten van.ongel k ras of geslacht- kr-ijgene-daarom een liLke
eg

ea

behandeling.-

Behalve dat er lets verdv ijnt b.ij abstractie, kan abstractie dus tot
gevolg h.ebben dat d_ingen die eers,tl o, nael k waren., ais gevolg _-van
abstractie gelriik zijn geworden.

2.2

,

Abstract' beteke--nt. niet 'complex' en ook. n ot.
theoretisch'

Behalve de.: betekenis `weglaten'- ,heeft abstrac-tie ee.n_ aantal
:

bijbetekenissen die ik niet in beschouwing.:neem

lk bedoel met abstract niet 'ingewikkeld', zoals in de zin 'dit is me to
abstract' - iets is onbeg..rijpelijk omdat het to ingewikkeld is - ik bedoel
;
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met abstract niet 'theoretisch', zoais in de uitdrukkingen 'een abstract
denker' en 'abstracte wiskunde'. Abstract heeft...:ook.F geen positieve
bijbetekenissen: dat iets abstract is betekent iog,niet at het goed is ! Met
abstractie -bedoel. ik bovendien -niet Wet beeldend' zoals in 'abstracte
ku_nst'.

En trouwens, in situaties waarin abstractie deze bijbetekenissen
heeft betekent het_ook nog steeds :'weglaten'

2.3.

Irate-rp'retaties van- abstractie- als 'weglaten'

Het weglaten' van` informatie kan op verschillende. manyieren
geinterpreteerd worden.

lk zal abstractie interpreteren- als het weglaten van argumenten uit

een argumentatie (oftewel als het weglaten ' van premissen uit een
redenering). Andere interpretaties van abstractie zijn 'formalise ring',
'generalisatie', 'weglaten van irrelevante details', 'co-dificatie' en,'overgaan
opreen metaniveau'..

Al deze interpretaties- van abstrcfie'kunnen elkaar'overlappen.

&f het formaIiseren' beschouw je alleen de vorm van een redenering
en Iaat je
i-nfor-m=atie°weg. Je tiebt met andere woorden van de
inhoud geabstraheerd. Een
neralisatie is een abstractie waarbij alle
eg

objecten van een bepaalde soort gelijk zijn. Generaliseren is dus

abstraheren van een deel van de inhoudelijke informatie. Het weglaten van

irrel-evante details kun je o.ok opvatten 'als een generali%satie van de
objecten of situaties waarbij die details weggelaten worden.
Van_ coderina is sprake, wanneer je informatievervanat door andere
informatie, en die andere informatie de oorspronkelijke -informatie laat
.

representeren' Die andere informati°e` heet- dan de code voor de

oorspronkelijke informatie.
Ook wanneer ergens informatie uit weggelaten wordt is er sprake van
een code. De overgebleven informatie kun je namelijk beschouwen als een
code vo'o-r de volledige informatie. De betekenis van- de overgebleven

informatie is de volledige nfarmatie In zo'n geval kun je codering
opvatten als abstractie.

abstractie.,=:
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Op de bovensta_and&.manieren, gehnterpreteerd is het begrip -code
tamelijk veelomvattend: alles wat.overbljft, na- weglate : of vervangt wat
weggelaten is, en dat staat -voor.de oorsp°ronkelijke situatie, is ee_n' code
(of teken) voor die oorspronkelijke situatie.

L,:

Op een metaniveau verklaar je of beschrijf je hoe de processes op h=et
beschou,wde n-iveau- zich afspelen, waarbij je de specifieke informatie over
dat niveau weglaat.
In alit geval lijkt abstractie iets toe t:e- voe gen aan reeds aanwezige
informatie o,mdat abstractie expliciet maakt wat in- de - beschouwde
situatie slechts implic:iet aanwezig, was., Oo.k
-abstraheren -echter to
interpreteren als weglaten -de, abstracts anformati-e was im -pliciet al
:

aanwezig dus is niet echt toegevoegd,; bij het abstraheren is darentegen
wel de eerst expliciet aanwezige informatie wecgelaten.
. De volgende zin is een voorbeeld om de versc-hillende manieren to

verduidelijken waarop- abstractie als : weglaten ge'interpreteerd kan
worden:

' Piet studeert .inn jinni rtiet. af°= aan. de: rijksuniversiteit' Groningen,
rant. hij heeft._ zijn l.aatste t,er tameribriefje nog met on alle
tentarmenbriefjes moeten op het faculteitsbureau ingeleve-rd zijn om
de bu.reauc-ratis-che procedure op gang gang- to -ku-nnen brengen.'

Forrnal:oserer
Deze zin ku:n je ass, voigt formeel of schematisch weergeven:1

' (1), want (2), en(3)

'

Hierin staat (1) voor 'Piet studeert in juni niet of aan de rijksuniversiteit
Groningen', (2) ,voor 'hij: heeft zijn- laatste tentamenbriefje ;nog niet , -en (3)
voor 'alle tentamenbriefjes: moeten op het faculteitsbureaur ingeleverd zijn
om de bureaucratische procedure op gang to kunnen brengen.'.
Je ku£nt-zelfs
heje: zin. abstract -weer -te geveh door:'
A
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Die abstractie vvordt-Fhier verder oo'k geb'ruikt om _naar de hele zin to
} verwijzen.

Ceneralas=atie
Een generalisatie van A is :

x studeert in juni: niet of aan. de rijksun.iversiteif Groningen, want x
rog ni°et; en -alle e tarnenbr-iefjes
heeft zijn
rnoeten op het faculteitsbur-ea,, ingel:everd.z-fjn om de bureaucratische

'

;

.procedure op gang to kunnen brengen '

-

Er zijn natuuriijkoook<<,andere generalisaties mogelijk.

lrrelevante details
Abstractie°van in een bepaald.e context - bijvoorbeeld nadat lemand
heeft gezegd: ''En, studeert Piet,-nog, of in juni-?' -, irrele.vante details zou
bijvoorbeel-d_kunnen z-ijn:
'

Piet studeert niet af, want hij heeft zijn laatste tentamenbriefje nog
niet,: en alle-tentamenbriefjes moeten ingeleverd-zijn om 'de procedure
op gang to kunnen brengen.'

Codering
Een- voorbeeld van codering is:

' Piet studeert, _in juni niet of aan de rijksuniversiteit Groningen,
vanwege tentamerrbri-efje.x'

Hierin staat 'vanwege- tentamenbriefje' voo:r .'wan-t''hij heeft zijn laatste
tentamenbriefje no.g niet, en able tentamenbriefjes moeten op, h,et
faculteitsbureau ingeleverd zijn om de bureaucratische procedure op gang
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to uu_nnen breng- -n' lk veronderstel bier, dat de spreker orvan uitgaat, dat

de gebruikte code begrijpelijk is voor° de aangesprokene,"bijvoorbeeld
is dat Piet yin junI wH gaan
omdat deze Piet kent en ervan' p ,de
afstuder

Weglaten van= arguente.n
Ook wanneer je abstractie opvat als het weglaten van argumenten zijn
er verschil(enae mo,gelljkheden, bijvo-orbeeld:
'

Piet, studeert in juni ,ni t :af::-aan de- rij,ksuni°vers--iteit Groningen,
want hij heeft zijn laatste tentamenbriefje nag nie

of zelfs:
' Piet studee-rt in juni: °niet of aan de- rijksuniv rsite;it Groningen

Metaniveau

..Wanner je een beschrijving op -metaniveau geeft van argumenten in
de argumentatie _a krijg je bijvoorbeeid:
_

_

'

Piety-stu-deert in juni niet of aan. de rijksuniversiiteit Groninge
want hij vo-ldoet niet aan-,de formele v.ereisten.

Dat wordt imrners in,;de--. argumenten irnpliciet tot°uitdrukking,gebracht: het
i.nleveren van all'e.tenta-menbriefjes is =een",fo=rrnele verei,ste voor het op
gang brengen van de bureaucratische procedure.

I,

2.4

bstr-act 7pIan aken

Abstract plan.maken. is. het ge_bruik makers .van abstractie, bij het
oplossen wan, een..-probleem;of geschil. `Planning' - planmaken - van h-et.
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oplossen van een probleem, is het uitstippelen van een strategie 'om een
oplossing to vir den4 Je,maakt een plEan.o rr-de-.opl-ossing sneller to vinden
dan via hat blind afzoeken van. alle mogelijkheden. Bij abstract planmaken
bestaat die strategie uit het weglaten van informatie over het problee- m in
een bepaalde fase van het zoeken.
-Een oplossingsruimte heet abstract als daaruit informatie weggelaten

is. Steeds vender abstraheren betekent steeds me r inforrratie wvegaten.
Door informatie uit een oplossingsruimte weg to laten kom je op een ander
abstractieniveau.- Een niveau
genoerrd-.dan, een ander-riveau als
het abstracter is dan dat andere-niveau; dat:wii_ze- ggert minder inforrnatie
bevat. -Concreet is natuurlijk het-tegenovergesteide °van abstract: 'niveau: A

is abstracter dan niveau: B' betekent,,,precies hetzelfde als'niveau B is
concreter dan- niveau A'.

Abstract planmaken wordt ook wel hierarchisch planmaken

-

hierarchical- planning'-- genoemd Het oplossen .van een probleem-heet
hierarchisch' omdat bij het zoeken naar een oplossing gebruik wordt
gemaakt van de hierarchic; van opioss ngsrui;mten, dat wit- z-eggen van de
onderlinge structuur van de verschiilende abstractieniveaus.
De abstractie-strategic lost het probieem in verschiil.ende-stappen op.

Je begint naar een `oplossing to zoeken op het hoogste oftewel meest
abstracte niveau:. Ten aan.zien van- het-concrete probleem is een abstracte
oplossing maar een aedeeltelijke, maar een particle oplossing. Nadat je op

dat abstracte niveau een oplossing hebt gevonden daal je of naar een
niveau --Lager:. Die -abstracte oplossing verge-makkelijkt het vinden van een

oplossing op dat lagere niveau. Dit proces zet je voort tot op het meest
concrete niveau.
Het pprobleem 'bouwen van een huffs' bijvoorbeeld. is pas-' op het` me-est
concrete niveau_ opgelost als de laatste steen geiegd is.

In plaats van niveaus -kan- men ook spreken van fasen in de oplossing
van een probleem. ledere fase levert een opiossincgvoor een deelprobleem
of partieei probleem=.

Bij het_ opiossen van het probleem-' `bo wen van een huis'

zij-n

verschillende -_fasen to onderscheidden: 'maken van een bouwtekening',
aanvoer van
bouwvakkers', etc.. .

De particle oplossin`gen voo .ee-n probleem zijn niet noodzakeiilk,
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onafhankelijk van elkaar: die onderlinge afhankelijkheid heet interactie
van deelproblemen 'interaction of subproblems'

-

.

.Het probleem 'bouwen van een huis' kun je eerst oplossen op het
abstracte niveau 'maken van een bouwtekening'. Deze partiele opiossing kan

ongeschikt blijken op het minder abstracte niveau 'aanvoer van
bouwmaterial en', bijvoorbeeld wanneer je een marmeren vloer in het huis

wilt leggen.maar marmer niet leverbaar is. De uitvoerbaarheid van de
bouwtekening is dus afhankelijk van de beschikbaarheid van materialen.

Omdat bij het oplossen van een probleem abstracte informatie eerder

zichtbaar wordt dan meer concrete, bepaalt hierarchisch plannen de
volgorde waarin bepaalde informatie bij het oplossen van een probleem
zichtbaar wordt.
In het bovenstaande voorbeeld wend het bouwplan eerder zichtbaar dan
het bouwmateriaal.

Abstractie ver-snelt het vinden van een oplossing

2.5

Het gebruik van abstractie versnelt het vinden van een oplossing voor
een probleem. Zonder hierarchisch planmaken wordt een oplossing minder

snel gevonden dan met hierarchisch planmaken. Dit komt omdat een
abstracte oplossing sneller wordt gevonden dan een concrete (1), en omdat
met behulp van een abstracte oplossing uiteindelijk een concrete oplossing
sneller wordt gevonden dan zonder hulp van die abstracte oplossing (2).
(1)

Een abstracte oplossing wordt sneller gevonden dan een

concrete omdat: By searching an abstracted representation of a space the
combinatorics can be reduced. " (Hayes-Roth 1983: 70). Hoe komt dat ?

Een oplossingsruimte doorzoeken is nagaan of toestanden in die
ruimte bepaalde com-binaties van informatie wel of niet bevatten. De
gegevens waarvoor het probleem gesteld is vormen een hoeveelheid
informatie. Het probleem oplossen is het vinden van een eindtoestand die
bestaat uit een andere hoeveelheid informatie. De eindtoestand wordt door
combineren en deduceren uit de eerste verkregen.

Stel bijvoorbeeld dat n informatie-eenheden in zo'n eindtoestand
voorkomen. Er zijn dan 2n verschillende mogelijke toestanden. Om een
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gew-eeste toestand tes kunnen °vinden moet je dus maximaal 2n tests
uitvoeren.. Gaathet om een informatie-eenheid_ minder, -dan is het maximale

aantal uit to voeren tests 2n-1-..Dit is de helft van
aantal uit
Atevoeren tests ! Het -terugb-rengen- van, de °te onderz'oeken hoeveelheid
inform,atie duet het. aantalr uit, to-11 voeren-_test-s- met andere- woorden
drastisch teruglopen:
Een partiele.opTossing in een geabstrah:eerde opiassingsruimte, Wordt
dus aanzienlijk sneller gevonden dan- de -ge:hele oplossing in de,concrete
oplossingsr.uimte.
-Maar-daarmeeis nog geen concrete oplossing gevonden.

Met behulp van een abstracte;-h
word-.t op een
niveau van abstractie lager een minder abstracte oplossing snel 'gevbnden.
Het aantal op dat niveau to doorzoeken toestanden is immers al aanzienlijk
beperkt door-van een abstracte oplossing uit to gaan; voor een oplossing op
(2)

het minder abstracte niveau.' hoef je all-een nog een detail extra toe to
voegen aarTdesabstracte oplossing, ofeen verdere verfijning aan to breng_en
in de abstracte oplossing..
-

Op- die =manier daa.l je steeds verder of totdat ie ' uiteindelijk een
concrete oplossing gevonden hebt.
Er zijn echter factoren die verteragi;ng opT-everen-'bij het vinden van de
concrete oplossing met behulp, van abstract:p [an make n.,

Ten eerste kost het -omwerken van concrete naar abstracte informatie
en.-omgekeerd (reken)tijd:

Bovendien kan het voorkomen dat een abstracte oplossing niet op een
lager niveau tot een> concrete, oplossing leidt= maar doodloopt. Dan moet
men op het hogere niveau een andere abstracte oplossing kiezen of zoeken.
Die andere oplossing kan misschien ~wel.succesvol geconcretiseerd worden.

Dit, verschifnsel is. de op de vorrge: pag.ina, gen-oemde. interaction of
subproblem-s':

Niettegenstaande dit soort vertraginger= is het -het,_-netto effect -van
abstractie toch, dat meestal ree.n 'concrete =oplossin'g - s'nelier wordt
is_

gevonden dan wanneer geen abstractie gebruikt was. Het-voordeel van het
gebru,ik van , abstractie - wordt=
de
oplossingsruimte= complexer

=is:_,

.r

.3

-

abstractie

1 -9

In -Bijtage 4 =staat--de gadetailleerde7 uitwer-king van een pr`obleem

dat met abstractie .is opgelost. In dit probleem wordt een wiskundige
definiti-e van abstractie gebruikt. Het- volgende hoofdstuk gaat over
verschillende wiskundige. definities van abstractie..

2.o

abstractie.

isk ndige -def initWs van abs ra t

3

Ik heb vijf wiskund ge defmitres van abstractie bestudeerd Een uit de
metamathematica (dat"wil zeggen de grondslagen vane de wiskunde) ab-stractie op Iambdaterme-n - twee uit de informatica --- abstractie op
theorieen en abstr-actie op processes - , e°n twee uit hot- vak kunstrratige
intelligentie - een op predikaatlogische 'clauses' en een op productieregels
,

Alleen de definitie van abstractie op productie.regels wordt in het
vervolg van he't verhaal g bruikt. WVie niet
alle verschillende
-.

formaliseringen geinteresseerd is, kan dus -meteen doorgaan naar § 3.5

.

Ab'stractie op, lam bdatermen

3.1

De lambdacalculus is een theory of computations'. in de
lambdacalculus worden functies n'iet als verzamelingen of grafen
beschouwd rhaar als voorschriften of regels:
the X-calculus regards functions. (-) as rules in' order to stress their
rules.

computational aspects.

(Barendregt 1981: 3)

Een f`unctie is in de lambdacalculus een lambdaterm. Het begrip
lambdaterm staat centraal in de lambdacalculus:
"2.1.1 Definition. (1) Lambda terms,
alphabet:
variables,
vo, v1 , ...

(ii)
(1)
(2)
(3)

are words over the following

abstractor,
(,_)
parentheses.
The set of a,-terms A .is defined inductively as follows:
X EA

M EA = (kXM )EA;
)°E A;

where x in (1) or (2) is an arbitrary variable." (Barendregt 1981: 22)

'- abstractie°

De lam,

2-1

abstraheert.Iambdateirmerr;
da-abstractor-.k

dat-veil zegge,n xx M is

de abstractie van een term M. In het geval van lambda-abstractie is - in
-die- hietna besproken` warden - geen
tegenstelling tot bij de
sprake van verschi-llende -niveaus: de abstractie van' een lambdaterm is een
lambdaterrr die op dezelfde manier geabstraheerd kan worden: Omdat er in

de lambdacalculus geen verschillende niveaus zijn, noemt men de
lambdacalculus onaetVpt. Datt alle lambdatermen van hetzelfde type zijn,
betekent dat de 'representatievan een fondue in' 'de, lambdacalculus van
hetzelfde type is als een object waar die functie op werkt.

Een voorbeeld: x + 1 is een Iambdaterm (in feite is het een-afkorting
vooe een-' lambdaterm `die rer veel in-gevvikkelder uitziet + en '1 zijn
namelijk niet primitief in de lambdacalculus, dat veil zeggen datYze als
lambdatermen ged,.efini.eerd maeten_worden). AIs x gelijk aan 2 is;} dan is
de interpretative van de term x ± 1
object 3 . De term x,+- 1 kun je
abstraheren tot de term (Xx x + 1 ). DezeEterm i's Fte interpreteren als de
functie die aan iedere x zijn opvolger toevoegt.
E

en variant van de dngetypte lambdacalcu-Ius- is de getypte
,

lambdacalculus. In de getypte lambdacalculus zijn - zoals- de naam al
aangeeft - wel verschillende types. De abstractie van een term is nu een
term van een ander type.

3.2

Abstract e op theoraeen
_

Aan-hot,' begin van zijn proefsch,tift "Abstraction, Specification and
Implementation -Techniques"'.stelt
B M Jonkers, een defin-itie van
l

`abstractie voor. Dit is een poging om de in computerprogra, mma's-gebrui-kte
abstractie to formali-seren.

"In particular, we shall beg-.cbneerned',srith the°' Latter three- notions
[auteur: waaronder, ab-stractie] - in,connection with `algorithms" (as
abstractions of the "actions" of a computer) and -"data structures" as
abstractions of the, -",data"a-operated, upon by a computer)."
(Jonkers 1--982:1)
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De definitie van abstractive-en.aanverwante begri,ppen_ is als volgt:,
"A formula is a .primitive concept.

A rule R is a pair (P, C), where P is .a finite set of formulas and C is
.

a formula.

n"element of P is called a. premiss of.R
C" is called the conclusion of R.

Aheo is a pair < F,F >, where F is a set of formulas and, R is a set

1of, rules, such that all premisses and conclusions of rules in R are
(J.onkers 1982: 10)
formulas in F. "
"Let Tj = < F, ,R1 > and T2 = < F2, R2 > be theories.
An abstracti.o-n. function, from T2 -to T

F1 such that

is a partial function (D : F2 ->

:

(1) (D(dom (o)) = F,
(.2) For each -finite G c dom (o)
.

and each FEE
cl?(G) -T1

dom ((D)

=>-G- -T2 F.

l

T1

is said to be an abstraction of T2 if there exists an abstraction

function from T2 to T,

:

"

(Jonkers 1982: 12)

G I=T2 F betekent" dat de'verzameiiring formules F afleidbaar is uit de
verzameling formules G in de theorie T2 ; I- is het--afleidbaarh-eidsteken.
Abstractie :wordt ook Jn verband.. gebrac- ht met het oplossen van
problemen in theorieen. Op een voor_ _de hand -liggende manier wordt
namelijk naast.abstractie op theorieen bovvendien abstractie op problemen
,in die theorieen gedefi.n`ieerd (Jenkers 19,82
1
bij deze
sc-riptiessstaan de defi.nitie van een probleem.en. de definiti.e van abstractie
op problemen. In Bijlage 1 staat ook een voorbeeld van een abstracts

abstractie
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theorie.

,De_ door.,Jon,k,6rs voorjesteldee definitie van abstractie geeft°inderdaad
het informele gebruik w.ee'r dat hij- wilde beschr.ijven: abst.ractie -i-s `h-et
weglaten van irre-levante.details;,,

We introduce a simple model, for abstraction (-+ On the. basis of this
model w.ederive . a simple .lemma stating that; En, a. certain sense,
abstraction ,can be viewed as omitting details" [auteur: elders -heeft
_: Jonk_ers het over 'irrelevant details', zie Jonkers 1982: 9/14/151. "
.

(Jonkers 1982:_4)

3.$

,

Abst-ractie: op proce s

Procesalgebra
Deze vorm- van abstractie kornt, .ujt de procesalaebra. F.rocesalrgebra is

een theorie. over

'algebra's' - van) concurrence,
communicerende processen (Baeten 1985: 4). `Concurrept'_ betekent
'tegelij-kertijd °optredend', 'communicere:nd' betekent dat processen, elkaar
beinvloeden.

Bij concurrente processen stelle men zich parallel werkende
machines of computers voor: verscheidene computers werken tegelijk aan
(afzonderlijke: aspecten van) hetzelfde probleem. Procesalgebra beschrijft
de processen bestaande uit -achtereenvolgende acties - handelingen,
stappen- - die door een computer uitgevoerd worden, en de interactie
tussen verschillende computers 6,`e' tegelijk een proces`uitvoeren -,
De formalisering van deze concurrente, com_municerende processen is
het axiomasysteem ACP (de Algebra Van, C.ommunicerende Processen).

Abstractie
Als een actie u t een proces de machine is geblokkeerd stagneert
dat proves. In zo'n ge al spreek je van 'deadlock' Deadlock' is een speciale
p.roces_ in
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.actie S.

Bij het beschrijven van een proces kan het aantrekkelijk zijn om in
processen,- van acti-es--ate-,abstraherei zonde:r dat een f:.,mogelijkheid van

'deadlock' ve:rloren- gaat. Dit, rordt gereal iseerd ;met beh-ulp van de
zogenaamde 'stil-le stap' z :- "Abstraheren. is nu herneemen tot ti " (-Baeten
1985-: 67). De stille stap is een actie die verwaarloosbaar is in een proces.
De abstractie tot stille stag,wordt'-uitgevoerd door de
Ti.

Deze worm van abstractie -is ge, ntroduceerd door R. iVi Ine`r (Milner 1980).

ACP
-Het axiomasysteem- ACP- met abstractie het axiomasysteem ACPT
Het systeem-A-CP,z heeft--onder andere de volgende axioma's:

"x+ -y - y+x

Al

_

x + (y + z)-= (x + y) + z

x+x=x
(x+y)z=xz+-yz

(xy)z = x(yz)

x+6=x

x+&=X,

8x=6

A2
A3
A4
A5
A6
A7

(-)

xr =x
Tx+x=,Zx

T1

a(tix + y) = a(tix + y) + ax

T2
T3

(-)

z(e)=ti

T11

1(a)=a

alsa

l(a) =

,als a,e,l

I

T12
T13

.
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ti (x + Y) = t( x) + t1(Y)

T14

t1(XY) = ti1(x).'t1(Y)

T15

"

'(Baete

1985: 70)

Toelichting bij dit axiomasteisel: x, y en z zijn-actie-variabelen; a,,_is een
actie; x + y is. het proves: dat x of y uitvoert' maar niet beide; xy - een
afkorting van_ x-- y -,- :is het .proves dat eerst x uitvoert -en, daarna y
uitvoert. is een verzameling acties waarin 6 -'deadlock' - diet voorkomt.
De axioma's -die shier 'niet weergegeve,n!.zijrri.'gaan ovs(concurrente en
I

n communicerende process en.,_,

Voorbeeld

Nu een. voorbeeld van, een.proces waarop r1-ab.stractr&, wordt
toegepast. Zij gegeven l

=

{a} en het proves '(ac ±.c)a.+,d'. De abstractie van

ait proves is-cc +.a,.. immers:

1

((acM+:c)aj±, d) _

op grond van T14

((ac + c) a) + i`(d _

op grond van T12

c1((ac, c)a) + d =

op grond van T15

.op grand van TT3

(ac,,+ c)c1.(a) ± d =

i1(ac+ c).t

+d=

op"grond. vanT1

(ac+c)+d

op grond van T14

(lil(ac) + til(c)) + d =

op grond van T1

(lil(ac) + c) + d =

op.grond van T15

((t1(a)(c)) + c) + -d

=

.op p

grond van T13

(ti.t1-(c) + c) + d =

op grondvan T12.

(tic+c)+d=

op grond, van T2

Tc+d

.
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Abstractie op predikaatlogische. 'clauses'

3.4

Abstractie is to zie-n al.s:

"a particular :kind of analogy which applies to -(-). resolution theorem
proving ;an.--th,e first=or-d.er predicate calculus (-)." (laisted 1981': 48)

Abstractie versnelt de resolutie ven ee-n- verza=meling predikaatlogische
formules. Resolutie is een techniek u.it de kun-stmatiae .inte.liigenti'e om
mechanisch bewiizen uit to voeren.
Resolu.tie

Resol.utie werkt op,predkaatlogische formules van een speciale;.vorm,
de 'clause'--vorm: een 'clause' is een verzameling_ 'literals' (dit_wordt ook

wel gezien als een 'disjunction of literals'). Een 'literal' is een atomaire
predikaatlogische formule of de ontkenning daarvan. Een voorbeeld van een

literal' is P(A) (P staat vooreen.. eigenschap, A staat-voor een object dat
de eigenschap P heeft) -E,en voorbeeld van een-.'clause' is {P(A-), --,Q(B)}.
ledere predikaatlogische formule heeft een equivalent in de vorm van een

verzameling 'clauses' (N'ilsson-`,-1982: 145) - daCwil zeggen 'dat iedere

predikaatlogische fo°rr tul-e amgewerkt kan worden; tot een conjunctie van

disjuncties van 'literals' -..,De, lege 'clause'

{-},

oftewel. de lege

verzameling, wordt NIL gencemd.

De operatie resolutie is.;het: bijeenvoegen van twee 'clauses' -tot een
nieuwe 'clause', waarbij een 'literal' uit de ene 'clause'., en een tegengesteld

literal' uit de andere 'clause' verwijderd worden. De nieuw gevormde
clause' heet de 'resolvent' van de twee uitgangs-'clauses'. Een voorbeeld
van reso,lu-tie
De 'resolvent' van de 'clauses' {P(A); -,P(C), -,Q(C)} en {P(D), Q(C)} is de
clause': {P(A), -P(C), P(D),}`a-De tegengestelde'i.iterals' Q(C) en,--,Q(C)
zijn weggelaten.

Het verband tussen resolutie en bewijzen is als volgt:

"In--th.e- prototypical theorem-proving problem, we have a set, S,
of wffs [auteur: 'well-formed formulas', dat wil zeggen welgevormde
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predikaatlogische °formules] from which- we-wish to prove some goal
wff, W. Reaolutidn=based systems are designed to produce proofs by

contradiction or refutations. In a-.resolution refutation, we -first
negate the goah_ wff and then add the negation to the set, S. This
..expanded set [auteur: noem doze S+-,W] is then converted, to a set of
clauses [auteur: noem: deze C], -.and we use- resolution in an-attempt to
derive a contradiction, represented by the empty, clause, NIL."
1082:-161)

Als resolutie o..C. leidt tot NIL, dan is -C en dus ook S+ W inconsistent(merk °opdat:
Whet resultaat is van resolutie op bijvorbeefd de `clauses'
{P(A)} en {-,P(A)}; -de verzameling die uiit .deze beide
is
inconsistent;. deze verzameling was het resultaat van-resoluti'e op een dus

=: eveneens inconsistente verzameling, etc.). Als S consistent is, dan is
blijkbaar ',-;W niet consistent met S, dus W -is afleidbaar uit S.. Ev'eneens

geldt dat als W afleidbaar i uit S, dan 1.,ei-ddt--'resolutie op - C tot NIL.
e

Re_solutie tot NIL op-de 'clause'-vorm,,van S+-7UU=isro dus gelijkwaardig.: met

een bewijs van W uit S.

.

Definitiee van
In zijn definitie-van, abstr-actie :g.ebruikt Plaiste_d-: de,-term,,, subsume'.

De definitie. van 'subsume' gaaf vooraf, aan -de definitie van- 'abstractie';°

we say that -a-clauseryC 1 'subsumes a clause C 2 if there is a
substitution e such that C 10, is a subset of C 2." (Plaisted. 1981:50)

a
of
clauses with each clause. C such- that -f has the following properties
An

If clause C 3 is a- resolvent of. C 1 and C 2 and
D 3 E f (C 3), then there exist D 1 E f (C 1) and D 2E=- f (C 2) such that
some- resolvent of"D °1
subsumes D 3.
(2)
f(NIL)-- {NIL}.
is the empty clause.)
{(3)
U C1 -subsumes .C'2,-then -for every abstraction D,2 of C 2
there is an-abstraction D 1 of
such that D 1 subsumes D 2.'
If f -is a mapping with these -properties, then 'we calf 'f an
(1)

,

abstraction mapping of
abstraction of C

"

Also, .if 'D E f (C)
D an
(Plaisted 1981:50)

abstractie
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N:aast de algeme-ne defin.itie- van abstractie wordt bovendien zogenaamde
m-abstractie op-,'m-clauses' gedefinieerd (Piaisted.,1981: 72).; M.=clauses'

of 'rmulticlauses' zij,n -'mul.tisets of literals' (Plaisted 1981: 48).
het,aantal yoorkomens van een 'literal' bijgehouden.

In

Commentaar
Plaisted geeft verscheidene -voorbeelden- van- zijn algemene defi-nitie
(Plaisted 1981.: 52/53):. Deze zij-n to interpreteren als- sommig.. van de in
§2..3 genoem,de informele _i-nterpretaties:.het- wetglaten van i-rrelevante
details, codering, generalisatie. Een abstractie-_ die Plaisted veel gebruikt
is de 'propositional abstraction,' (Plaisted 1981: 52).. Deze- is= op. to vatten
als een vorm, van -generalisatie. De 'propositional abstraction°' van 'clause'
{P (t1 .:.,tn )} is {P }(Plaisted 1981:, ,52).:Nlerk op dat P. Been predikaat-Iogische '°clause' is maar-een propositrei`ogische 'clause". In . Bijlage 2
wordt Plaisted's definitie van abstractie aan de hand hand. van 'dit 'voorbeeld
toegelicht..
_

De door Plaisted voorgesteide definitid-van --abstractie is ook van
toepassing op. gevallen die 'tegen het intuYtieve gebruik van abstractie
°indruisen: Plaisted geeft een voorbeeid waarin{,(1 < 2), --(2 < 3), 1 < 3} een
abstractie genoemd kan W orderi van4-1(x < y ), -(y < z'), x < z } (Plaisted
1981: 53). Toelichting bij dit voorbeeld geef ik eveneens in- Bijlage 2
.

3.5

Abstractie- op ''A

3.5.1

ABSTRIPS

ABSTR-IPS is een bekend 'robot problem 'sol-ving ogram. 'Robot
problem solving' houdt zich ° bezig met The problem -of controlling the

phy,ical. actions of a mobile robot" (Nilsson 1982;'5). -'Robot problem
solving' is eon -dee-Igebied van 'de kunstmatige intelligentie ",.
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Het°progra=rhrraa'ABSTRIPS`i8 uit 1974 (Sacerddti 1974). In AB STRIPS

wordt_abstractie gebruiktt. Omdat ik die abstractie zal aanpassen voor
gebruik in argumentatie, behandel ik abstractie in ABSTRIPS.uitgebreider
dan ik de hiervoor beschreven definiities-v-an abstractie'heb behandeld.
x

x Het,-programma AB-STR1l.S is' afgelei°d -van het programer a STRIPS.

STRIPS; en ABSTRIPS beschrijven' beide "robothandelingen in een
zogenaamde 'blocks world'
Stel je een tafel voor met blokke-n eropenn -grijparm erbo'-'ven, ''De
blokken heten- A, B, C, etc.. Zo'n blok ligt direct op de tafel of op een ander
blok. De robotarm kan de blokken vastpakken en"na transport veer loslaten.
Een 'state description' -van : doze -'blocks- world' specificeert of de -blokken
op de tafel of op elkaar liggen, of doom de robotarm-,vastgehouden' worden.
°
Het is dus een beschrijving van een -confi uratie Va- h,-,,de blokken:
Be halve state descriptions zij-n er regels. Ee`n_ regel besschrij`ft seen

robothandeling in de 'blocks world'. Net zoals een'state descripti-on't`een
confi .uratie in de robotwereld representeert, is, een regelt d,e- repr_esentatie
.van een handelineg in die wergild `Een voorbeel-d van eensregel is de regel
pickup uit-STRIPS:'

1)` Pic kw (x)
P&D: ONTABLE (x), CLEAR (x), H-1AN ?EIt11P

(N sson,19s2: 281)

A: HOLDING (x)

Wat-betekent -dit ?

AIs de state description vrol:doet'aan de- 'p

n d i-tiyo n s' -

precondition-s' zijn voorwaarden, in pickup weergegeven door de. letter P
- dat een willekeurig: blok x op de. tafel ligt -ONTABLE (x) - dat geen
ander blok bovenop: dat blok x ligt - CLEAR (x), het blok x is 'vrij' - , en dat
,

de robotarm geen blok vasthoudt = HANDENIMPTY . -, dan kan de robotarm het

blok x oppakken :-- pickup(x)

-.

De regel pickup representeert dus de

handeling 'oppakken'.
Het oppakken van.blok x-heeft twee-gevolgen. Te.n.eerste ligt blok x nu
niet langer op de tafel, -is `het niet meer_ 'vrij' =om opgepakt_te.. worden, en ,is

de robot arm niet-langer
I-eeg..Daarom°moeten alle'precor ditions' ook op de
zogenaamde delete list' komen.. De..'delete° list' wordt in de regel pickup
weergegeven door -de iette-r D
D.
Ten tweede houdt de -robotarm

-nu vast. HOLDING (x) most dus

toegeveegd woorden aan :destate-descrip-t'ion HOLDING (x) heet de 'add

3.0
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formula'. De 'add formula' .vino la in de re-gel pickup in-, de .'add list',
weergegeven .door de letter A.

De rebel. pickup is een voorbeeld.van een 'forward production rule',
ook wel 'F-rule'- geheten. 'Production' betekent dat zo'n regel een toestand - verandert- in een andere: to,estand.. Die-. andere
een. 'state
toestand wordt als = het ware, 'gepr oducee. d, '.Forward' betekent -dat ao'n
regel vanuitm een- begintoestand een 'goal ..configuration,' .probeer-t-- to
description.'

bereiken.-Het vinden van- een_o-plossing voor:een -prob-teembestaat uit het

vinden van. een rij op .elkaar, voigende regeltoepassingen die de
begintoestand omzetten -in een.doeltoestan-d:

Behalve:pickup heeft} het'robot problem solving

pro-gram'--STRIPS nog

drie andere 'F-rules`. De vier regels,representeren de han,delingen oppakken,

_neerleggen, stapelen en afhalen.. He-t complete STRI PS-programma is
u tgeschreven in.... Biji.age .3 .
Y

ABSTR'IPS is afgeleid van:.STRI PS AABSTRI PS gebruikt abstractie bij

het maken van plannen.In ABSTRIPS wordt namelijk _een hierarchie
gespecificeerd op de condities die in het P&D-deel van STRIPS-regels
voorkomen. De hoogte in de, hierarch,ie..wordt aangegeven door iedere
conditie -van een vaste. 'criticality value' .to voorzien. Er zijn drie
'criticality values': 1a,.2- en 3. Fen hogere waarde betekent, hoger in de
-hierarchie (Nilsson 1982:.351).
De regel pickup verandert nu in:
"1) pickup-(x)

-

1
2
2.
P&D: ONTABLE (x), CLEAR (x), HANDEMPTY
If
A: HOLDING (x)
-

(Nilsson 1982: 351)

Op niveau -3,,is de regel pickup zichtbaar als:
1.) piekup(x)
A: HOLDINGS (x)

Het Joel HOLDING .(A) b-ijvaorbeeld - het vasthouden van blok A. door de
robotarm.- kin triviaal ve'r-vuld worden: er. hoeft immers aan geen en_kele
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voorwaarde mee-r"te worden voldaan, want die 'preconditions list",is leeg!
Op niveau 2 is pickup zichtbaar-als:'
.

1) pickup(x)
P&D: ON-TABLE (x), CLEAR (x)
A: HOLDING (x)

De--conditi& HANDEMPTYis%onzichtbaar op dit niveau. Het doel HOLDING (A)

kan nu-bereikt worden- als aan de condities ONTABLE (A) en CLEAR (A), is

voldaan. Daarna tracht men deze condities weer'te-vervullen op niveau 2 ,
enzovoort tot men bid de b,eginconfiguratie is aangeland -Dan, is dus den
oplossing voor h.et doel HOLDING (A) gevonden op abstractienivei u 2.

Op abstractieniveau niveau 1 - net concrete niveau - kan. deze
abstracts oplossing verder aangevuld worden tot een concrete] oplossing.
De regel pickup is nu weer z.ichtb,aar zoals in STRIPS:
1) pickup(x) y

e

PAD: ONTABLE(x); CLAR(x}, HANDEMPTY
A:

(x)

Concreet kan de robotarm geen blok vastpakken als deze -een anger blok

vasthoudt. Op niveau -2 is` °van dit proble'erm afgezieh: de conditie
HANDEMPTY is onzichtbaar op niveau 2 . Op het concrete niveau 1, is dit
het Iaatst&' deelpropleem dat nu nog opgelost moet wor_,dren om oen total-e
oplossing to verkri.jgen,. De oplossing van dat deelprobleOrn is simpe.l: leg
-het andere -blok even neer. Voor het vinden van de abstracte oplossing op

niveau 2 is het al dan niet leeg zijn van de robotarm dus een irrelevant
detail. Door 'd-it detail° 'pas'-later in- beschouwing te-,semen-- wordt de
uiteindelijke concrete oplossing snbller gevonden. dan wanneer men hot al
meteen it beschouwin,g had genome j

De hi-er.gekozen abstractie, dat wil zeggen de keuze -van,de- verd°eli'ng

van de 'criticality values'; over. de condities., is dus, niet, willekeurig. De
abstractie is ge baseerd op een- analyse van, de 'strucluur van de
blokkenwereld: als aan 'andere con-dities al` is -votdaan,``-kan zonder
problemen bovendien aan de conditie HANDEMPTY voldaan worden.

In. Bijlag'e 4 wordt een probaeem iii de blocks world' met behulp van
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ABSTRIPS opg.el-ost. De oplossing op dr.iier,n- iveaus- wordt -in, die bijlage
geheel uitgeschreven

3.5.2

_

Abstractie met 'p-conditions'
Een andere manier om in STRIPS hierarch:isch plan nen-;te maken dan

met y.yaste 'criticality values' zoals in ABSTRI,PS, is - abstractie-. met
zogenaamde `P ..conditions : Door een 'P'.voor een,con ditie to p aatsen,.geeft
men aan dat:

"achievement of the..correspo'nding, precondition is always -postponed

until thenext lower level

(Nilsson 1 982: 355)
(Nilsson-

Een P-conditie zou je een flexibele 'criticality value' kunnen noemen. Het
ligt nu, niet vast op welk niveau een - conditie zlchtbaar -wordt. de weet
alleen dat op een gegevenIniveau een regel toegepast kan w.orden wanneer
aan alle behaive de P-condities voldaan is: Aan een P-_conditie in zo'n regel
moet een niveau lager voldaan worden.
n de variant, met P-co.ndition-s wordt; de regei pickup

:

"1) pickup,(x)
P& D: ONTABLE (x), CLEAR (x), P;HANDEMPTY
{Nilsson 1982: 355)
"
A: .HOLDING (x)

Op een,_bepaald niveau kan men bijvvoorbeeld het doel HOLDING (A)
bereiken, wanneer aan. de condities ONTABLE (A) en CLEAR (A) voldaan is.
Aan de voorwaarde-HANDEMPTY ' moet een n:iveau lager worde.n voldaan.

6-.

3

Oplosbaarheid.,of bew,iisbaa_rh.eid.,bl.ijf : ten_. dele
beho.uden bij abst actie

Behalve bij abs-tracti;e- op (ongetypte) lambdate_r.men hebben de
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gegevandefinities van abstract-i6 met elkaar gerneen, dat op een hoger
abstracti'eniveau inderdaadinformatie weggelaten is. Behalve dat verlies
van informatie blijft steeds#iets behouden van -de oplosbaarheid van
problemen of de bewijsbaarheid van stellingen. Wat behyouden blijft
"verschilt per definitie v, abstractie.
'

Abstracti-e op lambdatermen
de lambdacalculus geldt:
(,-regel)
M = N => (2x M) _ (2x N ).
Met andere woorden: als twee iarnbdaterm.en concreet gelijk zijn, dan ook
In

abstract. Eveneens geldt:

(axM)x=M[x:

X] = M.
e

Het Teerste gelijkteken- geldt wegens zo"genaamde p-conwer-sie. De
-.vergelijking impliceert'd-at wanneer twee abstracties var1 lambdatermen
gelijk zijn voor alle x, dan zijn de term e-n'concreet,-ook- g°elijk:

(2xM)x=(&xN)x

M=N.

Ook_ de o-mgekee.rde il:np icatie,geldt;--bp- grond -van- achtereenv61gens de

toepassing van lambda-abstracti -en van appitbatie, zie de defiriitie van
lambdatermen in §31

Abstractie op theorieen
-In theorieen implice.ert -aostracte aflei.dbaar-h;eid concrete
.

afleidbaarheid:
o(G) -T1 (D(F) =* G -T2 F.
De the.ori Tj is hierin een ;abstr ctle van de theorie T2 {zie ;verder de
definitie van abstracte-theorieenin §3.2). =0p grond van doze claus"Ole'geldt
,

bij°Jon=ke:rs voor problemen. evenzo:

"if the problem P1' is: -an abstraction of, the problem P2 , then the fact
that Pry is solvabl: implies that. P2 is:_solvable.
(J.on.ker t-982: 13)
.

Hot is zelfs za dat- iede're (-abstracts) oplossing vans P geconcretiseerd
kan wo.rd.en tot een (concrete) oplossing van ,;P2 (zie p,Bijl:age 1 ). Bij
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Jonkers is dus geen sprake van interacts.on-of;subproblems'-(zie §2.4)..

AIs -bovendien concrete oplosbaar-heid abstracte op,losbaarheid
impliceert spreekt. Jonkers van .een:properabstraction':.

"An abstraction P of a problem P2 - is said to be pro _er if the the., fact
that P2 is solvable implies that P' is solvable." (Jonkers 1982: 13)
Y

Abstractie op pro-cessen
Bij tit-Abstractie Abl jft den rriogelijkheid van dead'I`sck'. behouden

(Baeten 198-5: 67): als een proces,concree:stagneert, dan -stagneert ook
iedere ti -abstractie van datp.roces.,
De. mogelijkhe,id van 'deadlock' blijft.-name.l-ijk niet. behouden-,,als men

eenvouaig aoties wegiaat, wit net proces:

"Zo heeft het- proces,: -a-+ bs een, mogelijkheid tot deadlock, maar-als
we b weglaten. (-)_,- krijgen we a + S = a -[auteur op grond van axioma
A6], en dan hebben we geen deadlockmogelijkheid.',- (Baeten 1985-: 67)
°

Het proces a + bs heeft een mogelijkheid tot 'deadlock', want a + bb is
het proces at ofwel a uitvoert, ofwel bs uitvoert dins eerst b uitvoert` en
dan stagneert (zie §13).
=1-Abstractie, op hetzelfde p,roce a + bb leidt tot a + is. Hetproces
a + zs kan niet worde.n gereduceerd tot a, dus. blijft de mogelijkheid van
'deadlock' behouden:. _a + tis is het proces,dat .ofwel. a uitvoert, ofwel is
uitvoert dus eerst een verwaarloosbare ac;tie uitvoert en dan stagneert.

Abstractie op predikaatiogische 'clauses
ln, contrast met Jonkers volgt bij Plaisted uif de definitie van
abstractie dat concrete afleidbaarheid abstracte afleidbaarheid
impliceert. Dit gevolg formuleert. hij in. de volgende stelli,ng
"THE-ORE i'2.5 `

Suppose S is, a - set' of clauses and f is an
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abstraction= mapping for S. Suppose: C' is a clause=derivable from S
by resolution- and D fiF f(C). Then' there is a clause B' derivable from

f(S) by resolution, such that B' subsumes D."

(Plaisted.1981 55)
1-1

Abstractie op productieregels

Een. abstracte oplossing in ABSTRIPS is een indicatie.voor ,een
concrete oplossing. Het is echter mogelijk dat die-ab.stracte, vopLos°si-ng niet
kan worden aangevuld tot een concrete oplossing'. ; I-n ABSTRiPS k-an 'dit
voorkormen,wanneer j.e een oplossing op,-.het hoogste niveau-- 3**- aanvult
tot een oplossing op het midde.Iste niveau - 2 -; oplossingen op,ni_veau 2

.daarentegen zijn in ABSTRIPS altijd,,te concretisererl.tot, oplossingen op
het laagste niveau - I -, zip §3.5. .- Qver het algemeen, is een, oedeof
og

handige abstractie_ een:.-abstractie die zo gekozen is ::dat-abst.racte
oplossingen zoveel mogelijk kunnen worden aangevuld tot concrete

3.7

-

VerCand, met argument--atie 'en expertsystemen

Van de vi}f pier: besproken abstrAGties is de: abstractie. op_F P=regels
hetfineest geschikt.om**naar abstractie op argumentaties-om te;werken. De
," objecten waar de abstractie dan op zou -moe-ten werken --argumentaties ,
hejbben namelijk net al:s F-regel.s de worm 'condities => ,actie/comb-l-usie'.

_Daarom staat ;abstractie_ in

model voor. abstra"ctie -in

argumentatier,

Abstract!e zoals in ABSTRI PS heeft ook ,model gestaan voorr .de
gecompliceerdere abstractie in
som°mige,:expertsystemen =(-AB:ST-RIPS is
zelf gees expertsysteem). Die a=bstractie Iijkt nog ,,,m*eer dan abstractie In
ABSTRIPS op de abstractie die in alledaagse argumentatie gebruikt wordt.
Het volgende 'hoofdstuk gaat over expertsystemen.
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4

Expertsystemen

4.1

Expertsystemen kunnen evenveel ais experts

Expertsystemen zijn intellige
Het rnaken van expertsystemen is een'toepassing van de kunstmatige
i-ntellig'entie. -Expertsystemen:-ziin'=computersysteme'r7' die, h-et functioneren

van eenexpert simuieren. Omdat ze het redeneren van een expert simuleren
worden ze intelligente computersystemen genoei-nd. Het woord simuleren
is cruciaal hier: expertsystemen p'retenderen- niet to verklaren hoe een
expert°,redeneert,. maar proberen tot minstens zo betrouwbare conclus°ies
to komen als de expert: Voor beperkteprobleemgebieden is is. dat duel door
verscheidene expertsys°teme.nbereikt.

Verschil tussen experts:ystemen-e-n- a nventionele systemen.

Expertsystemen verschillen van zogenaamde conventionele
,computersystemen (dat wil zeggen-,de meeste computersystemen tot nu
-toe).,. Conventionele programma's zoeken ongericht naar een oplossing voor
-een=lproble_em, terwijl expertsysteme'n ae richt zoeken.- Expertsystemen

redeneren. met symbolen (met redeneren wordt Iogisch manipuleren
bedoeld),, terwijl - conventionete pregr`arrima's -alleen ' n u m e ri eke
bewerkingen uitv-oeren. tiln e pe=rtsystemen wordt doorgaans 'gewerkt met
tot in details beschreven obj-ecten.. Expertsystemen kunnen ook heuristisch
- redeneren, enacunnen hun eigen 'denk'-processen verklaren.
Deze.apsomming van=-versehillen komt van De -Swaan Arons (De Swaan
Arons_-1984:15/1°8):

Verschil tussen expertsysternen en andere intelligente systemen
Het belangrijkste verschil tussen expertsystemen en andere
intelligente computersystemen is, dat expertsystemen redeneren met veel
kennis. Daarom:wordenze ookwel `knowledge based systems' genoemd. Net
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{als een mensefij'ke- exxpert, vveet een expertsysteem vee over een beperkt

-gebied. Die kennis is minstens' -zo belangrijk als het redeneren van de
expert.
Behalve in- uitgebreide detaiikenn S munt een expert tevens uif in het

nemen van de juiste bes(issingen om onverwachte--p-roblemen, to lijf te-

gaan,. Buiten: het standaardtoepassingsgebied
expertsystemen tot nu-toe g_ering.

4.2

.

Expertsystemen -redei eren ,,u

e bestarddelen van sera

ete 's an implicaties

vet

c e tsystee

is de prestatie van

d..

Wat zijn de bestandelen van °een expertsysteem?.-

Kijk eens naar wat er van zo'n- computersysteem verlangd wordt.. Het
moet geaevens op kunnen slaan, het moot g-egevens via repels in verband
met .elkaar:kunnen brengen, eh het moet- met -dat s.oort regels°aan, haet

redenere`n kunnen gaan. Ook-meter! ieuwe.gegevensen: regels in hot
nn

s:ysteem ingeb acht- kunnen worden:Aan de °gebruiker °achter' de
en waarom het
compute.rterminal =moet h-et systeem k'unnen uitleggen
i°ets heeft gedaan, e=n datYalles' liefst ook nog in begrijpelijke taal.
Deze eisen, zijn,verwezenlijkt -'in,-de verschillendel bestanddefenn van
een expertsysteem-.. G-egevens en, regels worden opgeslagen in de 'knowledge
base' =;-de gegevens en- -regels tezamen zijn de 'kennis'- -. Kennis wordt
gemanipuleerd in de 'inference engine'. Nieuwe kennis wordt in het systeem
uitfeggen;"wat

ingebracht door middel van het knowledge acqufsitro'n system'. Voor hot
verklaren van uitgevoerde handelingen is een 'explanation facility' in de
computer ingebouwd. De cTyommunicatie tussen de gebruiker en de computer
wordt verge;makkelijkt door de natural language interface`.

Dat zijn tezamen de bestanddelen van een experts'

'

Domeinonaf ankelfjke exp,ertsystomen.Wanneer=de-'inference engine` gescheiden is-van° de 'knowledge baste'
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kan men., de `knowledge .base' uit het, expertsystee.m weglaten. Zo'n
expertsysteem,,'dat dus niet aan.een specifiek dornein van ken.nis gebonden

is, he'et een domeinonafha`nkeli k expertsysteem. H.et wordt ook wel
con.sultatiesys_teem gen.oemd,, of 'expert system shell'.

IF-THEN regels
De 'knowledge base' van de meeste vroege expertsystemen bestaat uit
een verzamelingproductieregels bf'irm.plicaties van de worm IF A THEN B .
A is een verzameli.ng voorwaarden of _conditii,es,., B is een handeling of een

conclusie. Expertsystemen redeneren_ door een keten van dit soort
implicaties to maken van de ge-gevens naar een res'ul.taat. 'Expertsystemen
kunnen dan ook eenvoudig hun r,esultaat, toe,lichten --aan de gebruiker: ze
geven die keten van implicaties.
HEPAR,

Hoe een" .regel uit een. expe.r-tsysteem er uitziet illustreer ik aan de
hand van een regel. -uit h.;et expertsysteem HEPAR.,- HEPAR is een
expertsysteem voor de diagnostiek van lever- en galzi.ekten dat recentelijk
op het CWI_ ontwikkeid,
is- (Lucas .1986-1, Lucas 1986-11). In de regel wordt
r
weergegeven,, op grond waarvan_ men. tot de diagnose 'ziekte van Pfeiffer'
=s.

zou..kun.r,en_ besluiten:

"Rule,: 1090.
If1:.0:

the. duration. of complaints, clinical signs or ab abnormalities
is acute
2.0.. the complaint of the patient is fever
3.0 the complaint of the patient. is malaise
4.0 the clinical sign of the patient is lymph node_enlargement
5.0 the clinical: sign of the, patient is, tonsillar exsudate
6.0 the.c.holestasis of the patient is intraheptic,
then
1.0 there is suggestive: evidence (040)_.that-the_ possible diagnosis
of the patient is infectious_mononucleosis "
.

(Lucas 1986-1: 29)
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'Infectious mononucleosis' is de medische term voor de ziekte van. Pfeiffer.
de weergave doet vermoeden, i_sit niet regel 1090 Uit HEPAR
t-maar'regel 109. Het gehehe prbgramma bevat ongeveer=500 regels. Deze
order - van van- grootte is gebruikelijk voor expertsystemerr: .ze bevatten
do"orgaans een pacer honderd-regels.

'-Deze regel illustreert dat-g-rote--nauwkeurigheid`of contr61.eerbaarheid
;_niet -Vereist is voor,-een eanditie van een° regel uit een expertsysteem: 'the

complaint of the patient is malaise' is een zeer wage omschrijvin'g

I

Niettemin kan zo'n _informele omsch:rijving dus voorkomen 'worden yin een
=formele- afi-eiding .

Reder eren- met ®n ekerheder
Deze regel - quit -HE PAR

'ook een; ander ke'ni erk aan

expertsystemen. De conclusie volgt niet onherroepelijk uit de voorwaarden

rhaar -is een `-voorlopige- conclusie. e -De voorwaardent geven slechts
'suggestive evidence' voor de concl°usie. Het is met andere woorden° niet
zeker dat een gestelde diagnose
als bepaalde, symptornenhet
geval. zijnn. In het bove-nstaande geval is de mate `van"zekerheid- 0.40 op-een
schaal van -1 tot +1 (-1 b-eteke,nt 'zeker n.iet', 0- betekent 'onduideiij.k', +1

betekent -zeker wel'). Dat betekent dat nog meer 'evidence'-- aangevoerd
moet worden via andere regevls uit het systeem om de diagnose 'ziekte van
Pfeiffer' met enige b-etrouwbaarheidte kunnen steilen.Er' stellen.
Er zijn, verschillende theorieen ontwikkeld om in
onzekerheden to redeneren. -

4.3

expertsystemen met

worded I ru -rn twaxntig jaar expertsysteren

genaakt

H-et=vak'kunstrnatige intelligentieti
Al - bestaat ongeveer dertigjaar.

De= AI toepassing expertsystern6a is van -iets recenter datum. 'Aan

expertsystemen werkt men nu ongeveer een jaar of twintig. De
ontwikkelii.ngen, in ,de expertsystemen- hebben een- grote vlucht genamen
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sinds het eind van de jaren zeventig.
Een van de eerstesucce_svolle expertsystemen was. DENDRAL uit 1,967.

'bit systeem: kan een analyse.- maken van de moleculaire structuur van
chemische verbindingen opgrond van, ondar:andere.mas_saspectrografische
gegevens (De Swaan Arons 1984: 167).
Een wat' recenter: expe-rtsysteem dat zees veel geciteerd wo.rdt is
,

MYCIN ui"s1'974. MYCI:N °diagLLnostiseert zie;kten en schrijft.behandelingen

voor om de patient to genezen
he't [auteur: MYCIN] `beweegt zich' op het gebied van- infecti.eziekten,
levert diagnoses en schrijft "medicijnen voor. Het gebruikte voor.hhet
eerst IF-THEN rules met'°zekerheidsfactoren: (-). Veel van de huidige

expertsystemen zijn afgeleid- van dit systeem. Later werd. het
'systeem ontdaan van al, zijn kennis en beschikbaar gesteld als een
legs schil under de naam EMYCIN.

(De Swaan Arons 1984: 168)

"

EMYCIN is dus een., dbMeinonafhankelijk expertsysteem, een 'expert system
shell` (zie de vorige paragraaf).

Er zijn expertsystemen op veae gebieden>

they solve problems-that generally fall 3,into - one of the -following
-categories: interpretation, prediction, diagnosis, debugging, design,
.

planning, monitoring, repair,,} instruction,, and control."
(Hayes-Ruth 1983: 5)
Ook in Nederland zijn en worden inspanningen verricht op het gebied

van de expertsystemen. Twee in Nederland ontwikkelde expertsystemen
zijn DAISY--en- DE°LF-1.--(zie, Do Swaan °Arons 1984). DAISY is een klein
expertsysteem dat voornamelijk -bedoeldis-voor educatief gebruik. DELFT ontwikkeld aarr.de TH in. Delft - is e-en.domeinonafhankeli}k expertsysteem
dat sterk lijkt op het eerder ganoernde EMYCIN. Het expertsysteem HEPAR
dat leverziekten diagnosticeert, is gebou_d met D-ELFI-2 als

consultatiesysteern (Lucas 198&-11: 3). DELFl-2 .:is- een verniewde versie
van DELFT. Een van de in HEPAR uit. MYCIN overge-no-men technieke-n is het
redeneren met :4ekerheidsfactoren tussen .-1 en. +1- (zie de vorige paging)..
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3

4.4

Abstractie in expertsystemen

4.4.1

Absfractie,wordt stee s r eer in expertsystemen
gebruikt

e
engine` van den' expertsysteem leidt niet blindelings' of
maar doet -dit volgens een plan. Steeds meer wordt abstractie gebruikt bij
net maken van piannen:

- Hierarchical approaches have been
programs."

to rrtost} recent' planning
(Stefik 1981: 132)

Geen van de hiervoor genoemde expertsystemen maken hierarchisch
plannen. Voorbeelden van expertsystemen die wel 'hierarchisch ;plannen
maken zijn, MOLGEN (Stefik 1981) 'R1 (McDermott 1981) en HEARSAY-ll
(Erman 1980).., MOLGErN ontwerpt - 'designs' -, experimlenten op, het'gebied,
van de moleculaire -genetica R1 ste-It°:VAX-computers sa-M-en-. ':configures'
-. H-EARSAY-11 is een expertsysteem voor spraakherkening. De eerste twee

expertsysterre-n:werken' dus op het-gebied .van 'planning' en 'design',- de
derde op het gebied van
lijst van toepassirigen op de
uorage

Hoe werkt abstractie in den, Brie ex`pertsy-stemen

4.4.2

?

MOLGEN

Het expertsysteem MOLGEN "plan-s`-gen.eL-cloning- experiments in
-. molecular genetics" (Stefik 1--981' 113). MOLGEN ontwerpteen experiment
gen in to
een bacterie.
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filet insuline experiment Het zogenaamde-'rat-insuline experiment' stood mode] voor MOLGEN.

Dat experiment bout het insu[ine-gen: uit het DNA van :- een rat in een
.._
bacterie in.
A-Ilereerst wordt hat gen- losgesneden uit. het DNA; Dan wordt het
bacterie-in,

,

gekoppeld aan een 'plasmid'. Een plasmide:is een celstructuu r. Dit plasmide
is de drager _,'carrier' , om het insuline-gen= bij =de bacterie naar binnen to
brengen. Wanneer dat gelukt is moeten de bacterien die nu het insuline-gen
dragen,,.gescheiden worden, van, de overige:.,,bacter-ien in de experimentele
oplossing Dit bereikt- men door de
to laten. reproduceren in

aanwezigheid van een. antibioticum Tegen dat antibioti:cum moeten de
bacterien die het insuline-gen awel .drage:n 'res-istent zijn, maar niet de
bacterien die< het. g.en:niet dragen.
C on st ra_i.,n t s'

lbe1je zo'n experiment moet opzetten,_ is n_iet n $ee-n ,kee:r:te overzien,

omdat alllerlei beperkende factoren elkaar beinvloe-den. of pas in een -Fate
fase vanhet experiment duidelijk worden ,.
De voor het-gen gekozen _'drager'-pla mde bijvoorbeeld, maet zodanig
zijn dat deze door; de bacterie geabsorbeerd kan, worden; ermoetook een
antibi,oticu-m voorhanden zijn dat de bacteri-eso-ort die het insuline-gen zal
gaan dragen kan 'screenen' - dat wil: zeggen kan isoleren uit. een oplossing
met bovendien bacterien die het gen niet dragen - .
Bij het plannen, van, een experiment. in MOLGEN worden dit soort
.

interacties tussen 'zkeuzen constraints' genoemd, dat wil zeggen
'(rand) voorwaarden' of beperkende factore-n'. Er zijn nog vele andere
icon straints'-dar de-hie'rboven-gen0e:mde

Dat de opzet van een experiment niet- to overzien is, betekent dat er
niet rechtstreeks een gedetailleerd plan voor to maken is Er moet eerst
een abstract plan gernaakt worden_=.

Dat is wat,MOLGEN -ook doet. MOLGEIN-.rnaakt een plan voor zo`-n
genetisch experiment hierarchisch. Ee-n ge'introduceerd abstract plan wordt
steeds gedetaiileerder
op een flexibele .man ier, 'constraints'
in to voeren.
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Constraints" kunnen op drie- verschi-l'lende"man ieren-functionbren:
constraints ast as elimination rules
from the perspective of object selection.
a

The Yfirst
(-)

A second interpretation

constraints is as partial
descriptions sand =cornrnitrnents`-from the perspective of plan
of

refinement.

A third interpretation of constraints is as a communication
.`

medium for expressing interactions between subproblems."

(Stefik 198-1- 114)

Drie nive'au's van abst actie bij .he t' ptanmaite
MOLGEN maakt opdrie niveaus een plan voor een-experiment

then approach follows the principle of abstraction-,"planning for
experiments being undertaken at three different_ 'levels. (-).-Plans
describing actual laboratory manipulations are made ` at the lowest
.

level; the .design aft.these- pans is

un_dertaken

at the- middle level and

the strategy of dessigr>: is undertaken ,at the highest level ,At each
level, individual p.rable:m=solving activities _ and 'most importantly,
interactions between them =are represehtedti explicitly, thus -making
.them available to be-reasoned= about. (-) such interactions are termed
,_,'!constraints"...

(Alty,11984:

,164)

spaces': dex rneest abstracte heel de
'strategy space', -de m
de 'design- space', en de onderste oftewel
meest .concrete heet de laboratoryspa ce '
Er zifrn dus'drie

"the three planning areas 'of MOLGEN -work together as a"fiierarch cal
control structure. The style of "planning to be used is decided by-the
hi.ghest level."

(Alt

1984:-174)

De 'strategy space '-stelt voorom e, en plan te-bn-twer eon (FOCUS-).,- om

een aud., plan nog eens to proberen wegens aanvullende informatie
(RESUME), om een =ontwerp op to seven omdat het niet vruchtbaar bleek
(UNDO), of om een keuze to maken als,.all e andere mogelijheden uitgeput
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ziJn (GUESS). De.'strategy space' houdt zich dus bezig met 'metaplanninq.
De 'design space' is concerned with the development of plans at the
laboratory level" (Alty 1984: 174). In de 'design space' wor-den plannen
gemaakt.

De "laboratory space' "contains descriptions of the objects and

operations (operators) used to conduct gene splicing-experiments." (Alty
1984:174).. In- de ,'laboratory space"worden planners ui.tgevoerd.

,

Voorbeeld
Een voorbeeld van de werking', van MOLGEN's,'planning system':

Gegeven het abstracts doe[:

we require an
an., organism which .is a .bacterium_.whic-h::contains
exosomes which are the vector carrying the genes which produce
rat-insuline''

(Alty 1.984: 164)

Begin met: FOCUS, in de 'strategy space' op;'propagate constraint'. De
design space' begint dan met 'constraint propagation`, dat wil zeggen the
creation of new constraints, from old constraints" (Stefik 1981: 115). Een
aanwezige''constraint' in het hie-rboven gegeven abstracte doel is 'produce
rat-insu_lin'. Dit is een beperking voor de keuze van -de''required' bacterie.
Stel nu dat aileen bacterien: van type X de gevraagde exosomen hebben. De

realisatie van deze ''constraint' in de 'laboratory space' heet: 'satisfy
constraint'. Je h-ebt nu een nieuwe 'constraint' - bacterie X -. Je kunt
proberen.hier nog een keer andere 'constraints' uit of to leiden: 'propagate
const-raint'.overrnieuw; 00-die
op hot metaniveau. heb je dan gekozen voor RESUME
manier- kun, je, een plan steeds gedetaialeerder
propagate constraint'.
uitwerken.
Het was ook. mogelijk geweest dat meerdere typen bacterien vo-ideden
aan de gestelde eis, b-ijvoorbeeld bacterietypen X,. Yen Z. Dan kan voor een
nieuwe strateaie GUESS gekozen worden, om het clan '.refine operator' to

maken, hetgeen bijvoorbeeld -op het niveau van de 'laboratory space'
ui tgevoerd wordt als 'kies bacterietype X'.
Of het plan kon in het geheel niet gerealis;eerd worden dan kiest de
strategy. space' voor UNDO, en daar.na bijvoo,rbeeid opniea .voor FOCUS,
maar dan een -FOCUS, op een -antler plan
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Het in het abstracte doe[ gezochte, object wordt .concreter tijdens`'.de

uitvoering van het plan. Behaive dat het planmaken in drie -niveaus
verloopt, ziin er dus ook verschillende abstractieniveaus waarop de
-o iecten beschre.ven - worden. -Er zilri- zes van dat soort objectniveaus
(Stefik 1'981: 117).

Verschil tussen MOLGEN en ABSTRIPS
ln. tegenstell-ing` tot ABSTRIPS werkt MOLGEN dus niet met 'criticality

values' maar retconstra nts '
w

i

"This approach to hierarchical planning avoids the issue of trying to
br _assign global criti,cality=fevels-:to- the domain vocabulary - (as. in

and- reflects the perspective that perspective--that-commitments
planning can be characterized as'-new constraints.

in

(Stefik 1981: 133)

Tevens probeert MOLGEN vanuit de beschikbare,gegevens geieidelijk
rtaar de concrete uitvoerin'g :van een ab'st-ract'doef_ toe-te redeneren, en niet

zoals ABSTRIPS

anuit. de gewenste eindtoestand ' te-ru-g -naar de

begintoestand':

"In contrast to -ABSTRIPS' strict backward expansion 'of= plans within

Ievef°s: MOLGEN expands opportunistically in response to. the
propagation of constraints"

(Hayes-Roth 1983: 108).

Bovendien verschilt MOLGEN van ABSTRIPS omdat MOLGEN`heuristisch
werkt en ABSTRIPS niet.

`H-euristisch' is letterlil.k _'voorspellend'. Dit betekenf dat conclusies

r iet °n et zekerheid- volgen uit de gegeve-ns (zie Redeneren met
.

onzekerh-eden in §4.2.; 'heuristi=e.k' <is 'redeneren met onzekerheden'). Ook
het maken vaneen-keuze=-een heel onzekere stap - isnheuristiek.
MOLGEN maakt ke.uzes. MOLGEN maakt ° echte:r I alleen ke"uzes 'commitments'- als verder redeneren op de beschikbare gegevens geen zin
blijkt-ste; hebben. Dit neat de 'least commitment strategy': er worden zo min
eg

mogelilk --='-l=east` -

eg

keuzes gemaakt.

46

abstractie

-R1

K4..4..3

R1 is speciaal door een;bedrijf -Digital Equipment Corporation ontworpen, met heat doel om :een bepaald type doer a,ditzelfde ;bedrijf
geleverde computers- - VAX-c-omputers -- sneller to kunnen samenstellen
tot een configuratie met een door een klant gewenste prestatie. R1 doet
dat met abstractie:

The configuration task can be :viewed as a, hierarchy of subtasks (-).
R1 partitions the configuration .task -i=nto six or.dered..subtasks- as
follows:
1.

Determine whether there is anything grossly =wrong:with the

c-ustomer's. purchase order (mismatched iterns.. - major
prerequisites missing, .,etc.).
2.

-Put the appropiate components in the central processing unit

4.
5.

,and its expansion. cabinets.
Rut boxes: in.., the- UNIBUS expansion_ ..cabinet
appropiate components in those -boxes.
Put panels in the
cabinets.
Lay out the- system- on the floor.

6.

Do the- cabling.. ,"

3.

Frthe

(Hayes-Both -1983: 103)

.

om alle hier gebruikte technische to-rmen uit to
'leggen.Van belang is dat op ieder abstractie-niveau verschillende regels uit

_Het'`zou-

R1 geactiveerd,wo.rden:

"Associated with each

its R1r is

of rules for carrying out
(Hayes-Roth 1983: 103)

the.-s_ubtask"_

Van interactie tussen de.ver.:bch:illend e, niveaus.is. bij R1 geen sprake,

de

is_Lineair

".Each state in the space is a,partialiy. instantiated
R1
proceeds through its six major tasks in thesame` order for each
problem;: it never varies the order and it never, backs up in, any
insttantiated'

problem.
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R1 is an example of a system that uses a fixed abstract solution."
(Hayes-Rbth 1983:105)

4.4.4

HEARSAY-II

HEARSAY-II is een 'tweed e versie- 'van het 'speech-understanding
system' HEARSAY-] uit 1973. HEARSAY-H is verder ontwikkeld tot een
domain-independent version' HEARSAY=III'. 'Domain-independent' `b°etekent

dat HEARSAY-1-11:1 niet speciaal op -spraakanalyse is gericht, -maar op

willekeurige analyseproblemen toepasbaar is (zie Domeino-nafhanke.Iijke expertsystemen in §4.2 ). Het systeem is niet gebonden aan een
vooraf gegeven domein van ,gegevens; zoals b-ij eerd-ere- versies van
HEARSAY het domein 'spraak'.

HEARSAY-1_I: heeft £mo.del. gestaari voor expertsystemen in andere

toepassingsgebieden dan spraakanalyse:Wat door andere expertsystemen
uit IHEAR,S:ArY-l1 overg-en omen is, .is' de modulaire structuur -`vast Edit
--expertsysteem:

In-HEARSAY-II the knowledge for understanding speech is organized
as a set of interacting modules called knowledge sources -(KSs) -(=-).

The KSs - cooperate in searching a multilevel' space- of partial
solutions, (=)" LL '
(Hayes'-Roth 1983: 1.1..6)
_

rtQ

.,

a

De 'knowledge-sources' waarvan hierboven srake is, zijn bijvoorbeeld
d-igitaliseren van- =een
'woo,rdvormi,ng,, uit` lettergrepen',
voorspellen welk woord op een ander volgt.
HEARSAY-II moet begrijpelijke tekst produceren uit geluidssignaal,
'

gebruik makend van 11 van dit

sources':,,

"the KSs communicate through a global data ,base called a blackboard,
with seven information levels, which are-HEARSAY-IIs heterogeneous

abstraction spaces. The primary relationships between levels is
compositional: word sequences are' composed of words, words are

abstractie

composed of syllables, and so on.
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(Hayes-Roth 1983: 117)

:Op die manier krijgt men dus een reeks partieie oplossingen die

interactie met eikaar hebben. Het meest abstracte gegeven is het

geluidssignaal, het meest concrete de de. geanalyseerde tekst. Blijkbaar
hebben gegevens op verschillend-e abstractieniveaus -niet alleen .een

verschillend aantai details, maar kunnen zij ook van een -heel andere so-ort
zijn:

"HEARSAY-11's use of abstraction differs from the systems considered
,--in, Sections 4.5-4.8 [auteur: waar.onder°-ABSTRIPS, MOLGEN en R1].

Those systems-Il. make use of uniform abstraction spaces. The
abstractions are uniform in that they use the.sarne- vocabulary as the
final solutions and differ only -inamou-nt of detail ',For example in the

planning systems,- abstract .plans have -:the same structure and
vocabulary as fi_nal,-pIans In :HeEAR.SAYii .the-diversity-of knowledge

needed - to,., solve: problems justifies ;the 'use of heterogeneous
abstraction spaces."

(Hayes-Roth 1:983: -117)

De abstracte digitale -signalen in- HEARSAY111 bijvoorbeeld lijken niet

op concrete: tekst, .du,sv de - abstractie_ van tekst riaar signalen is niet
uniform maar :hetero een.rln eMOLGEN zijn gegevens van. verschillende
abstractie bijvoorbeeid ''bacteri°e', bacterie X', en 'bacterie X die gen Y
bevat'. Deze gegevens verschillen alleen in het aantai details. Bij ieder
ho er abstractieniveau wordt een detail meer weggelaten, de abstractie is
dus uniform.

Na dit hoofdstuk over expertsystemen ga ik nu over op het behandeien
van abstractie in argumentatie.
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Abst ract i in rgumGr atie.

5.1

Abstractie in argumentatie lijkt.,

T2

,

p -,.. abstracti-e-- ;in

expertsystemen...

De -'complexe abstractie die in argumentatie, wordt gebruikt, I',ijkt
meer op de complexe abstractie die in expertsystemen,wordt gebruikt dan
op de eenvoudige abstractie die in ABSTRIPS is gedefinieerd. Dit komt ten
° eerste omdat zowel bij het dagelijkse argumenteren al's bij het redeneren,
in expertsystemen veel achtergrondke.nniis (cont`ext).-wordt=verondersteld.

Bovendien komt het omdat abstractie in argumentatie;.vaak meer is dan
slechts het weglaten van arau,menten., net als namelijk in expertsystemen
die abstractie gebruiken. Behalve, het weglaten ,,van: argum.e.n ten is
abstractie in. :argumentatie bijvoo,rb=eeld - .ook s gene ral.isatie:. en
'metaplanning'. Al.leen he-t weglaten van .argume-nten Iijkt op heyt weglaten
van condities in ABSTRIPS.

5.1.1

Context in argue e¢ tatie, en.-in expertsiysteme

RiJ,het redeneren in expertsystemen wordt,veel ach,tergrondkennis
yerondersteld.. Dit is de 'knowledge base' van het.expertsysteem, zie, §4.2.
Die _achtergrondkehhis- is de context waarin. het expertsysteern werkt.

Context speelt` in argumentatie een nog veel grotere rol dan in

expertsystemen. Dat is overigens de reden, dat alledaagse argumentatie
moeilijker in een expertsysteem onder to breng en isis'. clan de specialistische
argumentatie van een expert.

Zowel in de arg_umentatietheorie als in de kunntmatige intelligentie is
er een geleidelijke ontwikkeling geweest,. om- naast fo rmele as-pecten aan
het argumenterern, 'het'belang van achterarondkennis bij hetargumenteren
to benadrukken. Wat die ontw'ikkeling betreft heeft de geschiedenis van -de
argumentatietheorie. zicf ;in. d.e., kun,stmatige intellige.ntie in snel tempo
herhaald.
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Context in argumentatie
In- argumentatietheorie--i>s-ier- lange -tijd; =van uitgegaan dat het
begrij:pen van de logica die bij het° argumenteren gebruikt wordt, al bijna
voldoende is om effectief to kunn=enirgumenteren en ook om argumentatie
to kunnen beschrijven. Men dacht dat argumenteren volledig to beschrijven
was als het steeds voortborduren op weinig uitgangspunten. En zo niet
iedereen dat deed, was het beter om het alsnog op die manier to leren. 'lk
denk, dus- ik be', en de- rest volgt daar uit.
Dit programma werkt niet.; Wanneer je met"emand discussieert, laat
je je arg-umenten afhangen van-aannames over de .algemene'kennis van die
ander en tevens van aannames over de specifieke context van. de discussie.
Je Fhebt met andere -wwoor-den=-ener-zijds-,uitgebreide semantische, en
-anderzijds pragmatische of conversationele vooronderstellingen.
Er is dus Been perfecte manier om iets uit to leggen onafhankelijk Van
vooronderstellingen over de Vtoreld, en' vooronderst:ellingen over de
toehoorder. De tijd die zo'n uitge'breide en ingewikkelde 'perfecte' analyse
in beslag zou- nemen, is in tegenspraak met het feit dat argumentatie zo
efficient is.
Het belang van -de logica. en van :.deductie voor het argumenteren is met

andere woorden overschat. Argumentatietheoretici als Grice en Searle
benadru:kkken vooralde praamatische aspecten aan argumentatie: in
argumentatie`. is de conversationele context belangrijk (Grice 1975:
'conversationele implicatuur', zie §6.1..3.3 van deze scriptie ) (Searle 1985:
.27-31:. 'context of utterance'). Deze_ nadruk is o'vergenomen, door veel

argumentat'ietheoretici,° enAaat vaak samen met het afwijzen van
forrneel-logische °methoden.

_

Context in °expe'rtsysteme-n
Net als in de argumentatietheorie concentreerde men zich ook bij de
ontwikkeling van Whet vak kunstrnatige-'-intelligentie: 30 jaar geleden
allereerst op formele technieken en Inethodeh.-Men probeerde het denken to
representeren door middel van i`ngew°ikkelde -mode_I'len en structure.n
gebaseerd op weinig of -algemene kennis, en zonder conversationele of
interactieve vooronderstellingen. Dat onderz'oeksprogramma bleek niet, to
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leiden tot computersystenen die xmenselijk denke-n simuleren. Toen is
binnenr de Aunstmatige Intelligentie een rich ting..ontstaan, waarin niet
meer het ontwikkelen van formele redeneermethoden werd benadrukt, maar

daarentegen het betrekkelijk eenvoudig manipuleren van een hoeveelheid
gegeven kenn;is wends benadrukt, Op die manse leek men beter to kunnen
beschrijven hoe bijvoorbeeld experts in `=werkell-j-kheid redeneren
(Hayes-Roth 1983: 4).
Men begon met het construeren van deductiesystemen, met een. - in het
begin - zeerr eenvoudige. structuur, maar- met daarenteg=en5 wel zeer veel
-vastl,iggen-de 'ken--nis' op_ een-beperkt-gebied. Men, is net andere woorden

bvego-nnert-y met hat ,co:nstrueren van expertsystemen. Door de -meer
theoretische richting in de k:u°nst.matige intelligentie., wordt er` wat
denigrerend tegen deze 'toepassingen' aangekeken.,Echter: expertsystemen
werken

!

Het belang van gestructureerde sema.ntisch,e'vooronderstellingen-bij

'begrijpen' wordt in de cognitief-psychologische richting binnen de
kunstmatige _,intelligentie _bena ruktr_ door bijvoorbeeld Roger. Schank
-

(Schank 1984).
-De °nadruk op-icontext in,- expertsyzte°rnen heeft= het. volgende .inzicht

geb,racht. Niet alleen hoe, experts tot hun conclusies komen, ,maar ook hoe
mensenr in: ,het, algemee n-_argumenteren, heeft ni;et al to veel logica en
structu-ur alsverkl,arin-.g n_odig. Wat wel, noodzakelijk is `zzi n` veel°-parate
feitjes-, en rwee#jesn. over het onderwerp -.d-at to°r- discussie staat en pie
persoon waar de argu,me-ntatie. o

5.1.2

Genera;lisati_. en 'metapkanniri9

expertsystemen

in argumentatie en in

expertsystemen.

.Anders dan de betekenis vaabstractie in ABS RIPS 'op
productieregels- , betekent -abstractive n`° exp.6rtsystemen en

-argu=mnentatie

ook vaak,generalrsatie.eng'retaplai ning':
Ge eralisatie en 'me aplaneing. kunnen echte geinterpreteerd warden
als een bijzon.der geval_ van,'weglaten';-:di-tisuiteengezet=in §23 Daarom
bepe.rk ik me bij bet. definie-ren van. abstractie in argumentatie -tot een
sanalogie met de, eenvo.ud-iger,abstractie'u,it ABST-R I PS
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Abs-tractie : is hat WegIaten --,van : a- rgurn, enter uit een

-5.2

argumentatie =-{,

In een 'blocks world' -werd ABSTRI S .gevormd door op e.* condities
een hierarchies to specificeren.
van--,.d-,e, regeis--uit
Dezelfde.-procedure volg ik voor argumentatie., gegeven een .context van
argumentatie -wordt
er:eeen hierarchie gespecificeerd op de argumenten in
,
een argumentatie binnenv die context;, Ben argrumentatie - kan zich dus

afspelen . op verschillende nrveaus op -een hoog niveau zijn somrni_ge
argumenten onzichtbaar-.

Abstractie vers.n-ett -het ophossen - van een conflict en
maakt de prese.nta e,: van een betoog begrijpeeij-ker

5.3

®e functie van abstracti-e in arg.umentatie is het versneld oplossen
van verbale- conflicten en heat.-begrijpelijker pre-sentren van een complex
betoog.

Co- nfiic

Wanneer je met iemand van mening verschiilt==verdient het aanbeveling

om voor over dat verschilpunt to gaan discussieren, eerst uit to zoeken op
welk° ni-veau je het we1-, met de ander eens bent. Je zoekt met andere
Fwoorden een gemeenschappelijke-basis.o:p-een hoger niveau. Uitgaarrde van

die abstracte overeenstemming kun je dan het concrete meningsverschil in
fasen uit de weg trachten to ruimen. Als° er zelfs op een abstract niveau
geen, overee.nsternming is, is het verstandig. am, een conflict eer-st- op dat
-rneest-abstraete niveau op to Jossen,
tam e..en. _co.nfliOt :op eeFn-- bepaald niveau op to lossert,' moeten de
deelnemers°aan het conflict overee-nstemming hereiken over de argumenten
:.

.
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die op dat niveau zichtbaar zijn. Die abstracte oplossing is een indicatie
voor een oplossing op een lager, meer concreet, niveau. Op die manier kom
je successievelijk bij een opiossing op het meest concrete niveau terecht.
Betoog

Behalve tot het versneld oplossen van conflicten door een
acceptabeler volgorde van de genom:en stappen in een dialoog, leidt
abstractie ook tot een betere presentatie van een monoloog of eenzijdig
betoog. De presentatie van een betoog stem je of op de begrijpelijkheid
ervan voor een toehoorder of luisteraar. De begrijpelijkheid neemt vaak toe
a(s je eerst abstracte hoofdlijnen geeft en pas daarna concrete details.

Drie manieren om een geschil op to lossen

5.4

Het. gebruik van abstractie bij het oplossen van geschillen; licht ik toe
aan de hand van, drie manieren, waarop een discussie kan worden gevoerd
over de keuze van een route van Utrecht naar Almere:
f

(1)
(2)
(3)
(4)

Mary: Hoe gaan we eigenlijk van Utrecht naar Almere ?
John: Laten we maar de Herenstraat nemen.
Mary: En dan ?

(5)
(6)
(7)

Mary: Leuk hoor, zo kun je nog wel wren doorgaan.

John: Nou, en dan de Hamburgerstraat.
straatjes)

(allerlei kleine

John: Volgens mij is het wel handig.

Mary: Dat kan wel zijn, maar of het handig is kan ik pas
beoordelen teg-en de. tijd dat ' jij halverwege Almere
gevorderd, bent, dat duurt me to lang !

I I

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Mary: Hoe gaan we eigenlijk van Utrecht naar Almere ?
John: Nou gewoon via de snelweg.
Mary: Ja, maar via Hilversum of via Amsterdam ?
John: Dat je daaraan dacht ! Over Amsterdam is veel langer !
Mary: Volgens mij niet.
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(6)

John: Kijk -zelf maaru-- (wat gepruts me_t een .overzixchtskaart

(7

van Nederland)
Mary: Ja, je hebt. wel, gelijk;-het scheef toch wel een_. kilometer
a

of Lien.

III

(8)

John: OK, in dat geval ste.l lk,voor orm-de volgende route naar,de

(9)

oprit to nemen. (pakt al de stadsplattegrond van Utrecht)
Mary: Maakt me niet uit.

(1)
(2)
(3)
(4)

Mary: Hoe gaan we eigenlijk van. Utrecht naar Almere ?
",""'John. Nou gewoon:via de. snelweg.

Mary: J)':rhaar via Hilversu= .of via. Amsterdam ?
= John: Dat je daaraan dacht;! Over Amsterdam is veal. lan:ger !
Mary: Volgens mij-niet.
(5).
John: Kijk -z'elf maar. (wat gepruts met een, overzichtskaart
(6)
van Nederland)
h"ebt_wel
hebt
wel gelijk, het scheelt toch wel een kilometer
(7)
Mary: Ja,-'je

,.,.of tien
(8)

Mary: Maar we zitten hier toevallig wel vlak bij de oprit van de
snelweg naar Amsterdam.- lk heb geen- zin om eerst een
half
door Utrecht heen crossen. (tot waar de oprit
van de sn.elweg naar=Hilversum is)

(9)

John: Ja, ja,daar zit wel wat in.

(10)

John Laten wedan toch

_

over Amsterdam gaan.

Toelichting bij de drie verschillende oplossingert van bet geschil
De" antwoorden van John in (1) leiden - naar je mag aannemen - wel tot
wil worden - Mary een oplossing, maar voor de. partij die
duurt het veel to lang om die oplossing to ku-nnen e-valueren. Het antwoord

,beaint namelijk to gedetailleerd.,,Zeker als het met kleine weggetjes of
kleine stappen (neem de spelweg van Utrecht tot Maarssen, van Maarssen
tot Breukelen, van Breukelen ..;..) blijft doorgaan tot Almere. De methode die
John' in (1) volgt is niet verkeerd, maar uit strategisch oogpunt niet h,andip:de discuss-iepartner- - Mary -,wpr:dt ongedu dig omdat zij niet -begrijpt voor
welk alternatief John kiest, en
de auto stappen.
ln. (11:) w_ordt abstr-actie gebruikt.b-ij; de oplossing van hat gescbil. Er

zijn twee niveaus (fasen) van abstr-actie Op beide:.niveaus wordt een
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Subgeschil opgelo-st. In d6 `abstracte fasd- His alleen informatie- 'over
snel-wegen zichtb-aar (er mogen alleen argumenten in voor-komen die dat
soort informatie bevatten). In de concrete fase is bovendien (dus niet
alleen) informatie over kleine, weg en.zichtbaar.
Het eerste subgeschil in (II) duurtvan (1) tot en met (7). Het i-evert de
-abstracte of globale=oplossing om de snelweg via Hilversum te, nemen (dat

ook John het eerste 'subgeschil als opgelost besch'ouwt, blijkt uit 'OK' in
(8) ).

Gegeven de oplossing van het eerste subgeschil, wordt` in (8) en (9)

een tweede subgeschil opgelost.' Dat geschil d-ient om tot overeenstemmifng
to komen over een -keuze voor-een route naar de-optt-van de eerder gekozen
snelweg:
rou

(8)

John`: OK, in dot geval stel ik`voor om °de vo'lgende route naar'de

oprit to nemen. (pakt al de stadsplattegrdnd van Utrecht)

(9)'

Mary: ,Maakt me nret init.

In (9) sternt 'Mary in 'met -de door Jahn-`voorgesteIde oplossing =^van het
tweede sulgeschil. Dus ook het tw:eede`subgeschil is nu opgelost.

In (111) blijkt een oplossing die op het abstracte niveau - (1) tot en
met (7) is, op het con-Crete°`niveau}--y-(8)-en (9) -(9)--__ onaan-vaardbaar
to zijn:
('8)

-Mary:

We zittbn bier toevallig- we[ vlak' bij de oprit van de
nelweg n-aar-Am-sterdarn. ' lk heb Been zin om eerst een

half uur door Utrecht-,heen-te crosses. (tot waar de oprit
(9)

van de snelweg naar`Hilversurf, is)'
John: Ja, ja, daar zit wel wat° i`n

Daarom wordt voor een andere abstracte oplossing gekozen:
19)

John: Latenwe dan` toch

over`Amsterdam gaan.

De= keuze voor die andere abstrac`t-e o glossing is gebaseerdop een con c_rete

oplossing. Ik seem aan-dat Mary --en John dezeifderkorte route in gedachte
hebben, omdat ze het er-over eens zijn dat de oprit -van de snelweg naar
-Arnsterdarn vlak-bij is. -'Be,ide subgeschillen- zijn nu dus opgelost. Uit (111)
blijkt=dat%de keuze vanj-een snelweg be'invloe`d wordt door de keuze van een
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route naar, des oprit daarvan e.Dit werd. in §2.4 `interaction of subprobiems'
genoemd.

De concrete oplossing diejn. (II) en (1.11.) n-aar voren komt is. -nog niet
volledi . Je moet ook nog een route =kiezen vanaf de afrit van- de snelweg
bij Almere tot aan het punt van bestemming in.Alme.re..Dit_gaat.n.atuurlijk
net zo als' eerder in Utrecht.

Merk verder op .dat abstractie inderdaad de. volgo;rde heeft bepaald
waarin argumenten verschijnen,eerst.komen argumenten over,sneiwegen,
daarna tevens argumenten over"lkleine wegenl(zie §2.4).,,
In `de geschillen (1-1) en (111). die met abstractie opgelost w. orden,

onts-taat inderdaad vertraging (zie §2.5), omdat Mary en John kaarten van
verschillende schaalgrootte m:oetenlbestuderen in plaats van kaarten van
dezelfde.schaaigrootte. Ze.hebbenimmers towel stadspiattegronden van
Utrecht en:' Almere als een. overzich.tskaart van het f snelwegen net in
Nederland nodig. Om geschil (1) op to lossen heb je genoeg aan stafkaarten
van dezelfde schaal. Daar.heb. je er dan wel .,heel, veel van nodig ! De

vertraging ais gevoig van de, versc.hillende schaalgroot-tes weegt dus
ruimschoots co tegen de snelheid die je met het abstraheren wint.

Abstractie in argumentatietheorie

5.5

' Abstr-actie i.s. niet:eerd,er besbhreven in

5.5.1

argumentatietheorie

,

,11

De techniek van abstractie wordt expliciet. gebruikt in de statusieer
in de- rechtspraak (McCroskey,1972:. 87/89). Fen advocaat bekijkt eerst of
de rechtbank bevoead is om de verdachte aan to klagen, pas dan gaat hij de
verdachte verdedigen door to proberen. de beschuldiging _te weerleaaen. De

beschuldiging wordt met andere woorden op twee niveaus van abstractie
bekeken.

Buiten de rechtsprak.. vi:ndt men, echter niet zulke algemene
voorscchriften uoor het oplossen..van, confiicten met .abstractie. ik_beweer
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dat abstractie ook in alledaagse argusmentatie voorkomt. Het is -daarom
onontbeerlijk bij het beschrijven van-:halledaagse. arg_umentatie.

5.5.,2

A

bstractie

i

ge

recht ar

go-

°

Een argumenlatie is niet bete - gerechtvaar--digd of- geidiger. omdat

daarin gebruik is gemaakt van abstractie',lk wbeweer alleen dat niet
abstraheren Been optie is. Abstractie is d-u's nodig om een argumentatie to

construeren, maar het is Been - aanknopingspunt -voor-een 'evaluatie.
Abstractie is een_ diatectiisc.b :pulp idde:I'

Omdat abstractie de structuur van de:argumentatie; beschrijff, is
abstractie een= .dialectish hulpmiddel. H et voorschrift om_-abstracti:e, to
gebruiken is op to vatten.als een realementering van de dialoog.

Abstractie is, eeo. retorisch hulpmiddel

Abstractie is ook .e'en retorisch hulpmiddel, omdt een abstracts

.presentatie van een

dit veel' 'hel'derder' -maakt en daardoor veel
a anvaardbaarder doet overkomen. Hey betoog ma-akt dan meer indruk op de
gesprekspartner of lezer, omdat het overzichtelijk is. Niet omdat de kracht
van de argumentert oegenomen as, r

5,.5.3

De euze t-u-ssen

e;eli jke . abstractiess

De weten.schap da# abstrahven noodzake[ijk is, g6eft geen uitslu_itsei

over de vraag welke abstractie in eensbepaalde context gekozen dient to
worden. Ik ga niet in op overwegingen om to kiezen voor een van de
verscheidene abstracties die in een bepaalde_ context m.ogelijk zijn. Over

het al.gemeen zijn abstra.ctiesti

in

argumentatie '.gebaseerd op
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overeenstemming_ .;van ' wde-.be'tro_kk.en partijen, con.ye-nti.es, of
.

vooronderstell-ingen ove.r.de-structuur,v-an;de were)-d

In een discussie kun je uitgaan van overeenstemming op een hoog
niveau. -Vanuit de uitgangspunten die je met de:ander gemeenschappelijk
hebt kun je dan over een concreet verschilpunt to gaan discussieren. (zie
§5.3). De abstractie in die discussie is dus gebaseerd op overeenste-mining
van de betrokken partijen.

1nde hie-ma volgend-e discussie over. een reedinch apparaat is de
.gebruikte abstractie op een conventie; gebaseerd.
De abstractie in de discussie. over de route naar:Alme:re is gebaseerd
op aannames over de structuuur van de.wereld

Abstractie volgt doorgaans de relevan-tie van° de argumenten in
kwestie, maar dit is niet- noodzakelijk
Neem als voorbeeld de directie van een ziekenhuis, die moet beslissen
.,over de aankoop van een. medisch apparaat: waar nog ogees in-formatie over
voorhanden- s. Dan kan de discussie,- over.--de aankoop op verschillerde
manieren verlopen:
(1)
(2)
(3)

lk stel voor om dit nierdialyseapparaat aan to schaffen.
Waarom ?

Het kost maar twintig ton, nog afgezien van eventuele korting
die we bij de leverancier kunnen:.bedingen.

(4)

Dat, kan-- wel zijn, ,,n-aar. dan zul je me toch --eerst moeten
overtui-gen- van het eventuele nut vanhet apparaat !

I I

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

ik stel voor om dit nierdialyseapparaat.-aan to schaffen.
Waarom- ?

Het houdt een aanzienlijke verbetering in van de, patienten.zorg,
omdat ..... (een aantal medische argumenten)
Dat lijkt mij ook well -zinvo;l. En wat kost-het apparaat dan- wel
niet?
Het kost maar twintig ton, nog afgezien van eventuele korting
die we bij de ieve-rancie-r-

III

(6)

Wat mij- betreft.schaffen we het aan

(1)
(2)

Ik stel voor -om dit nierdialyseap: araat aan to chaffen.
Waarorn ?

.
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HHet-"hou.dteen==aanzienlijke

(3)

verbetering in van de patien tenzorg,
ondat ..... (een aantal medische argumenten)

(4)

at tajkt m.ij =ok.wet 'zinvol." P-_nn wat kost .het apparaat dan wel

niet?
Dat zal ongeveer twee miljoen.worden.
niet?_

(5)
(6)

O nee, maar dan kan er geen sprake van, zijn.

In geval (I) verwacht je dat nog geen besliss.ing genomen zal worden. In (1)
is er iets misgegaan met de communicatie. In (11) verwacht je 'dat tot
aan-troop zal worden overgegaan. In (111) ld aren`tegen 'verwacht je dat niet
tot aankoop zal worden overgegaan..
In de gevallen (11) een (l l l) Wordt eerst 'overeenstemn ing"bere'ikt over
--

de medische waarde van het apparaat. Pas op een lager-'--n ive=a=u w_ordt
bovendien de kostprijs in de- discussie betrokke-n. Met andere I w oorden heet
geschil over do aanschaf van het apparaat wordt eerst abstract}-opgelost,
op een niveau' waarin alleen--argumenten -'ovelr.- de medische -waarde
voorkomen. Daarna worde op'een concreet niveau de kosten inoveme'-gi-ng'
genomen: -argumenten over kosten en baten zijn dus pas op het concrete
niveau zichtbaar.
Het is niet zo= dat`alleen de volgorde van argumenten "Vn +het geding is.

Je bereikt niet eerst overeenstemming over de 'medische waarde, en
onafhankelijk daarvan: overeenstem,ming -over `de..k.osten. Neen: bij de
kostendiscussie wordt bovendien informatie over de medische waarde in
beschouwing gen-omen: of een prijs hoog is staat niet op zichzelf, maar_is

afhankeliik van 'de medische. waarde.,:Alleenals er sprake is, van
abstractie, is het begrijpelijk dat de verschillende argumenten afhankeliik
van elkaar zijn, 'dat de verschillende argu:menten.l met andere woorden
interactie met elkaar hebben.
Dat men eerst argumenten overmedische waarde verwacht on pas in
een latere fase argumenten. over de kosten, is een conventie. Die .conventie
verklaart waarom het 'antwoord (3) in voorbee'Id (I) niet wordt
geaccepteerd: als antwoord op vraag (2) verwacht de spreker een argument
=

op het abstracts niveau van de medische waarde. Op dat niveau is de
kostprijs een' onbelangrijk detail.
In_ (111) 'is de hoge kostprijs het- meest belangrijke' oftewel relevante
argument waarom niet_tot aanschaf wordt overgegaan.. In de relevantie van.
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de kostprijs voor de u-itein lelijke besluitvorming., is .du-s niet hot,- niveau
weerspiegeld waarin de kostprijs in de -besluitvorming opduikt. Het meest
-abstr-acte argument in deze..araumentatie is dus, niet het meest relevante
argument.
-

Abstractie- is onmisbaar in argumentatietheorie

5.5.4

Een heldere uiteenz-ettirg'-van een .gecompliceer-d argument{ over een

gedetailleerd onderwerp begint met. het geven, van hoofdlij-nen -en spas
daarna worden details ingevuld. Ook in een dialoog is het aan to bevelen om
bij de ac.htereenvolgende _zetten.. in toenemen,d-e mate: gedetailyl.eerder to
worde...Wanneer men Been in de context gebrujkelijke of overeengekomen
abstractie gebruikt, kan -de araumentatie-k correct z-ijn vol_. ens de normen
van aanobare aroumentatieth-eorieen -t ze is 'geldig'; 'informatief',. 'ni-et
irrelevant' (Van Eemeren 1982, Naess 1:978, Schellens 1985, Grice 1975) maar voor een toehoorderlezer, of -discussiepartner s zo'n araumentatie
uiterst= on-beariineli k en dus onaanvaardbaar, en:verdient daarom de naam
.

'onredeliik'.
Abstractie is dus;-on misbaar yin argu-menttat-ietheoriel.
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6

En thyme Men

6.1

'So'crates is is. sterfelijk, watt Socrates is een mens'

6.1.1

'Soc ate ..:is sterfelijk, want--,Socrates is Peen yens'

Bij de zin 'Socrates is sterfelijk; =want:- Socrates is een mess' (1) .lijkt
voorondersteld to zijn:.'Alle mensen zijn sterfelijk'.. (2)r. De zin (1) is een
argumentatie of redenering ,met conclus.ie 'Socrates is eefl-meas"- 4, en
premisse of argument 'Socrates is sterfelijk' (5).

Vanwege die, 'weggelaten' vooronderste -ling..(2) wordt O -.:een
onvolledige redenering genoemd.'De' corresponderende volledige, edenering

is 'Socrates is sterfelijk, want Socrates is een mens en alle mensen zijn
sterfelijk' (3); (3) is .dus. (1) met daaraan d,,e voorogderste.,Iil_in-g: (2) als
premisse toegevoegd

-

..r

Ik stel in §6.1.4 voor om (1) op to vatten als. abstracts-argu-mentatie.
Ook hier is immers lets wegelq aten.om sneller to kunnen communiceren.
elq

Voorafgaand aan die uiteenzetting bespreek ik enkele van de vele
benaderingen van- de problematiek'
van de onvolledige argumentaties.
_,de
Voorbeeld (1) komt' uit
traditionele
-'logica _: 'de
syllogistiek -, en is ossok regelmatag' terug to vinden i.n, modernere
.

argumeritatietheorieen. '

Eerst kom`t de traditionele benadering va`n s enthymemen in de
syllogistiek. Deze benadering van enthymemen is de basis voor alle overige

benaderingen. Na de syllogistiek komt de recentere predikatenlo_gica.
Specifiek uit de--argu-,mentatietheor+e zijn de-benaderingen van Toulmin en
Grice. lk besluit met twee zeer recente benaderingen: een ..uit het
Nederlandse taalgel led -Van` ernei'e'n en Grootendorst - , en een,' uit het
Engelsextaalgebied =-` Hitchcock

.

Vooor degenen -die niet thuis,zijn inµrvdeargurr entatietheorie, is daze

inleiding in hit o;nderwerp enthymemen o-nmisbaar om het vervolg to
kunnen begrijpen. - Argum°entatietheoretici` di`e bekendheid met het
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onderwerp 'enthymemen' hebben kunnen_doorgaan.nar §6.1.4.

Syllogistiek

6.1.2

,H at- _s.yIl,ogisme,"-rt

Aristoteles is d`e wader van de syll.ogrstische--lo'gica%De syllogistische
logica bestudeert syliogismen. Een.. syllogisme is _een redenering van een
-bepaalde worm. Er zij beperkende voorwaarde:n ten aanzien van het soort
kwantif-rcatie van de zinnen. Ook:moeten er -meerderer,.voorkomenszijn van

bepaalde in de redenering gebruikte; terrnen. Hier is van belang dat een
besttaat uit twee oremissen-e,n een conclusie. Syllogismen over

mensen- en sterfelijkheid circuleren :al vanaf Aristotele-s in de filosofie
(zie. bijvoorbeeld Aristoteles' A,nalytica Priora, boek 1, .hoofdstuk 31,; in
- Ross=1923)_.

(3): roldoet: aan,vereiste vor=m' van. h-et syllogisme, maar (1) niet. Het is
tegenwoordig gebruikelijk om (3) op de volgende manier op to schrijven:
Alle mer se'n'-zij'n sterfe ijk
Socrates is een
.%

Socrates

sterfelijk

(2)
(4)
(5)

b`etekenf: 'de conclusieu'it hetgene dat boven, de
streep staat is, of: 'op grond van het,voorgaande geldt':
-Wet symbool

..

get enthymeem

`Letterlijk' betekent, e,nthymeem - Ev-evµgµa - overweging, gedachte
of plan. Bij Aristoteles heeft de term 'enthymeem de volgende- betekenis:
:

An Aristotelian: enthymeme .is a merely probable argument - that is,

one in which the conclusion does,. n,ot.. strictly. follow from the
premisses but is merely made more .likely by-.them.".
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(Edwards 1969- deer 5: 41)

iiddeleeuwen en daarna hebben`.de term
'enthymeem' overgo,nomen -van Aristoteles. Aan bet begrip enthymeem'
heb-ben zij echter, een bep°erkter, Fformele beteken.is gege.ven: een
enthymeem is een sylllogisme waaruit een van de premissen ,of de conclusie
is wegaelaten (Edwards 1969 dee1 5: 35/43). Een enthymeem is dus een
De

onvolle.dige rede-neri-ng,, een gebrekkig syllogisme.

l°n deze interpretatie is 'Socrates is, een sterfelijk:, want Socrates is
een mens' F(1) .,dus een°enthymeem. - Hit ,is immers he-t-bovenstaande
wagge late n,
syllogisme (3) met daaruit,°prernisse (,2) -weg
Socrates is een mens
.

(4)

Socrates is sterfelijk

(5)

Modernere beschrijvingen

6.1.3

Er zijn ,meerdere verklaringen in` omloop waa-rom

ij zinneri van- de

worm-(1) een--uitspraakvvan de vvor-m (2) ve-rondersteld wordt. Zoals in §6.1.1

aangekondigd laat ik vijf daarvan_ hier de revue passeren: predikatenlogica,
Toulmin, Grice Van Eemeren en Grootendorst, en`Hitchcock.

Grice .gebruikt een -van (1)- verschi'T.lend maar naar `norm' gelijk
voorbeeld::
"He- is an

an.:Englishman.

;

he

is, therefore brave

(Grille 1975: 44)

Van Eemeren en Grootendorst geven een uai#gebreide analyse van' een
gewijzigde. v:o°rm van dit voorbeeld van Grice. Zij hebben dit voorbeeld
overgnomen in de vorm:

"John is een Engelsman, dus- hij is dapper."

(Vary Eemeren 1982: 320)
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Voorbeeld (1) -over--Socrates durkt -in gewij-zi-gde en. volledige vorm ook
weer op bij Van Eemeren en Grootendorst:
".het klassieke voorbeeld '(t1) Alle menseRn zijn s1erfelijk,- -(2) Alle
Grieken zijn, mensen, ,dus-= .,(3) Alle ,,G-rieken .zij-n sterfelijk'. "
(Van Eemeren 1982:. 321)

Ook bij Hitchcock vi,nd je het voorbeeld over Socrates veer terug:

"Socrates is -a man so Socrates is mortal"

6:1.3.14 _

(,Hitchcock 1=986: 8)

Predikate-niogica.,

In de predikatenlogica wordt (3) geparaf:raseerd als:
Mens(socrates)
ex( Mens-(x)

Sterfelijk(socrates)

In deze parafrase.. heb ik de conventies uit de predikatenlogica gevolgd om
objecten, dat wil zeggen. dingen, to --rep.resenterent door namen die met een

letter, beginner ,_,(deze conventie wordt niet gevolgd voor- de
weergave van pred-ikatenlogica in computerpr.ogramma's, zie §-3.4) en
,

predikaten, dat wil zeggen eigenschappen, to representeren door namen die
met- een hoofdletter, beginne;n. Variabelen worden aangeduid door kleine
letters achter uit het alfabet: x, y, z.
De parafrase van (1) i tpredikatenlogi<ca is de par_afrase van (3)-zonder

de premisse ex( Mens(x) -4 Sterfelijk(x) ). Net als in de syllogistische
benadering is (1) dus onvolledig in

((3)

Door argumentatietheoretici wordt tegen de pred'ikaatfogi-sche
benadering bezwaar gemaakt, omdat deze weinig op natu_urlijke taal
:l.itkt.. Bovendie.n valt men terecht -over de term.- onvoltedig=. Het woord

'onvolledig' heeft immers een negati-eve. bijbetekenis. 'Onvolledig'
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suggereert bat ''volledige``-,argurnentati"es in, natuurlijke' taal meer
r

voorkomen een "beler zijn dan on-voll`edige argurnentafties, en= minstens dat
'volledige' argume.ntaties althans -gebruikelijk- zijn. Het tegendee'l ls echter
het geval

"ln een analyse van=lien betogende teksten, met 165 geTdentificeerde
argumenten, trof ik geen en_kel_voorbeeld. aan van een argumentatie die

zonder toevoeging van premissen propositie- of predikaatlogisch
geldig genoemd kan worden.
(-)

Argumentatie

in

natuurlijke' taal bestaat vrijwel steeds pit

enthymemas.- Premissen die nodig zijn orri een -dergelij>k enthymema to
herleiden tot een.:geld-ige vorm zijn onuitgesproken gebleven."
(Sch_ellens- 1985: 26/27)

6.1.3.2

Toulmin

V.olgens Toulrnin zo-u 'Socrates is 8terfelijk'-(5)" eenclairn' genoemd
moeten worden, die.volgt uit de 'data' of 'evidence' 'Socrates een mens'
(4), op grond van- de 'w-ar-ran r 'Al[e rnensen zirn sterfelijk-' (2). Een

'warrant' heeft steeds de vorm van een repel. De 'warrant' (2)"h°eet
impliciet, omdat (2) niet in taal uitgedrukt wordt maar ongenoemd blij_ft.
Dezelfde 'warrant' (2) is -expliciet in 'Socrates-is 'sterfelijk, want Socrates
is een -mens en% a; to mensen zijn sterfelijk'- (3)
'AtIe mensen'`zijn sterfelijk' (2) is en Ttogenaamde ruime warrant! en

geen stricte,.,'warrant': De stricte 'warrant' bij (1) is de repel '°Als Socrates

,ee'n mens is; dan" is Socrates 'sterfelijk': De rulme'warrant'-i-s hier de
algemenere regel- 'Als ie:man-d, een mens -is, dan"' is hij sterfelijk". Die
laatste zin is equivalent- met 'A.Ile mensen 'zijn sterfelijk`. De ='warrant' (2)
heet ruim omdat deze repel nlet alleen van.toepassing As' op- Socrates, maar
op een.,grotere klasse van objecten.

Voor de uiteenzetting van Touln in's a°rgunientatietheorie heb ik mij
gebaseerd op de heldere
in Toulrnin uit'ht boek "Taalbeheersing"
van. Drop en De Vries.
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Toulrni:n heeft zijn theorie- uiteengezet, in het`boek The uses, of
argument ut`1969. Meer over., de problemen met 'warrants' van de vorm
All A's are Bs'_ - zoals 'All men are mortal', -'Alle mensen:.zijn,,sterfelijk' staat in The uses of argument" op de pagina's 113/118 en in hoofds tuk IV
"Working Logic and Idealized Logic".

6.1.3.3

Grice

Conventi-onele ipiicaturen
Grice onderscheidt zegpe n'van im aliceren:

"In the sense in which I am using the word say , I intend what
someone-has said to be closely related to the conventional meaning, of
(Grice 1975: 44)
the words (the sentence.) he has uttered."

Alles wat Grice niet zo "closely related" vindt, noemt hij 'implicature'
(implicatuur). Een imp.licatuur wordt toegevoegd op grond van de context.
I-mplicaturen die slechts bepaald worden door de conventionele betekenis
van. woorden noemt hij conventionele impllicaturen. -Grice- le.gt het begrip
conventionele_implicatuur uit.aan de,hand van het reeds in §6.1.3 genoemde
voorbeeld:

'In some cases the conventional meaning of the words used will

determine what is implicated, besides helping to determine what is
said.- If I say (smugly), He is .an, Englishman; he is, therefore, brave,

;have certainly committed myself, by virtue of the meaning of- my
words;-to its being the case that his being brave is a consequence of
-

(follows from) his being an Englishman., But while I have said that he
is an Englishman,. and said that. he is brave, 1 ,do not-want-to. say that I
have SAID (,in the, favored sense) ;that it follows from his being -an
Englishman that he is brave, though -1- have certainly -indicated, and so
implicated, that this. is so. I do not want to say that my utterance of

this, sentence would be, STRICTLY SPEAKING, false should the
consequence. in question fail,. to hold. So SOME imp.licatures are
conventional, (-).

(Grice 1975: 44/45)
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Wat-'zegt Grice nu- precies in het boven,staande citaat ?

-Noem-'He is, an Englishman`- A-'; no em He' Es- brave B He is an
Englishman; he is, therefore,-brave' is dan to schematiserenals:
A

.B

A en B zijn beide deel van'de conventionele befekenis var°het bovenstaande

schema - "while I have said that he is an Englishman, and said that he is
betekenis. A -4 B - "it
brave" - ;: Dus A A-B is dee-I van-de convdrhtio
-follows from his being an Englishman that he is bravo - is geen deel van
de conventionele betekeniss A B is eenconventionele implicatuur..;

Merk op dat A --- B een uitsp.raak is van dezelfde vorm als 'AIs
Socrates een mens is, dan is.1hij sterfelijk.', in termen van;Toulrnin dus een
stricte 'warrant' (zie_ de vorige paragraaf). Het is voorstelbaar,dat-Grice de
tin All Englishmen are, ,b,rave' - `e,en ruime 'warrant' ` eveneens--een
implicatuur bij He is an Englishman; he is therefore, brave' had.ge:n,oemd.
Grice heeft dit niet gedaan. Hij_spreekt ook niet elders in het artikel over
deze zin.

In het vervolg van`het citaat zegt Grice: "I do not. want to -say,<that my
utterance of this sentence would be, STRICTLY SPEAKING, false should the
consequence in question fail to hold."; ,met-.andere woorden: als B het

eval is, dan kun je. tegelijkertijd staande houden dat- het bovenstaande
schema het geval is. Gegeven Grice's eerdere "concessie dat B deel uitmaakt
van de conventi-oneie betekenis van het schema, is deze passage u.it..het, het

vervolg van het citaat moeilijk to rijmen met het begin van het citaat:
Grice zegt dat je tegelijkertijd kunt beweren dat B;het geva-I is, en,:dat -,B
het geval 1,s, du,s dat B-A-,B het geval is, dus dat-.o-nz n waar is.

ConversationeleI implicature;n

Behaive de nu besproken conventionele implicaturen zijn er ook
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nonconventionai=. implicatures' Belangrijk-.-under de_ n-iet-conventionele
implicat-wren ijn =de converaat onele,imphicaturen:

"I wish to represent -a certain subclass of nonconventional
imp. licatures, which I shall: call CONVERSATIONAL _i.mpiicatu.res, as

being, .essentially -connected °with certain general features of
:

(trice 1975: 45)

discourse; (-)."

Van Eemeren en Grootendorst noemen hun aanvulling van 'John is een
Engelsman, dus hij is dapper' een conversationele implicatuur in termen

van Grice (zie de volgende paragraaf). Daarorn leg ik het begrip
conversationele impl-icatuur' verder_ it..
Een conversationele implicatuuri's een- belaald soort aanname in een

gesprek.. Die aanname wordt ge.rechtvaar-dzi-gd .door _hetz ogenaamde
'Cooperative Principle'.,, . het samenwerkiingsbeginsel ,-. Dit beginsel zegt,
dat je moet aabnemen dat een gesprekspartner gericht is apsamenwerking
met de andere -gesprekspartners. `Met dat doel voor o.gen moeten vier
concretere principes of maximes .in acht worden genomen: de maximes van
"Quantity, Quality; Relation, and Manner" (Grice '1975: 4:5),- vertaald als de
maximes van kwantiteit, kwaliteit, relatie= en wijze - . Dew vier maximes
eisen dat'j.euw,jbijdrage aan- een gesprek informatief is (kwantiteit), dat je

oorechfrneent wat je zegt,(kwaliteit), Oat
je helder bent,(wijze).

=

Een conversationele implicatuur is eer aanname in een gesprek die de
oyertredino van een; conversation eel maxime in dat gesprek ongedaan
maakt (dit is een vereenvoudiging van de langere definitie. in Grice 1975:
49I50):

6.1.3.4'

VanrEern, eren en Grootendorst

In, hun
-bordurer Van Eemere-n.' en
Grootendorst verder op de theorie over. conversation.ele implicaturen van
Grice. Daarbij gebruiken Van Eemeren en Grootendorst ,h-et voorbeeld van
Grice over de dappere Engelsman.Zij Engelsman.
Zij hebben al e.er-der geschreven over onvolledige 'redeneringen. Met
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vakgenoten in Nederland hebben zij uitgebreid over dat onderwerp
gepolemiseerd. Aan die discussie ga ik voorbij. Ik beperk me uitsluitend
tot wat zij in hun dissertatie "Regels voor redelijke discussies" hierover
to vertellen hebben.

Aan de redenering 'John is een Engelsman, dus hij is dapper' voegen
Van Eemeren en Grootendorst het argument 'Alle Engelsen zijn dapper' toe.

Zij spreken over het expliciteren van het verzwe en argument

'Alle

Engelsen zijn dapper' bij de argumentatie 'John is een Engelsman, dus hij is

dapper' (Van Eemeren 1982: 313). Hun benadering verschilt van de
voorgaande benaderingen, omdat volgens hen het verzwegen argument 'Alie

Engelsen zijn dapper' een conversationele implicatuur is bij 'John is een

Engelsman, dus hij is dapper' (Van Eemeren 1982: 333). De term

'conversationele impiicatuur' hebben zij overgenomen van Grice (zie de
introductie van conversationele impli-caturen door Grice in de vorige
paragraaf).
lk plaats drie kanttekeningen bij hun benadering:

Een

Bij hun behandeling van verzwegen argumenten verwijzen ze expliciet
naar het hierboven besproken artikel van Grice (Van Eemeren 1982: 333).

Eerder in "Regels voor redelijke discussies" (Van Eemeren 1982: 320)
introduceren zij een voorbeeld van een argumentatie waaruit een premisse
is verzwegen, dat door hen zon.der verwiizing Griceaans genoemd wordt:
'John is een Engelsman, dus hij is dapper'. Wellicht omdat dat voorbeeld in
de wandelgangen van de argumentatietheoretici circuleert. Ook op pagina
333 in hun dissertatie noemen ze dat voorbeeld 'de redenering van Grice'.

Het voorbeeld dat Grice in zijn artikel gebruikt - He is English; he is,
therefore, brave' - wijkt echter of van de redenering die Van Eemeren en
Grootendorst 'Griceaans' -noemen.

Hun afwijking van Grice is niet irrelevant. Het maakt verschil uit of
je spreekt over 'He' of over 'John'. Het woord 'He' is niet informatief. De
naam 'John' daarentegen is wel informatief. Die informatie kan in een
argumentatie gebruikt worden. In 'John is een Engelsman, dus hij is dapper'
is dit niet het geval. Daarom heeft het in dit geval geen gevolgen dat Van
Eemeren en-Grootendorst van de redenering van Grice afwijken.
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Van Ee-meren en Grootendorst merken op dat John is een Engelaman,
d:us hij is dapper' zel.f volgens Grice een wconventio-nele impticatuur zou
zijn:

Grice gebruikt (1) [auteur; door (1) wordt verwezen- naar de redenering
'John is een is.:een;-Engelsman, dushij is dapper'] als voorbeeld van een
onventionele - implicatuur ; :(,-)"

(Van. Eemeren .1982: 334)

Waarschij.nlijk is dit een,. slordigheid en- wo.rdt eiaenl.ijk bedoeld: `Gri°ce
gebruikt (1) om het verschijnsel- canventionele impficatuur toe te.`lich-ten'
(opmerk-ing.:_ alleen_ in .deze paragraaf verwijzen (1) (2), etc., niet r aar de
eerder-genoemde voorbeelden over Socrates maar naar de overee.nkomstige
nummering in citaten uit Van Eemeren 1982). Afgaande op de analyse die
Grice geeft van-'He is an Englishman; he is, therefore,. brave` (zie de vorige

paragraaf), is een conventionele implicatuur

bij--. (1):

'Als John een

Engelsman is, dan is hij dapper. _H-et is onduidelijk waar (1) zelf weer een
conventionele implicatuur bij zou,ku.nnen zijn.
Drie
Do auteurs- noemen 'A .le Engelsenr zijn dapper' -een conversationele
implicatuur bij 'John is een Engelsman-,,dus hij is dapper' amdat zonder die

toevoegina de ma ximes van- relatie en kwantiteit (zie de vorige paragraaf)
overtreden zijn.
De implicatie 'AIs John° ;een Engelsman is, dan is hij dapper' noemen
Van Eemeren, en Grootendorst.-het lo'gisch minimum waarmee de onvolledige
.

redenering.geldig _gemaakt kan worde:n. S:leehts'Als John een Engelsman- is,

dan is hij dapper' toevoegen aan de:onv:otledige. redenerin

is met

voldoende, want deze.implicatie is :irrelevant (tie- Van Eemeren- 1982: 334)
en niet informatief:
"Vanuit: een Griceaans'standpunt bezien zou er van -.een`-overtreding van
de stelreg.el van kwantiteit (en we.llicht zelfs van het_ volledig
loslaten an he samenwerkingsbegi-nsel) apr,.ake zijn als.'AIs (2), dan
van,

,
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(4)' [auteur: hiermee wordt ver rezen naar'Als John een Engelsman is,
dan is hij dapper] de conversationele implicatuur genoe,md zou,worde-n
van (1). Deze uitspraak bevat namelijk to weinig informatie.
(Van Eemerenr1982:352)
'Alle Engelsen z-ijn dapper` is daarentegen wel relevant voor en informatief
bij 'John is een Engels.man., dus-hij is dapper'

" Naar onze, mening 4rmoet (3) [aut.eur (3) verwijs%t -n-aar 'Alle

Engelse zijn - dapper] ais conversationeel irnplicatum -en= als
verzweg.en.argument- van (1) =worden beschouwd Deze- uitspraak
verschaft imm-ers een adequaat
antwoord op de vraag
Wat heeft, (2) met. (4) to maken'?" en - voldoet' daardoor aan de
-

..

=stelregels van relatie .Ien van kwantiteit :"

(Van Ee,meren f-982: 353)

Dit is uiterst merkwa rdig`! Als John een
is; dan is n j dapper'
is niet informatief en relevant. 'Alle E gelsen zijrl dapper', `-dat
Als iemand -een Engelsman is, dare is :hij dapper',, is wel informatief en
relevant.

Hitchcock

6.1.3.5

Hitchcock gebruikt de traditionele term 'enthymee_m' voor onvo-lledige
redeneringen:
Wat Van Eemeren en,-Grootendorst het logisch, minimum, bij (1)

noemen en Toulmin-een stricte 'warrant' : 'Als Socrates een mens is; dan
is Socrates sterfelij:k' - noemt Hitchcock "the, argument's' associated
conditional" (Hitchcock 1986: 4).
is -"presence of a
common content expression" .(H-itch.cock`t986:.5) no-odzakeiijk. 'Common
l

content expression' is, i-rihoud , die de premisse en °de conclusie

g.emeenschappeiijk hebben. Gemeenschappelijke inhoud impliceert "topical

relevance" (Hitchcock 1986: 5) van de premissen -ten aanzien van .de

conclusie

ti

.

-H,itch-cock beweer-t dat:

"an s4e,nt-hyme-m:atie .argument implicitly assurnes_ the -truth` of 'a
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universal generalization of :its associated conditional with respect to
(Hitchcock 1986: 7)
at least one repeated content:expression
Dit no_e,mt Hitchcock de "universal generalization thesis" (Hitchcock 1986:
7).

Hitchcock gebruikt 'Socrates is sterfe.lijk,w.ant Socrates-is, een,imens'

(1) in de vergelijkbare vorm "Socrates is a man, so Socrates is mortal"
,(Hitchcock 198.6: 8). Daarom licht ik de 'universal generalization thesis'
toe aan (1_), Bij de argumentatie (1.)° is de 'associated con-ditonal': Als
Socrates een. mens is, dan is Socrates =sterfel:ijk' . Pas nu -de,,:'Universal
'Socrates' :is_._de - en ge - 'common content
Generalization Thesis' :toe
expression'. Daarover moet dus gegeneraliseerdgegeneraliseerd,..ward=en:° Generalisatie
:

levert:.'Voor alle-x. als x-een mens is: dan is x sterfelij.k`- ge.heel analoog
aan -Hitchcock's -procedure op paging 8 -. 'Voor-;alle°x, al-'s x een mens_is, dan
is, x-- sterfelij-k' is equivalent rnet 'Alle rnenserr zijrr- sterfelijk' 'Alle
menses zijn. ste.rfelijk. is, dus --de aannanle bije-: het enthymee.m 'Socrates is

sterfelijk, want Socrates is. een.mens'.

'Socrates is sterfelijk, want Socrates is een mens'

6.1.4

is abstract

6.1.4.1

Overzicht over de .voorgaande benaderingen

voor het
eerst op een Iogische, schematische manier benaderd. Het constructieve
verband tussen een enth_ymeem ;en de daarbij verzwegen prem'isse is in de
In de. syll.ogistiek werd het argurnenteren in natuurlijke A.

syllogistiek-,echter, nnet du.idelijk. De- zin 'Socrates is sterfelijk, want
Socrates is een mens' lijkt- niet op de zin A.llernensen zijn .ste-rfelijk' (en
dat is ook zo in anderstalige, vers:ies)_

Een syllogistisch schema staat echter dichter bij de oorspronkelijke
formulering dan een.predikaatlogiseh schema In de p=redikaatlogische
te.

benaderi,ng is de afstand van, een logische. formule, -tot zijn equivalent,- in
natuu-rlijke taal groot; de: predikaatlogisch-e; parafrase van° ,het enthymeem
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lijkt nie:t op de formulering van.- het enthyme.emm. in natuurlijke taal. Het
constructieve verband -tu-ssen een lo°giseh-orivoliedige red'enering en de
premisse die moet worden aangen-omen om- de `redeneri"ng geldig _te maken,

is wei£duidelijk. Die ,,constructie is echter nietmeer sterk gebonden aan
Snatuurlijke taal-.

Zowel in de syllogistiek°ais in' de predikatenlogica wordt 'Socrates is
sterfelijk, want Socrates is -een="mehs' -eenonvol-lediae redenering genoemd.
Daardoor wordt de indruk gewekt dat: ire Whet alledaagse taalgebru'ik beter
een volledige re.denering zau;:kunnen voorkomen, en dat natuurlijke taal een
g-ebre.kkig instrument is.

Toulmin maakt duidelijk dat de premisse` die bij een -.redene-ring
verzwegen v ordt,.. ruimer.kan zijn dan -strict--noodzakel-ijk. is om die
redenering ge.l.dig te-maken

Van Ee-meren en Grootendorst benadrukken, dat de mate waarin de aan
een argumentatie _toegevoegde. pre:mi-sse°, algemener - ruimer - is dan
strict noodzakel-ijk, afhangt van aannames bij de discussie. Zij voi-ger bij

hun analyse de thearie over conversationele implicaturen van Grice. De
redenen die zij ervoor# geven dat de generalisatie 'Alle Engeisen zijn
dapper' verzwegen is bij-'de, redenering-'Jo'hn - is ,een Engelsman, dus hid is
dapper', zijn -niet overtuigend.(zie §6.1.3.4), aar het idee dat aannames
over de conversationele --context bij: generalisatie een rol moeten spelen is

aannemeijk.
Hun methode is echter niet beslisbaar zij eisen dat de apremisse die. in

een argumentatie verzwegen is .'geld 9 en informati6f rnoet zijn (Van
Eemeren 1982: 336), maar dat is nog niet voldoende om een geschikte
toevoeging to vinden.-Hun benadering is dus niet constructief ze zeggen
wel waar een verzwegen premisse aan moet voldoen als-je eral een hebt,
maar_niet hoe je aan zo'n,premisse, komt.

Hitchcock merkt, op dat rbij ihet toevoegen van een premisse -aan een
enthymeem, gegeneraliseerd wordt over de inhoud die de reeds aanwezige
premisse en de conclusie gemeenschappelijk hebben. De constructie die-hij

voor die toe to voegen premisse -'geeft-'1ijkt op'mijns constructie in 'de
volgende paragraaf maar is veel minder gedetailleerd. Hij verklaart,in zijn
artike-l' niet., bevredigend -waarom ode "o'nvol-Iedige','vorm van een
argumentatie an natu-urlijke taal in bepaalde-geva len to verkiezen is boven
de `volledige' vorm (zie Hitchcock 1986: 14).
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probeer de predfkaatiogi the analyse acce.ptabe ermte. makes, door
een analyse to geve_n. van-,_het 'volledig; makes' van 'Socrates, is sterfelijk,
want Socrates is een mens', die veel.nauwer aan.sluit bij- natuuriijke taal,
en bovendien door een andere terminologie to gebruiken. - In plaats van
ii

onvolledia-,,anoem ik 'Socrates is sterfelijk, want Socrates is een mess'
namelijk abstract. D-e vorm van ,die. abstracti.e rechtvaardigt; -dat het
abstracte _g.ebruik acceptabeler is dan:.de-concrete vorm.

Constructie

6.1.4.2

In deze paragraaf gebruik ik weer de in =6.1.1 ingevoerde afkortingen.

Bewering
Gegeven 'Socrates is ste-rfeliik , want. ocr-:ates is een wens' (1) 'Alle
,

.

_

mensen`zijn sterfelijk',(2en 'Socr-ates:is_sterfeijk,- want Socrates is
een mens en alle. rrqe:ns,en ziin Fsterfelijk' (3), beweer,{ik,.het volgende:
_

1

2
3

-

(1) is een abstractie van (3).

-

,(2) is, een generalisatie van.het logisch minimum bij (1).

-

(2) en. (3)ku.nnen. uit

,

) g,eoonstrueerd worden

Uitvoering
(1)

1

is een abstractie - van {T(3), want (3)

met (2) daaruit

weggelaten,vormt,(1) (vergeIijk, §6.1;1).2

_

`Het I-ogisch minimum bij (1) .is -.'AI:s Socrates- een; mans is,- dan .is

Socrates sterfelijk' (zie §6.1..3..4). Een generalisatie daarvan is. 'Ais
iemand een mens is, dan is-.hij. sterfelijk'- (verge.lijk §,6.1.3.5). Deze
.generalis_atie is Iogisch;. equivalent metr 'Al;le mensen zijn sterfelij:k'.
Dat is de uitspraak (2) waarvan. in (3)-geabstrah.ee.rd is.
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De constructie van (2) en (3) uit-(1)` volgt de procedure die .ik in 2 al
heb- .aan-gestipt.. Dew constructie is- gedetailleerder to geven op een
vrijwei geheel mechanische manier:
(3).

Zij (1) gegeven:

.Socrates is sterfelijk, want Socrates is een mens-,

.(

Vervang in (1) 'Socrates' door 'x'.

Merk op dat 'x' voor een variabele staat. Dit is dus een generalisatie
over de informatie die de prem.isse en de conclusie, gem.eenschappelijk
.hebben. In plaats van door 'x' liad-ik-'Socrates' ook door i-emand'x kunnen
vervangen. 'lemand is sterfelijk, want demand is een omens' betekent eehter
niet hetzelfde als het gewenste° (ve-gelijk 2) 'lemandl is sterfelijkwant
hij is- een mens'. De laatste zin is namelijk equivalent met 'x -is :sterfeiijk,
want x is een mens'.-

Conjugeer -nu 'x is sterfelijk, w,rrt'xRis'een'mess' met-'x is Socrates'.
Dan krijg je:

..

(x is- sterfelijk, want x is een= me- ns) en (x is Socrates)

(7)

Vervang in 'x is st-erfelijk want'x-is een mens. het woord 'want' door de
implicatiepijl

' #-- '.

Het resultaat is -

(x- is sterfeiijk)' (x is een wens)
Keer de implicatie om

(x is eenmens) =>(x is sterfelijk)
- Deze' uitspraak is logisch equivalent met:
male mensen zijn sterfelijk
(2}
_

Dit is de constructie' van {.2) uit (1). Alleen de laatste stap van die
constructie is niet mechan.isch.

Conjugeer nu 'alle .mensen zijn sterfelij,k' met 'x i_s eevn men

i,n- (7).

Dan krijg je:

sterfelijk want .(x Js,-.een._mens)._ en (able men.sen. zijn
sterfelijk)} en (x is Socrates)
s
(8)
[

x is

S

Laat 'x is' Socrates' weer weg uit (8) e=n vervang 'x' weer door 'Socrates'.
Dan krijg je:
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.Socrates- is sterfelijk, want (Socrates is een mens) en (alle mensen
zijn sterfelijk) ]
[

--

Laat hieruit de haakjes weg, dat zijn nu- immers overbodige hulpsymbolen.

Je_krijgt nu,het ge enste:
Socrates is sterfelijk, want Socrates is een mens en alle mensen zijn
sterfelijk

6.1.4.3-

(3)

Verband met h.ierarc_h{isch,lan.aken,

rinci e overtuig je iemand op een concreet niveau -pas van

In

.

'Socrates is sterfelijk', als je zowel het argument 'Socrates _is een mens'
als het argument 'Alle mensen zijn sterfelijk' naar voren hebt gebracht. Op
een abstract 'niveau.- zal de ander al genoegen ne.men met slechts het
argument 'Socrates is een mens. Deze-verschillende presentaties zijn een
uitdrukking van-de hi6rarchie op de argumenten.

Vanwege het constructieve verband
'Socrates, is sterfelijk,
want Socrates is een :mens' (1) -en 'Alle mensen zijn sterfelijk' (2), is het
in de rakti'k in :een conversationele context uitgesloten, dat iemand (1)
riiet acceptabel vindt maar (3) ' wet: De abstracte versie (1) heeft in een
tussen.

rp

conversationeie context automatisch de voorkeur. Daarom kun je hier niet
meer van bewust planmaken spre°ken ' maar gaat het om een impliciet
gebrui-k van abstractie in iedere conversationele context.

6.2 U itbr°ei dinge-n

"Niet alleen-het--enthymeem 'Socrates is sterfe-lijk, want Socrates is

een mens' is abstract. Je kunt enthymemen in het alaemeen abstract
noemen. Steeds kun je het weggelaten argument .als weggeabstraheerd
beschouweh,.
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De ein -§6.1.4:2 gegeveen constructie daarentegen heeff' een beperkt

aantal toepassingen. Die constructie werkt .aileen wanne-er de premisse en,
de conclusie van een redenering informatie aemeenschha{ peliik hebben. Dat
is niet bij alle enthymemen het geval.
Zelfs wanneer er . gerneenschappelijke i-nformatie is. -'is- 'de `uit het
'log isch- . minimum' gevormde-. implicatie - slechts .een
icati.e. voor de
premisse.waarvan, geabstraheerd is..--Dit-biij-kt, in de volgen:de paragr-afen.

Socrates

6.2.1

is

sterfelijk`

ste, rfeI. j

want

a4le.

rnens n

zi:j

Wanneer ik een. deel van de in §6.1.4.2 gevolgde procedure om (3) uit
(1) to krijgen schematisch:weergeef, is het resultaat

2.

M(s) ..uS(s).M(x) .. S(x).

3.

M(x) - S(x).

1.

4.

(generalis'atie' over s)

M(s), M(x) -* S(x)]"..,.,.5(,s).

(.uit 1 en -3.)

'M(s)' staat voor 'Mens(socrates)' staat voor 'Socrates is een mens' (zie
§6.1.3.1). 'S' staat voor 'sterfelijk. 'M(s).. S(s)' staat voor 'op grond van
. ((z) geldt S(s)' (zie §6 12) en en' dat stact voor 'op g rond vans (Socrates is
een mens) geldt (Socrates ,`is }sterfelijk) ; vdat-- wil -zeggen ©crates is
sterfelijk, want Socrates is een mens'..
.

S(s)''

.

,

In de concrete redenering (3) had ook een andere premise verzwegen
kunnen zijn: als je de prem.misse 'Socrates is een mens' (4) uit (3) weglaat,

houd je de redenering 'Socrates is sterfelijk, want alle mensen zijn

sterfelijk' (6) over.-

In (6) is 'sterfelijk' de. informatie: die de premisse en 'de con..cl,usie
gemeenschappelijk hebben. Analo.og aan de bij (1) gevolgde procedure moet
le aus generaiiseren,over, sterTeiiji
1.

[M.(x) -- S(x)] .. S(s).
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[M(x)- - X(x)] :. X(s). [M (x) -- X(x)],-* X(s).w

2.
3.

(generalisatie over S)

.

De formule 3. impliceert dat M(s) het° geval is. Als X; gelijklis aan M is 3.
namelijk equivalent met M(s): =.
_

-a

{[M(x) -4.M(x)] -4 M(s)}
IT M(s)}

-

H

M(s)._

Dus M(s) - 'Socrates is een mens' (4) - is een aanname`die -als verzwegen
argument aan [M(x) --> S(x)] :. S(s) - 'Socrates is ste`rfelijk, want alle
mensen zijn 3sterfelijk' (6) -, toegevoegd kan, worden op grond van
generalisatie. Het resultaat is weer:
4.

[M(s), M()

.S()] .

S(s).

Deze toe-passing van generalisatie is nietbij Hitchcock, to vin.den.

6.2.2

P eperkte

genera: isatie, in 'John Is .EEn
.

els,-

l,us John is

Beschouw nu .de redenering -'John is Engels, dus John is dapper-'. De
constructie uit 6-.1 4.2.",l evert .achteree;n.volgens:
(x is Engels) dus (x is dapper)
,(-x is Engels) => (x is; dapper)

De laatste uitspraak is equivalent met.:.

Alles wat Engels is, is dapper
Deze zin is een indicatie voor de premisse

is.

'Alles wat Engels is, is dapper' betekent niet hetzelfde als 'Alle

79

abstractie

Engelsen zijn- dap'per' --dee- premisse die je geneigd bent hier toe to voegen.

.-Engelsen' is namelijk- hot rneervoud van 'Engelsnian'; het woord
Engelsmannen' is niet'gebruikelijk als meervoudsvorm. Het,meervoud van
'Engels ding', dat wil-:zeggen 'Engels object x', is- hiet'Erigelsen'=
Nu °zal iemand wellicht zeggen: 'maar het is overduidelij.k dat met
!

'John' een. Engelsman_ bedoeld is, en niet een:=Engelse sleutel.' Waarom is dat

inderdaad duidelijk ? ,Dat is zo omdat.uit de betekenis van John is Engels,
dus John is dapper' bti'jkt, d t' met- John vermoedelijk een mens wo:rdt
bedoeld. Er zijn weF situaties::mogeJ[k waarin'' met John een ;hon-d. wordt

bedoeld - zoals Scriven op een on.langs gehouden conferentie over
argumentatietheorie opmerkte -. Maar zonder meer- i-nformatie over de
context van `John is Engels, dus John is dapper`, is het veel aannemeli:jjker
om to veronderstellen dat John een mens is, dan onto veronderstellen dat

John een hond is. Honden heten doorgaans niet'J.ohn; bij de zin 'Bello is
Engels, dus Bello is dapper' is :et vee( aannennelijker-, om to
veronderstellen dat het over een, hond gaat-. De naam John beva.t.dus
informatie waar- niet over gegeneraliseerd -mag, worden'-vergelijk Een in
§6.1.3.4

De premisse waarvan in 'John is Engels:,,` du`s Joh-n -is° daapper'.-- is
geabstraheerd, is dus op grond van sernantischee.inform_atie beperkter dan
de hierboven gevo.r.mde gener-alisatie `Alles wat Engels is, is dapper. Op

grond van semantische vooronderstellingen moet je 'John is Engels, dus
John is dapper '-d'aarom ,eigenlijk interpreteren als.
John - die een

is -

-dus John

.Nu levert general isatie,over het bijbehorende-' logisch

`"

'...

dapper

nimurn

(-(xis°een men) -en (x is. Engels) ) => (x is dapper)

Dus heb je weer als uiteindel jk: resuitaat het hiermee equivalente:
Alle E.ngelsen zijn dapper
Omdat 'er sprake is van semant=ische analyse kuh =l,e

over een constructie van dit resultaat uit 'John is Engels, dus John is
dapper'.,....
Je kunt dit geval-- -benoemen door to spreken over 'beperkte
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gen.eralisatie': je-vervangt immers 'John'.niet. door. een wil _eakeurjige.-'x',
maar, door het, minder algemene .'mess x'. Voor--, deze oplossing- kiest
.

HitchcOck (Hitchcock 1986: 9/10). Toulmin noemt Alle E.ngelsen °zijn
dapper'. een minder rui,rne 'warrant' clan 'Allen wat

6.2.3

'.Deze.

ii

is dapper'...,

ajd.iaa:n -.is opper.hoofd9 want de

een, verentooi'
dus- John is dapper': is de acceptabele generalisatie
dus.beperkter dan de op grond van de generalisatie-procedure aannemelilke
generalisatie. Ook in het volg-ende Voorbeeld° is gen-eralisatie volgens de
§6.1.4.2
is

is.

Deze indiaan F-is opperho,ofd,_ want deze indiaan :draagt een
verentooi

General-isatie van het logisch minimum ;levert namel.ijk:

(x draagt een verentoor)

=* (

is opperhoofd)

Deze uitspraak is equivalentmet.
.ledereen-die

verentooi dr-aagti is opper-roofd i

Die uitspraak is onwaar:Als ik een verentooi opzet ben ik 'nog geen
opperhoofd. Alleen voor indianen is dat het geval ! De volgende uitspraak is

daarentegen wel acceptabel als de premisse waarvan geabstraheerd is in
'Deze indiaan is opperhoofd, want deze indiaan draagt een verentooi:
Alleindianen die een verentooi dragen, zijn opperhoofd

Blijkbaar is alleen generalisatie acceptabel over de specifieke indiaan
waarnaar in _de- uitspraak verwezen wordt.
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A19e ei°fahdbewoners zfjh dapper is onaannemeiijk-

6.2.4

De `zin 'John' is
dus hij is dapper` f eeft precies
dezelfde betek-enis als 'John, is, een, Engelsman; dus John -is-dappbr-oit
§6.2.4.; het woord 'hij' in de eerste zin ve'rwijst ondubbeizinnig naar John
in de premisse van die zin. Na in de eerste zin 'hij' door John' vervar gen to
.,hebben, kun je dus weer de'procedure volgen orn-bij deze redenering het
argument to vi'nden waarvan geabstralieerd is: 'Aile Engelsen zijn dapper'.

Een andere - hypothetisch - voorgestelde verzwegen premisse dan
dus hij is-` dapper' is:

-'Alle Engelsen zijn n dapper' bij ,'John--is eet

,'Alle eilandbewoners ziin dapper' (Van Eemeren 1982-: 350). Van .emeren

en Grootendorst wijzen deze aarivullin,g af, brr-dat ze meer is dan het
conversationele minimum 'Alle Engelsen zijn dapper' (Van Eemeren 1982:
.353). Wat het conversation el ,-minimum..is,. wordt bepaald door de maximes

van Grice. In §6.1.3.4 heb ik uiteengezet, dat de toepassing die Van
Eemeren en Grootendorst aan deze maximes geven bij de zin 'John is een
Engelsman, dus hij is dapper', discutabel is.
Op- grond van de voorwaarden voor de constructie uit §6.1.4.'2 is

eenvoudig aan to tonen dat 'Alle eilandbewoners zijn dapper' geen
aannemelijke

dapper'.

is

s een Engelsman, dus° 'hij is

In 'Alle eilandbewoners zijn dapper' is niet alleen gegeneraliseerd

over informatie die de premisse 'John is een EngelsmanI gemeenschappelijk
heeft met de conclusie 'hij is dapper'. Er is' bovendien - in beperkte mate -

gegeneraliseerd over informatie die alleen in de premisse voorkomt,
namelijk over 'Engel°sman' Alle `Engelsen zijn eilandbewoners, maar niet
alle eilandbewoners zijn Engelsen, dus 'eilandbewoner' is een algemener
begrip dan 'Engelsman'.

Die extra generalisatie Js niet geoorloofd. Daarom is de aanvulling
'Alle eilandbewoners zijn dapper' onaannemelijk.

6.3

Co'-ficlusies 'van hoofdstuk 6

Door een enthymeem geen 'onvolledige argumentatie' maar 'abstracte
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arg.umentatie' to -noe:men,, wordt de negatieve ,connotatie.van 'onvolledig'
niet met het beg rip 'enthymeem,',,verbon den.,,

De: pre-misse waarvan ;in een e nthymeem-geabstraheerd is kan-- sours uit

dat enthymeem geconstrueerd-warden. In de benaderinge-n van Toulmin,
-Grice, en, Van E.emeren en .Groote,ndorst wordtri.niet -zo'n constructie
gegeven., .

Deze constructi& staat dish er. bij;_ de natuurlijke: teal, danr,: hat
constr,,uctieve_ verband tussen de predikaatlogisch,e parafrases- van _de
onvolledige redenering en de daarbij verzwegen premisse.
Omdat de constructie, vrijwel :mechanisch is uit to vo.eren,-; ken :daze

constructie wellicht -:een bijd;rage leveren aan de;: ontwikkeling:, van
,

tekstana-lyserende comp:uterprograrnrna's.
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Page hI-'
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De definities van

1

'prob`leem"

en 'abstractie

®p "prob ernet -big ° Jb leers;

raet` iedere

abstracter oplossing correspondeext .een. f'concrete ,'o'p-ossing;

,,,voorbeeld, van een abstracts the-orie
Probleem

"A problem P is a pair <T ,A >, where T = <F, R > is a theory and A E F
T is called the theory of P.

.A- is called the statement of P.
A solution of P is aproof of A. in T

A problem is
unsolvable.

`has at least one solution; otherwise it is
(Jonkers 1982: 11)

"

Abstrcctle p probler9en
Let, P1 =_<<Tj<, Al > ,arid P2 = <T2

.,

A2.> be problems.

An abstraction function from P2 to P 1 is an abstraction function [(D]
from the theory T2 to the theory T1 such that A2 E dom ((D) and
(D(A2) = Al
.

P 1 is said to be an abstraction. of, P

function from P2 to P1

.

"

if

there exists, an abstraction
(Jonkers 1982: 13)
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Met: iedere -abstracte oplossing cpqrespondeert een. concrete
oplossung,
Neern nu Pj Pj,, en P2 -als in de bovenataande definitie; 'P-1 Js -:-s, o,lvable'
betekent dat A j in Tj 'bewe-zen kan worden, dus dat Aj zonder premissen

afgeleid kan worden. Zij G I-T1 F een bewijsstap uit zo'ri afleiding
(G is een ve4rzam.eling fo-rmules, F is een 'f.ormul'ej. Op grond --van-de

in T.

surjectiviteit van- de .abstractie-==afbeelding- (D,, (chausuie l t in- de definitie

.van de abstractie-functie, zie §3.2) zij;n er G' en F zodat G = (D(G') en F
_ (F) . Op grond van het gegeven (D(G) I-TI q(F) geldt wegen.s clausule
2 in .de definitie van de abstractie-functie: G'

I-T2 F

.

ledere bwijsstap-- in de thaorie -T.1 kan dus..vo.rden geconcretiseerd
tot een bewijsstap in de theorie T2 . Het is duidelijk,. dat men de in T2
geconcretiseerde stappen van het bewijss van-A, in Tj Yop elkaar kan laten
aansluiten door een geschikte keuze van de premissen en -conc.u:sies in T2
Op die manier construeert men een afleiding zonder premissen van A2
in T2 , dus A2 is bewijsbaar in °T2 . De' gev®rndon concrete oplossing van
P2 correspondeert met de gegeven abstracte oplossing vaneP1
.

.

Voorbeeld van een abstracte theorie
"EXAMPLE 1.2

Let Tj = <F1, Rj > and f2 = <F2 R2 > be theories, where.
,

Fj ={a, b, c,d},
R 1 = {(O, a), ({b},c); ({c},d) },
F2

{ a, b, c, ' d , `e, f,

g.};..

R2 = {(0, a), ({a},b), ({c},d), ({c},e), ({d, e},f}, ({b, f}, g)},
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then "Tf is an abstraction of.,T . "he-following partial'functior'
(D: F2 -4 Ff is an abstraction function°frorr T2 to T9 :

te(a)=a,
i(b) =a,
i(c) =b
,

(D(d) = undefined ,
-te(e) = undefined ,
(D (f)
-

=

c,

cp(g) = d

The proof that (D is indeed 8tmabstractidn function function from T2
to, TI, amounts to proving that the following assertions are valid:
T2

a,

-T2 b,
{c } HT2 f,

{f} HT2 g.

(Jonkerss 1-982:.12/13)

Toelichting-:

Also een abstractiefunctie is (z ery do defin tie in § .2) °dan °moet; de
bewering 0 1 2 -a gelden `orndat in
T1 te(a) geldt in T,
(0) °T1 te(a) .:geldt in Tj want o(O) = 0 en(a) . ,= a en 0 I-Tj a
. De
Een arder manier om 0 I= a Jte schrijven-is name qk (0,,j) 8
bewerin 0 T2 Ta Y geldt oak, irnmers-'(0,a) t R2 .
Evenzo.voor 0]--T2 b , {c }vRi-T2 f en {f } I- -2:-g
.

.

,

wk

R,1

De theorie, T f is dus een abstractie van de theorie T2
geabstraheerd van -de irrelevante details e, f en g .

.

Er is
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B i j lags .2

. w e"

a voori, eeld n vas a

Plaisted,.

=

tractie bij

n

Propositional abstraction'
(2) The propositional abstraction. If C is the clause {L 1,L2 , ...,
Lk }, then f (C) is { C' }where C' is the clause {L'f,,L , -.,L k } and L'
11

is defined as follows, for 1<f <k :

2

If Li is of the form P (t, ...,tn ),`then L'i is P
form

.

If Li is of the

...,tn ), then L'i is ---,P.

Thus f (C) is- a clause in the propositional calculus."
(Plaisted 1981: 52)

Toelichting van de definitie van abstractie`aan die hand ;van dit voorbeeld
(zie §3.4):
Stel .dat:rt

CC1 = {P(A),-,P(C), -Q(C)}
C 2 = {P(D), Q(C)}

C3 = {P(A), -P(C), P(D)}

Merk op dat geldt: 'C 3 is a resolvent of C 1 and C 2' (zie §3..4). Volgens
propositional abstraction' geldt dat:
=
f (C 1) = f
(C
f ({P(D), Q(C)}) = {{P,Q}}
f (C3) = f ({P(A), -,P(C),,_ P(D)}) = {{P,

P}}

De 'clause' {P - P, :P e f (C 3) .is triviaal 'subsumed' door de' resolvent' {P,
-,P, P} van {P, -,P, -,Q} en, {P,Q} .(.merk op dat deze propositi-elogische
clauses' ook nog de 'resolvent {P, -,Q, Q} hebben, hiermee correspondeert
geen concrete `resolvent' ` !): Dit is een Rillustratie -van claus`ule (1) in de
definitie van abstract-ie.

Op grond van de definitie van f geldt eueneens f (NIL) = {NIL}, dit is
clausule (2) uit de definitie*van abstractie.
Stel

C 1 = {P(A)} en C -2 = {P(f(D))} (Ns een functiesymbool). {P(A)}

subsumes' {P(f(D))}, substitueer namelijk f(D) voor A. De abstractie van
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{(P(A)} is {P}, de abstractie van {P(f(D))} is even.eens {P}.' {P} 'subsumes' {P}

triviaal. D-it illustreert clausule- (3) uit de definitie van abstractie.

Een tegenlntu'itiet" voor..beeld van abstractie
Plaisted geeft hat volgende vborbeeld' op

p is the usual interpretation of, arithmetic then with
,

-the clause {-,(x < y ),

--,(

y < z), x<< z } we associate the clauses -

{-(1 < 2), -,(2 < 3), 1 < 3}, {-(1 < 5), -,(5,< 2), 1 < 2}, {=(8-< 7), --,(7 <6),

8 < 6} etc. The clauses in f (C ) will be true, in pr ;if. C is, but need not
(Plaisted 1981:53)
,be in general., "z

y < z ), x < z } geassocieerde verzameli:ng
De met 'clause' {-,(x < y ),
'clauses' is per definitie :een abstractie ervan: (vergelijk de,-d.efinitie. in
§3.4). Op grond van h--et door Plaisted ge' ntroduceerde spraakgebruik "Also; if. D E f (C ) we-call D -'an abstraction of C-.-." (Fzib -§3-4) - is een
'clause' uit die abstractie - bijvoorbeeld de 'clause` -°`' {-,(l < 2), -,(2 < 3),
1 < 3} - zelf ook een abstractie to noemen. Dat is precies wat ik in §3.4
gedaan heb.

Op het eerste gezicht ben ik geneigd

{-,(1 <

2), -(2 < 3),

1 < 3}

concreter- to noe-me-n dan {-,(x < y ), -,( y z,' z:), x < z' } en juist niet
abstracter, om dezelfde reden ,dat ik 1:_concretbr noPm dan x : x is
algemener dan 1

Bijla

.

3

STRIPS

1) pickup{'x)
P&D: ONTABLE (x), CLE4R (x), HANDENIPTY
A: HOLDING (x)

2) putdown(x)
F&U: HULUNU (x) A: ONTABLE (x), CLEAR (X); HAtVDEMPTY.

,

8-8
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3) stack(x,y)ti
P&D: HOLDING (x), CLEAR (y)
A: HANDEMP7Y, ON (x,y), CLEAR (x)

4). unstack(xt,y)
P&D: HANDEMPTY, CLEAR (x), ON (x,y)
A: HOLDING (x), CLEAR (y) "

B-i

lage 4

(Nilsson 4.982: 281)

Een oplosssirg op drie nivveaus ih=BST

IPS

Het programma ABSTRIP'S ziet er als volgt uit:
"-l)-,pickup(x).
1
2
P&D: ONTABLE (x), CLEAR (x), HANDEMPTY
A: HOLDING (x)

_2

2) putdown:(x)
2
P&D: HOLDING (x)
A;; C NTAB.LE (x),-CLE1 R (x),=HANDEMP7Y

3) stack(x,y)
2
P&D: HOLDING (x), CLEAR (y)
A: HANDEMP7Y, ON (x,y), CLEAR (x)
2 '-

4)unstack(x,y)
3
P&D: HANDEMPTY, CLEAR (x), ON (x,y)
A: HOLDING (x)," CLEAR (Y)
1

2,

(Mlssen 1982: 351)

Stel dat om to beginners biok B en blok A op de tafei liiggen; en dat blok C op
blok A Iigt. H-et gegeven probleeml i*sa om de drio blokken, als volgt. boven op
elkaar to krijgen: b-(ok B anderop, direct op de tafe1;rwblok C daarboven; en

absfractie
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blok A bovenop.

De oplossing die ABSTRIPS voor dit probleem vindt is deze: haal blok C
van blok A of (unstack(C,A) ), leg -blok-C op blok B (stack(C,B) ), pa-k blok

A op ( pickup(A) ), en leg blok
°.,°A op blok C (stack(A,C) ). Deze oplossing
wordt in drie fasen gevonden.

11

Een regel in de 'GOAL STACK' kan toegepast worden ais iijn in de
`GOAL STACK' zichtbare preco-n-dities -in de-'STATE- DESCRIPTION'
voorkomen. Het toepassen van -een regel betekent dat die precondities uit
de ',STATE DESCRIPTION' worden weggelaten - de 'preconditions list' 4is

immers gelijk aan de 'delete list' - en dat alle condities uit de 'add list'
aan de 'STATE= DESCRIPTION' worden toegevoegd. De regel en zijn
precondities kunnen -nu ut

STACK' wordden gescclhrapt

Bij de oplossingen op de niveaus 2 en

dus een Incons-istente

'STATE DESCRIPTION' _gevor..mdworden (zie bijvoorbeeld de eindtoestand

van de oplossing op niveau 3 ). Bij de toepassing van een abstracte regel

worden- immer-s' de onzichtb-are precondi,ties n-iet u=it, de 'STATE
DESCRIPTION' verwijderd terwijl daarentegen alje condiities- uit de ''add
list' aan de 'STATE DESCRIPTION' vorden`toegevoegd.
De°oplos ing,op niveau 3 isals volbt
STATE DESCRIPTION

GOAL STACK
ON(C,B) AON(A C)

CLEAR(B)
CLEAR(C)

ON(C,A)
HANDEMPTY
ONTABLE(A)
ONTABL E(B)

STATE DESCRIPTION
CLEAR(B)
CLEAR(C) ON(C,A)
HANDEMPTY
ONTABLE(A)
ONTABLE(B)-

GOAL STACK

.GOAL STACK
ON(C,B)
°:
ON(A,C)
ON(C,B) A QN-(A,C).
=w.

.

hieronder)

ON(A,C)
ON(C,B)
ON(C,B) A ON(A,C)

abstractie
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STATE DESCRIPTION

GOAL STACK
stack(C, B)

CLEAR(B)
CLEAR(C)
ON(C,A)
HANDEMPTY
ONTABLE(A)
ONTABLE(B)

ETC....

{M/EEDE OPLOSSING)

ON(A,G)
ON(C,B) A ON'(A,C)

STATE ' DESCRIPTION:A'
: CLEAR(B)

GOAL STACK
ON(A,C)
ON(C,B), A ON(A,C)

CLEAR(C)
ON(C,A)
HANDEMFrY
ONTABLE(A)
,

ONTABLFE(B)

.
,

ON(C,B)

w., (het doel ON(AC) kan_ men.bereiken als men de zichtbare

condities - geen - van stack(A,C) kan bereiken en dan deze
repel tQepast)

STATE DESCRIPTION
CLEAR(B)CLEAR(C)
ON(C,A)
HANDEMFrY
ONTABLE(A)
ONTABLE(B)
ON(C,B)

GOAL STACK

stack(A,C).`..
ON(C,B) A ON(A,C)

(stack(A,C) kan worden toegepast omdat alle precondities
vanstack(A,C)=op niveau 3 onzichtbaar
triviaal ..
'voorkomen' in de STATE DESCRIPTION; aan het doel
ON(C,B) A ON(A,C) kan voldaan worden omdat ON(C,B) en
ON(A,C) beide in de STATE DESCRIPTION voorkomen)

STATE DESCRIPTION
CLEAR(A)
CLEAR(B)
CLEAR(C`
ON(C,A)

GOAL STACK
NIL °"v

abstractie
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HANDEMPTY
ONTABLE(A)
ONTABLE(B)
ON(C,B)
ON(A,C)

De g-evonden 'first level solution', de oplossing op het rneest abstracte
niveau - 3 -, is dus:
{stack(C, B), stack(A,C)}
Deze -oplossing is een van de twee- -mogelijke oplossingen, de andere
oplossing is:
{stack(A,C), stack(C,B),}

Die andere oplossing is niet to concretisere°n tot een oplossing op1niveau 2.

lk beschouw al-leen van de oplossin-g. {stack(C,B), stack(A,C)} de
concretiseringen op de niveaus2 en1}.

Het zoeken marteen'oplossing op een niveau lager (in ditigeval niveau
2) begint met een 'GOAL STACK' die als doelen bevat: het -doe! -van de
probleem op het hogere niveau (in dit geval-ON(C,B) A ON(A,C) ), on daaraan

voorafgaande de regels uit de oplossing op dat hogere niveau (in dit geval

stack(C,B) en stack(A,C) ) en de op bet la ere niveau zichtbare
precondities van die regels (

in

'ge.val respectievel;ijk-HOLDj NG(C)- A

CLEAR(B) en HOLDING(A) A CLEAR(C) ).

Het 'solution path voor d oplbssi,ng op niveau 2 is:
STATE DESCRIPTION

GOAL STACK

CL EAR(B)°

HOLDING(C) A CLEAR(B)

CLEAR(C)

stack(C,B)

ON(C,A)

HOLDING(A) A CL_EAR(C)

-HANDEMPTY

stack(A,C)

ONTABLE(A)

ON(C,B)rA ON(A,C)

ONTABLE(B)-

STATE DESCRIPTION
CLEAR(B)
CLEAR(C)

GOAL STACK
HOLDING(C)
CLEAR(B)
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HOLDING(C) A CLEAR(B)

ON(C,A)
HANDEMPTY
ONTABLE(A)
ONTABLE(B)

stack(C,B)

..

HOLDING(A)
CLEAR(C)
HOLDING(A) A CLEAR(C)

stack(A,C)
ON(C,B) A ON(A,C)

(een van de manieren om het doel. HOLDING(C) to bereiken, is

11

eerst CLEAR(C) A ON(C,A) bereiken en.daarna unstack(C,A)
toepassen; vervang in de GOAL STACK het doel HOLDING(C)
dus door de doelen CLEAR(C) A ON(C A) en unstack(C,A)

achter elkaar)
STATE DESCRIPTION

GOAL STACK
CLEAR(C) x ON(C,A)

CLEAR(B)
CLEAR(C)
ON(C,A)
HANDEMPTY
ONTABLE(A)
ONTABLE(B)

unstack(C,A)
CLEAR(B)

STATE DESCRIPTION-

_-

CLEAR(B)
HANDEMPTY
ONTABLE(A)
ONTABLE(B)
HOLDING(C)
CLEAR(A)

GOAL STACK
CLEAR(B)
HOLDING(C) ACLEAR(B)

-stack(C,B)

STATE DESCRIPTION

GOAL'STACK

HANDEMPTY
ONTABLE(A)
ONTABLE(B)
CLEAR(A)
ON(C,B)
CLEAR(C)

°HOLDING(Ar
CLEAR(C)
-,,,HOLDING(A) ACLEAR(C)

stack(A,C)
ON(C,B) A ON(A,C)
.....

r
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STATE DESCRIPTION
HANDEMPTY
ONTABLE(A)
ONTABLE(B)
CLEAR(A)
ON(C,B)
CLEAR(C)

STATE DESCRIPTION
HANDEMPTY
ONTABLE(B)

GOAL STACK
ONTABLE(A) A CLEAR(A)

;pickup(A),
CLEAR(C)

HOLDING(A)ACLEAR(C)
.....

GOAL STACK
CLEAR(C)
HOLDING(A) A CLEAR(C)

vstack(A,C)

ON(C,B)
CLEAR(C)
HOLDING(A)

STATE DESCRIPTION,

ON(C,B) A ON(A;C)

GOAL STACK

HANDEMPTY"

A ON(A,C)

ONTABLE(B)
ON(C,B)

ON(A,C)

STATE DESCRIPTION
HANDEMPTY
ONTABLE(B)

GOALSTA.CK111
NIL

ON(C,B)
ON(A,C)

De oplossing op niveau 2 is -dus:

a

{unstack(C,A), stack(C,B), p,ickup(A), stack(A,C)}
Dit is eveneens de oplossing op niveau 1, - het concrete niveaU -. Het
'solution path' op niveau 1 is:

abstractie

STATE DESCRIPTION
CLEAR(B)
CLEAR(C)
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GOAL STACK
HANDEMPTYA CLEAR(C) A ON(C,A)

unstack(C,A)

ON(C,A)

HOLDING(C) CLEAR(B)

HANDEMPTY
ONTABLE(A)
ONTABLE(B)

stack(C,B)
ONTABLE(A) A CLEAR(A) AHANDEMPTY

pickup(A)
HOLDING(A) A CLEAR(C)';Pr

stack(A,C)
A Ort(A,C)

STATE DESCRIPTION

GOAL STACK

CLEAR(B)
ONTABLE(A)
ONTABLE(B)

-stack(C,B) -

HOLDING(C)

pickup(A)

CLEAR(A)

HOLDING(A) A CLEAR(C)

HOLDING(C) A CLEAR(B)

ONTABLE(A) A CLEAR(A) A HANDEMPTY

stack(A,C)
:*ON(C,B) AON(A,C)

STATE. DESCRIPTION
ONTABLE(A)
ONTABLE(B)
CLEAR(A)
HANDEMPTY
ON(C,B)
CLEAR(C)

-STATE DESCRIPTION

;GOAL STACK
ONTABLE(A) A CLEAR(A) A HANDEMPTY

pickup(A)
HOLDING(A) ACLIEAR(C)

stack(A,C).
ON(C,B) A ON(A,C)

GOAL STACK

ONTABLE(B)

rHOLDING(A)ACL EAR(L),

ON(C,B)
CLEAR(C)

stack(A,C)

HOLDING(A)

ON(C,B) A ON(A,C)
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- GOAL STACK -

STATE DESCRIPTION

ON(C,B) A ON(A,C)

ONTABLE(B)

ON(C,B)
HANDEMPTY
ON(A,C)
CLEAR(A)

IV

STATE DESCRIPTION
ONTABLE(B)
ON(C,B)
HANDEMPTY
ON(A,C)
CLEAR(A)

GOAL STACK
NIL

Met behulp van de oplossing op niveau 2 is de oplossing op niveau 1 dus
direct gevonden !
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