
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Logic for social software

Pauly, M.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
Pauly, M. (2001). Logic for social software. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/logic-for-social-software(9ad66ec5-063d-4673-8563-91369d0af7aa).html


Samenvatting 

De term sociale software verwijst naar liet projekt, dat probeert om met behulp 
van formele methoden uit de informatica, sociale procedures en processen te anal
yseren. Voorbeelden van zulke processen zijn algoritmen voor het verdelen van 
een koek en verkiezingsprocedures. Kenmerkend voor dit soort procedures is dat 
een aantal agenten betrokken zijn in een wei-gedefinieerde strategische interac
tie. Wij zijn geïnteresseerd in het ontwikkelen van logische hulpmiddelen om de 
correctheid en efficiëntie van zulke sociale software te kunnen bewijzen. Voor het 
koek-verdeel algoritme betekent dit aan te tonen dat iedere persoon met zo min 
mogelijk sneden een voldoende groot stuk krijgt. Voor een verkiezingsprocedure 
zouden wij willen aantonen dat de politieke macht op een juiste manier is verdeeld 
en dat het aantal stemmingen tot een minimum wordt beperkt. 

Wij behandelen twee logica's voor deze taak. Coalition Logic, geïntroduceerd 
in hoofdstuk 3, is geschikt voor het redeneren over de macht van coalities in ver
schillende soorten extensieve spelen. De formule [C]tp beweert dat op dit moment 
van het spel de groep C een gemeenschappelijke strategie heeft om in één stap 
een situatie te bereiken die aan LP voldoet. Wij geven volledige axiomatiseringen 
van deze logica voor extensieve spelen met en zonder simultane zetten, en geven 
verder resultaten over de complexiteit van model checking en het vervulbaarheid-
sprobleem. Hoofdstuk 4 breidt Coalition Logic uit met een extra modaliteit. De 
nieuwe formule [C*}tp beweert dat groep C een gemeenschappelijke strategie heeft 
om Lp in een willekeurig aantal stappen te bereiken. 

De metatheoretische resultaten voor Coalition Logic staan ons ook toe een 
vergelijking te maken tussen het redeneren over individuen en het redeneren over 
groepen: Voor sommige klassen van sociale processen is redeneren over individuen 
makkelijker dan redeneren over groepen, verondersteld dat NP / PSPACE. Op 
dezelfde manier vergelijken wij de complexiteit van verschillende soorten pro
cessen, bijv. door te vragen of het redeneren over situaties waar agenten simul
taan handelingen verrichten minder of meer complex is dan het redeneren over 
situaties waar agenten alleen achter elkaar acties kunnen uitvoeren. 



Hoofdstuk 5 geeft voorbeelden die laten zien hoe Coalition Logic kan wor
den gebruikt in de analyse en synthese van sociale processen. De meeste voor
beelden zijn in essentie verkiezingsprocedures zoals het debat over het Bonn-
Berlijn vraagstuk in de Duitse Bondsdag. De verificatie van eigenschappen van 
een sociaal proces gebeurt via model checking in Coalition Logic. De generatie 
van een sociaal proces dat voldoet aan een bepaalde specificatie aan de andere 
kant wordt beschreven in termen van een vervulbaarheidsproblcem. 

Game Logic is de tweede logica voor sociale software die wij bestuderen (hoofd
stukken 6 en 7). In tegenstelling tot Coalition Logic is het sociale proces in 
Game Logic een expliciet onderdeel van de logische taal, waarbij de formule (7)^ 
weergeeft dat speler 1 in spel 7 een strategie heeft voor het bereiken van een 
situatie die aan ip voldoet. De taal van Game Logic is geschikt om te redeneren 
over gedetermineerde spelen voor 2 spelers. In deze taal kunnen ook speloperaties 
uitgedrukt worden zoals sequentiële compositie, keuze en rolverwisseling. 

Wij vergelijken Game Logic met een aantal bekende logica's voor het redeneren 
over programma's (i.e., spelen voor 1 speler) door te kijken naar de complexiteit 
en de uitdrukkingskracht van de verschillende logica's. Op die manier kunnen 
wij redeneren over programma's vergelijken met redeneren over spelen. Zoals 
te verwachten is, zijn spelen vaak complexer dan programma's, en algemener 
geldt dat het verifiëren van eigenschappen in spelen complexer wordt naarmate 
de beurten van de spelers vaker alterneren. 

Dit proefschrift probeert een brug te slaan tussen informatica aan de ene kant 
en speltheorie en sociale keuze theorie aan de andere kant. De logica's die in dit 
proefschrift worden besproken zijn uitbreidingen van de modale logica's die in de 
informatica worden gebruikt om over computationele processen te redeneren. Zo 
is Coalition Logic nauw gerelateerd aan Alternating Temporal Logic en Game 
Logic heeft veel verbanden met Prepositional Dynamic Logic en de modale /i-
calculus. Aan de andere kant maken wij nogal wat gebruik van noties en resultaten 
uit de speltheorie en de sociale keuze theorie, met name in hoofdstuk 2 waar wij 
een algemeen semantisch model ontwikkelen voor zowel Coalition Logic als ook 
Game Logic. Het model is gebaseerd op de notie van een effectiviteitsfunctie, een 
notie waar veel onderzoek naar is gedaan in de sociale keuze theorie. 


