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Samenvatting

Sinds de opkomst van het internet en sociale media worden we bloot-
gesteld aan meer informatie dan ooit in de menselijke geschiedenis. Goed
gëınformeerd blijven is echter geen gemakkelijke taak, omdat de hoeveel-
heid onbetrouwbare informatie enorm is. Tegenwoordig moeten individuen
in staat zijn bewijsmateriaal te zoeken, te filteren en te combineren –
terwijl betrouwbaar van onbetrouwbaar bewijsmateriaal wordt geschei-
den – en er de juiste conclusies uit te trekken. Dit alles moet worden
gedaan met beperkte tijd en cognitieve middelen. Software actoren, die een
steeds grotere rol spelen in de huidige samenleving, worden met dezelfde
hindernissen geconfronteerd.

Rationele actoren, menselijk of anderzins, baseren hun overtuigingen op
bewijsmateriaal – een proces dat we consolidatie noemen. Maar hoe moet
dit proces worden uitgevoerd? In dit proefschrift bestuderen we een multi-
agent logica van bewijsmateriaal en de vraag hoe actoren overtuigingen
zouden moeten vormen binnen deze logica.

We beginnen met het formaliseren van four-valued epistemic logic
(FVEL), dat wil zeggen vierwaardige epistemische logica, een multi-agent
modale logica die openbaar bewijsmateriaal, en wat actoren weten over dit
bewijsmateriaal, weergeeft. Een kernidee in deze logica is dat proposities
vier waarden kunnen aannemen: waar, onwaar, beide of geen. De betekenis
van deze waarden is niet ontisch, maar epistemisch: waar betekent dat er
alleen positief bewijsmateriaal is voor een propositie, onwaar betekent dat
er alleen negatief bewijsmateriaal is (bewijsmateriaal tegen de propositie),
beide betekent dat er beide soorten bewijsmateriaal zijn, en geen betekent
dat er helemaal geen bewijsmateriaal is. We bieden een volledig tableau-
bewijssysteem, bewijzen basiseigenschappen van deze logica en voegen er
openbare aankondigingen aan toe.

Uitgaande van het formalisme ontwikkeld voor FVEL, is onze volgende
stap om na te denken over hoe actoren beschikbaar bewijsmateriaal kunnen
gebruiken om overtuigingen te vormen. Bepaalde principes worden be-
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sproken en methoden voor het vormen van overtuigingen, de zogenaamde
consolidaties, worden gepresenteerd. De eigenschappen van deze operatie
worden bestudeerd en vervolgens wordt de operatie vergeleken met een “im-
pliciete” consolidatie in een andere logica van bewijsmateriaal beschikbaar
in de literatuur (ontwikkeld door Van Benthem en Pacuit).

Hierna wordt een andere dimensie van bewijs overwogen: sociaal bewijs-
materiaal, dat wil zeggen, bewijsmateriaal van peers (d.w.z. epistemisch
gelijkwaardige actoren). Tot dit punt was het bewijsmateriaal dat andere
actoren hadden, niet erg relevant voor het consolidatieproces van elke
afzonderlijke actor. Nu zal elke actor niet alleen rekening houden met
zijn eigen bewijsmateriaal, maar ook met het bewijsmateriaal van zijn
peers. Hier wordt een nieuwe interpretatie van FVEL gebruikt, waarbij elke
toestand één actor vertegenwoordigt. Ideeën uit de sociaal-epistemologische
literatuur over meningsverschillen tussen peers worden gebruikt als leidraad
voor de principes voor deze sociale consolidaties. Een verzameling van
rationaliteitspostulaten, gëınspireerd door ook de Social Choice Theory,
wordt ontwikkeld, en we laten zien dat, terwijl sommige consolidaties niet
voldoen aan deze postulaten, andere juist aan alle postulaten voldoen.

Ten slotte wordt een modificatie van de eerder genoemde sociale con-
solidaties onderzocht. Eerder kon een actor toegang krijgen tot het bewijs
van zijn peers alsof het publiekelijk bekend was. In het laatste deel van het
proefschrift wordt het bewijsmateriaal van elke actor als privé beschouwd,
en wat in plaats daarvan wordt gebruikt, zijn de overtuigingen of getui-
genissen van de peers, plus het eigen bewijsmateriaal van elke actor. Dit
maakt de consolidaties iteratief: in eerste instantie vormt elke actor initiële
overtuigingen op basis van alleen zijn eigen bewijsmateriaal; vervolgens
veranderen de actoren hun overtuigingen op basis van hun bewijsmateriaal
plus de overtuigingen van hun peers ; enzovoorts. Dit proces kan uiteindelijk
een evenwicht bereiken of het kan voor altijd doorgaan. Dit is het probleem
van stabilisatie en dit is het belangrijkste onderwerp dat in dit proefschrift
wordt onderzocht met betrekking tot dit soort consolidaties.

Kortom, de belangrijkste bijdrage van dit proefschrift is tweeledig.
Eerst presenteren en bestuderen we een meerwaardige modale logica en
laten we zien hoe deze geschikt kan zijn voor het modelleren van multi-agent
scenario’s waarbij elke actor toegang heeft tot enig bewijs, dat kan worden
verwerkt tot overtuigingen. Dit is een technische en praktische bijdrage
aan meerwaardige modale logica. Ten tweede openen we nieuwe wegen
voor onderzoek op het gebied van de logica van bewijsmateriaal: we tonen
een nieuwe aanpak op basis van meerwaardige logica, we benadrukken het
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concept van consolidaties en het belang om naar hun dynamische aard te
kijken, en we bouwen een methodologie op basis van rationaliteitspostulaten
om ze te evalueren.

Met dit proefschrift hopen we de kennis op het gebied van de logica van
bewijsmateriaal en consolidaties te hebben verruimd door nieuwe inzichten
te hebben geboden in de vereisten van juiste “epistemische mechanieken”,
wat essentieel is voor zowel menselijke als kunstmatige actoren om zich
een weg te banen door de complexe zee van informatie van het huidige
tijdperk.
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