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1 Samenvatting

Dit proefschrift is een studie vanuit verschillende gezichtspunten op leren en op
het verband van leren met kennis en geloof (als mening, overtuiging) binnen een
formele aanpak. Hierbij concentreren we ons grotendeels op inductief redeneren,
inductief leren (inductive inference), het proces van het trekken van algemene
conclusies uit binnenkomende informatie. Ons werk is geworteld in twee gebieden
waarin, onafhankelijk van elkaar, de dynamiek van informatie wordt bestudeerd,
Dynamische Epistemische Logica (DEL) en Formele Leertheorie (FLT).

In Deel 1 onderzoeken we de dynamiek van informatie die komt uit waarne-
mingen, of uit waarheidsgetrouwe mededelingen.

In Hoofdstuk 3 presenteren we twee dynamische modale logicas voor het
redeneren over leren in de geest van FLT op grond van waarnemingen. Onze
eerste logica gebruikt deelverzamelingsruimte-semantiek en het standaardbegrip
van een leerfunctie om leren in de limiet te modelleren. Onze tweede logica
breidt het eerste raamwerk uit om leren in de limiet te modelleren op grond
van partiële waarnemingen met een volledig rationele leerder in de stijl van de
AGM-theorie van geloofsherijking (belief revision). We presenteren resultaten
over de uitdrukkingskracht, correctheid en volledigheid voor beide logicas.

In Hoofdstuk 4, verschuiven we onze aandacht naar het verzamelen van in-
formatie via openbare mededelingen en via willekeurige openbare mededelingen
in scenarios met meer dan een leerder. We lossen problematische kwesties op
die zich voordoen in het werk van [1] aangaande de incorrecte finitaire regel die
daar wordt voorgesteld voor de oorsronkelijke willekeurige openbare mededelin-
genlogica (Arbitrary Public Announcement Logic, APAL). Dit brengt ons ook
tot een oplossing voor de lang openstaande vraag naar het vinden van een recur-
sieve axiomatisering van een sterke versie van APAL (en de daarmee verbonden
groepsmededelingslogica, Group Announcement Logic, GAL).

In Deel 2, richten we ons volledig op het leermodel in FLT van eindige
identificatie. We verkrijgen een meer verfijnde theoretische analyse van het on-
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derscheid tussen eindige identificatie met positieve informatie (pfi) en met volle-
dige (positieve en negatieve) informatie (cfi). We laten zien dat het onderscheid
tussen pfi en cfi, alhoewel niet zo enorm groot als bij het leren in de limiet,
aanzienlijk is, niet alleen in kracht van leren maar ook in de aard ervan.

In Hoofdstuk 5 richten we ons uitsluitend op de structurele verschillen tus-
sen pfi families en cfi families, voorbijgaande aan computationele aspecten. We
onderzoeken of iedere eindig identificeerbare famile bevat is in een maximale
eindig identificeerbare. Dit levert een positief antwoord op in het geval van
positieve data voor families met alleen eindige talen, maar een sterk negatief
resultaat in het geval van volledige data dat laat zien dat iedere eindig identi-
ficeerbare familie uitgebreid kan worden tot een grotere familie die ook eindig
identificeerbaar is. We bestuderen ook hoeveel maximale uitbreidingen een po-
sitief identificeerbare familie heeft. We laten ons leiden door het vermoeden,
gedeeltelijk bevestigd in dit proefschrift, dat iedere positief eindig identificeer-
bare familie van eindige talen, òf slechts eindig veel maximale pfi uitbreidingen
heeft, òf niet-aftelbaar vele.

In Hoofdstuk 6 bestuderen we de computationele eigenschappen van een fa-
milie van talen. In het bijzonder bestuderen we oneindige antiketens van eindige
talen. We verschaffen negatieve antwoorden op de vragen: Is iedere antiketen
van eindige talen die cfi is ook pfi? Is iedere maximale antiketen van eindige talen
pfi (of cfi)? We onderzoeken ook een variant van eindige identificatie met een
leerder die een taal identificeert zodra het objectief zeker is welke taal het is en
we exploreren de relatie tussen pfi en cfi in dit raamwerk. Tenslotte bestuderen
we een variant van cfi met een leerder die vragen kan stellen aan de leraar.

Over het geheel genomen brengt dit proefschrift aan de ene kant Dynami-
sche Epistemische Logica en Formele Leertheorie dichter bij elkaar, resulterend
in nieuwe logicas voor de dynamiek van informatie die verschillende leertheo-
retische begrippen formaliseren. Aan de andere kant gebruikt het instrumenten
uit de combinatoriek en recursietheorie om een gedetailleerde analyse te ge-
ven van de verschillen tussen eindige identificatie met positieve data en eindige
identificatie met volledige data.

2 English Abstract

In this dissertation we study various perspectives on learning and its relation to
knowledge and belief within a formal approach. We mostly focus on inductive
inference (or, inductive learning), the process of inferring general conclusions
from incoming information. Our work is based in two areas that, independently,
study dynamics of information, Dynamic Epistemic Logic (DEL) and Formal
Learning Theory (FLT).

In Part 1 we investigate information dynamics from, on the one hand, in-
coming observations and, on the other, from incoming truthful announcements.

In Chapter 3 we present two dynamic modal logics to reason about learning
from incoming observations in the spirit of FLT. Our first logic uses subset space
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semantics and the standard notion of a learning function to model learning
in the limit. Our second logic extends the first framework in order to model
learning in the limit from partial observations with a fully rational learner in
the style of AGM belief revision theory. We present expressivity, soundness and
completeness results for both logics.

In Chapter 4, we shift our focus to information gathering via public an-
nouncements and arbitrary public announcements in scenarios with multiple
learners. We resolve problematic issues encountered in the work of [1] concern-
ing the unsound finitary rule proposed for the original Arbitrary Public An-
nouncement Logic (APAL). This leads us also to solving the long standing open
question of finding a recursive axiomatization for a strong version of APAL (and
its variant Group Announcement Logic (GAL)).

In Part 2, we focus completely on the learning model of finite identification
in FLT. We obtain a more fine-grained theoretical analysis of the distinction
between finite identification with positive information (pfi) and with complete
(positive and negative) information (cfi). We show that the difference between
pfi and cfi, if not as huge as in learning in the limit, is considerable not only in
power but also in character.

In Chapter 5, we focus purely on the structural differences between fami-
lies that are pfi and families that are cfi, ignoring computational aspects. We
investigate whether any finitely identifiable family is contained in a maximal
finitely identifiable one. We get a positive answer in the setting of positive data
for families containing only finite languages. We provide a strong negative result
in the setting of complete data showing that any finitely identifiable family can
be extended to a larger one which is also finitely identifiable. We also study
how many maximal extensions a positively identifiable family has. Our leading
conjecture, which we partially resolve, is that any positively identifiable fam-
ily of finite languages either has only finitely many maximal pfi extensions or
uncountably many.

In Chapter 6 we study the computational properties of a family of lan-
guages. In particular, we analyze infinite anti-chains of finite languages. We
provide negative answers to the questions: is every anti-chain of finite lan-
guages that is cfi also pfi? Is every maximal anti-chain of finite languages pfi
(or cfi)? We also investigate a variation of finite identification that considers
a learner who identifies a language as soon as it is objectively certain which
language it is and explore the connection between pfi and cfi in this setting. We
then study a variation of cfi which considers a learner that can ask queries to
the teacher.

Overall, this dissertation, on the one hand brings closer together Dynamic
Epistemic Logic and Formal Learning Theory, resulting in novel logics of infor-
mation dynamics that formalize various learning theoretic notions. On the other
hand, it uses tools in combinatorics and recursion theory to provide a detailed
analysis of the differences between finite identification with positive data and
finite identification with complete data.
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