
Autoreferat
Aksjomatyczne i algorytmiczne własności reguł wyboru

komitetów

Piotr Skowron
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5 Podsumowanie osiągnięć

5.1 Wstęp
Artykuły wymienione w Sekcji 4.2 dotyczą wyborów komitetów. Reguła wyboru komitetów
jest to funkcja (algorytm), która przyjmuje jako argument preferencje wyborców względem
kandydatów z ustalonego zbioru i zwraca podzbiór kandydatów o ustalonej liczności, nazy-
wany zwycięskim komitetem. Reguły wyboru komitetów są powszechnie używane do wyłania-
nia organów przedstawicielskich, takich jak parlament, ale też w sytuacjach niezwiązanych z
wyborami politycznymi. Przykładowo, w wielu wypadkach wybór finalistów konkursu może
być przedstawiony jako problem wyboru komitetu – sędziowie/eksperci występują jako wy-
borcy, natomiast uczestnicy konkursu jako kandydaci. Przykłady sytuacji, gdzie reguły wy-
boru komitetów znajdują zastosowanie obejmują także optymalizację grupowych rekomenda-
cji [56, 57, 79], dywersyfikację wyników wyszukiwania [80], problem rozlokowania obiektów
użytku publicznego [32, 79], wybór obiektów walidujących w protokołach blockchain [14, 16]
czy optymalizację algorytmów genetycznych [28].

Istnieje wiele reguł wyboru komitetów. W wielu wypadkach reguły te zwracają komitety,
które znacząco różnią się między sobą. Powstaje zatem pytanie, która ze znanych reguł wy-
borczych jest najlepsza i która z nich powinna być używana w praktyce. Odpowiedź nie jest
prosta. Po pierwsze, wybór właściwej reguły wyborczej może zależeć od konkretnej sytuacji
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(od kontekstu) – przykładowo reguła, która znakomicie nadaje się do wyboru organów przed-
stawicielskich, takich jak rada wydziału, może okazać się nieodpowiednia do wyłaniania fina-
listów konkursu. Po drugie, wybór odpowiedniej reguły nie jest prosty, ponieważ definicje tych
reguł są często złożone, techniczne i nie pozwalają dogłębnie zrozumieć, jak dana reguła się
zachowuje i czy jest odpowiednia w przypadku konkretnych wyborów. Po trzecie, dla niektó-
rych bardziej złożonych reguł wyborczych nie jest jasne, czy potrafimy efektywnie obliczać
zwycięskie komitety oraz dla jakich rozmiarów wyborów takie reguły mogą być skutecznie
używane.

Raport ten opisuje wybrane z moich prac, których celem jest uzyskanie lepszego zrozumie-
nia reguł wyboru komitetów. Skupia się on na dwóch typach analizy reguł wyborczych.

Analiza aksjomatyczna. Analiza aksjomatyczna polega na sformalizowaniu pewnych wła-
sności, które dobra reguła wyborcza powinna posiadać, a następnie na zbadaniu, czy określone
reguły posiadają te pożądane własności. Jeżeli projektant wyborów porównuje dwie reguły wy-
borcze, może on spojrzeć na nie z różnych perspektyw. Każda z własności aksjomatycznych
daje pewną perspektywę i zapewnia pewne kryterium oceny. Porównanie reguł wyborczych
względem tych kryteriów może skłonić projektanta wyborów do użycia konkretnej reguły.

Aksjomatyczne charakteryzacje stanowią jedne z najciekawszych wyników w ramach po-
dejścia aksjomatycznego. Charakteryzacja polega na dokładnym wyznaczeniu klasy reguł wy-
borczych, które posiadają określone własności aksjomatyczne. Zilustrujmy to na przykładzie.
Rozważmy aksjomat spójności, który został zaproponowany w latach 70. przez Smitha [81] i
Younga [86]. Aksjomat ten mówi, że jeżeli mamy dwie rozłączne grupy wyborców, z których
każda podejmuje decyzję (za pomocą reguły wyborczej), że komitet W1 jest lepszy niż komi-
tet W2, to wtedy po połączeniu tych dwóch grup reguła wyborcza powinna również zwrócić
wynik, w ramach którego komitet W1 jest lepszy niż W2. Aksjomat spójności, w połączeniu
z aksjomatem symetrii (który mówi, że żaden wyborca ani żaden kandydat nie powinien być
uprzywilejowany) oraz z dwoma bardziej technicznymi aksjomatami w jednoznaczny sposób
identyfikuje metody punktowe wyboru komitetów. Przedstawimy1 ten wynik formalnie w Sek-
cji 5.3.3). Zatem jeżeli projektant wyborów uważa, że reguła wyborcza powinna bezwzględnie
spełniać kryteria spójności i symetrii, to powinien on użyć jednej z metod punktowych.

W przypadku wyboru pojedynczego zwycięzcy (czyli w szczególnym przypadku naszego
modelu, gdy rozmiar komitetu wynosi k = 1), wiele reguł wyborczych zostało scharakte-
ryzowanych aksjomatycznie; przykłady takich wyników obejmują [2, 9, 18, 20, 34–36, 39–
42, 58, 69, 72, 74, 81, 87–89]. Badania nad regułami wyboru komitetów były do tej pory mniej
zaawansowane. Przeprowadzenie takich badań jest jednak niezbędne, aby móc podejmować
świadome decyzje odnośnie tego, która reguła wyborcza powinna być używana w określonych
przypadkach, zwłaszcza że różne reguły mogą zwracać znacząco inne zwycięskie komitety, na-

1W autoreferacie zdecydowałem się prowadzić narrację w liczbie mnogiej. Po pierwsze, gdy używam sformu-
łowania my, to mam na myśli mnie i czytelnika – jest to konwencja powszechnie stosowana w artykułach nauko-
wych. Po drugie, mimo że tekst autoreferatu jest mojego autorstwa, prezentowane koncepcje i wyniki pochodzą
z prac wspólnych; używając liczby mnogiej respektuję wkład moich współautorów w tematykę podejmowaną w
autoreferacie.
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wet dla małych i prostych instancji wyborczych (pokażemy przykłady w dalszej części tekstu).
Aksjomatyczna analiza pozwala kategoryzować reguły wyboru komitetów, zidentyfikować ich
kluczowe własności i ocenić które z nich są odpowiednie w określonych sytuacjach.

W Sekcjach 5.3 i 5.4 opiszemy rezultaty dotyczące aksjomatycznej analizy reguł wyboru ko-
mitetów. W szczególności w Sekcji 5.4.3 rozszerzymy standardowe podejście aksjomatyczne,
wprowadzając własności ilościowe, które mierzą w jakim stopniu dana reguła spełnia określone
kryterium. Analiza przedstawiona w tej sekcji wykorzystuje pojęcia stosowane w badaniu al-
gorytmów, na przykład pojęcie aproksymacji.

Aksjomatyczna analiza reguł wyborczych może być ciekawa dla informatyków, którzy
nie są zainteresowani tematyką wyborczą per se. Po pierwsze pokazuje ona przykład nie-
obliczeniowej analizy algorytmów (z punktu widzenia informatyki najwygodniej myśleć o re-
gułach wyborczych jako o algorytmach). Po drugie, reguły wyboru komitetów znajdują zasto-
sowanie w wielu dziedzinach, co podkreśliliśmy w pierwszym paragrafie tej sekcji.

Analiza algorytmiczna. W tej części skupiamy się na zrozumieniu ograniczeń powodują-
cych, że używanie pewnych reguł wyboru komitetów jest trudne, bądź niemożliwe. W szczegól-
ności badamy jak trudno jest obliczyć zwycięskie komitety dla określonych reguł wyborczych.
Dla niektórych interesujących reguł wyborczych problem wyłonienia zwycięskiego komitetu
jest NP-trudny (w dalszej części tekstu przedstawimy skrótowy opis najistotniejszych wyników
dotyczących złożoności obliczeniowej problemu wyłaniania komitetu zwycięskiego względem
określonych reguł). Aby poradzić sobie z tym ograniczeniem, sięgnęliśmy do narzędzi po-
wszechnie używanych w teoretycznej informatyce – do algorytmów aproksymacyjnych oraz
algorytmów efektywnych z punktu widzenia parametrycznej teorii złożoności. [23, 25, 37, 61].

Niektóre z NP-trudnych reguł wyborczych są zdefiniowane jako algorytmy rozwiązujące
pewne problemy optymalizacyjne. W związku z tym można postawić pytanie, jak dobrze po-
trafimy takie reguły aproksymować. Zagadnienie to poruszamy w Sekcjach 5.5 i 5.6. W Sek-
cji 5.6 opisujemy dwie ogólne techniki, które pozwoliły nam otrzymać nowe algorytmy dla
problemów związanych z wyborami komitetów, w szczególności dla problemów znajdowa-
nia zwycięskich komitetów względem niektórych interesujących reguł wyborczych. Techniki,
które opracowaliśmy łączą podejścia oparte na aproksymacji oraz na analizie parametrycznej
złożoności: pozwoliły one opracować algorytmy dla problemów które są jednocześnie trudne z
punktu widzenia parametrycznej teorii złożoności oraz dla których nie są znane lub nie istnieją
efektywne algorytmy aproksymacyjne, które działałyby w czasie wielomianowym.

5.2 Model
Dla liczby naturalnej t ∈ N jako [t] oznaczamy [t] = {1, 2, . . . , t}. Dla danego zbioruX i liczby
naturalnej k ∈ N przez Sk(X) oznaczamy zbiór wszystkich k-elementowych podzbiorów X .

Instancja wyborów komitetu (w skrócie, wybory) to czteroelementowa krotka (C,N,B, k),
gdzie C = {c1, . . . , cm} oznacza zbiór kandydatów, N = {1, . . . , n} oznacza zbiór wybor-
ców, B to profil preferencji (zdefiniowany poniżej), a k ∈ N to oczekiwany rozmiar komitetu,
który chcemy wyłonić. Profil preferencji jest to funkcja, która każdemu wyborcy przyporząd-
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kowuje jego głos, odzwierciedlający preferencje wyborcy względem kandydatów; rozważamy
dwa modele preferencji – opiszemy je dokładniej w następnych sekcjach. W całym tekście
będziemy spójnie używać symboli n,m i k do oznaczania – odpowiednio – liczby wyborców,
liczby kandydatów oraz rozmiaru komitetu.

Elementy zbioru Sk(C) będziemy nazywać k-elementowymi komitetami lub w skrócie ko-
mitetami, gdy rozmiar k będzie jasno wynikał z kontekstu. Reguła wyboru komitetów jest to
funkcjaR, która dla każdej instancji wyborówE = (C,N,B, k) zwraca niepusty zbiór złożony
z k-elementowych komitetów. Elementy zbioruR(E) nazywamy zwycięskimi komitetami.

5.3 Aksjomatyczna analiza punktowych metod wyboru komitetów w mo-
delu preferencji opartym o rankingi

W tej sekcji definiujemy i opisujemy ważną podklasę systemów wyborczych – klasę punkto-
wych metod wyboru komitetów (ang. committee scoring rules) – oraz podsumowujemy aksjo-
matyczne własności tej klasy. Sekcja ta opisuje wyniki, które zostały opublikowane w artyku-
łach (A4), (A5) oraz (A6) (cf. Sekcja 4.2). W tej części rozważamy model preferencji oparty o
rankingi. Zaczniemy od formalnego opisania tego modelu i od przedstawienia kilku przykłado-
wych reguł wyborczych, które bazują na preferencjach rankingowych. Następnie zdefiniujemy
klasę punktowych metod wyboru komitetów oraz przedstawimy aksjomatyczną charakteryza-
cję tej klasy – opiszemy własności aksjomatyczne które odróżniają metody punktowe od innych
metod wyborczych. Na końcu w Sekcji 5.3.4 opiszemy wewnętrzną strukturę tej klasy.

5.3.1 Model preferencji oparty o rankingi

Aby uniknąć niejednoznaczności, w wypadku modelu opartego o rankingi będziemy używać
symbolu P do oznaczania profili preferencji. W modelu opartym o rankingi każdy wyborca
i ∈ N zgłasza porządek liniowy (ranking) P (i) na zbiorze kandydatów. Do oznaczania po-
rządku P (i) będziemy również używać symbolu �P (i) lub symbolu �i gdy profil preferencji
P jasno wynika z kontekstu: c �i c′ oznacza, że wyborca i woli kandydata c niż kandydata
c′. Przez posi(c) oznaczamy pozycję kandydata c w rankingu wyborcy i; zakładamy, że najbar-
dziej lubiany kandydat znajduje się na pozycji 1, drugi najbardziej lubiany kandydat znajduje
się na pozycji 2, itd. Przykładowo, jeżeli c1 �i c3 �i c2 �i . . ., to posi(c1) = 1, posi(c2) = 3
oraz posi(c3) = 2. Poniżej przedstawiamy przykład wyborów w modelu rankingowym.

Przykład 1 (wybory w modelu rankingowym). Mamy 30 wyborców i 8 kandydatów
c1, c2, . . . , c8. Preferencje wyborców są następujące:

wyborcy 1–10 : c1 � c4 � c5 � c6 � c7 � c8 � c2 � c3

wyborcy 11–20 : c2 � c4 � c5 � c6 � c7 � c8 � c3 � c1

wyborcy 21–30 : c3 � c4 � c5 � c6 � c7 � c8 � c1 � c2

W powyższym przykładzie pierwszych 10 wyborców najbardziej lubi kandydata c1, w drugiej
kolejności kandydata c4, zaś c3 jest najgorszym kandydatem z punktu widzenia tych wyborców.
Rozmiar komitetu wynosi k = 3.
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Funkcja punktowa przypisuje każdej pozycji w rankingu preferencji wartość, która mie-
rzy poziom poparcia wyborców dla kandydatów znajdujących się na danej pozycji. Przykłady
funkcji punktowych to: (1) funkcja Bordy, zdefiniowana jako β(p) = m − p, lub (2) funkcja
t-Aprobaty: αt(p) = 1 jeżeli p ≤ t, αt(p) = 0 w przeciwnym przypadku.

Poniżej przedstawiamy definicje czterech znanych reguł wyboru komitetów, które są zdefi-
niowane dla rankingowych preferencji.

kkk-Borda. Zwraca k kandydatów z najwyższymi wynikami punktowymi względem funkcji
Bordy. W Przykładzie 1 wynik punktowy Bordy dla kandydata c1 wynosi 10 ·7 + 0 + 10 ·
1 = 80. Wyniki punktowe Bordy dla pozostałych kandydatów wynoszą:

c1 : 80 c2 : 80 c3 : 80 c4 : 180

c5 : 150 c6 : 120 c7 : 90 c8 : 60

W tym przypadku k-Borda wybierze komitet {c4, c5, c6}. Jest to prosta reguła, która
oczywiście jest obliczalna w czasie wielomianowym.

Reguła Chamberlina–Couranta (CC). Reguła Chamberlina–Couranta [17] zwraca komitety
W ∈ Sk(C), które maksymalizują następującą sumę:∑

i∈N

max
c∈W

β(posi(c)).

Regułę tę możemy interpretować następująco. Zakładamy, że każdy wyborca ocenia ko-
mitet patrząc wyłącznie na tego kandydata spośród członków komitetu, którego najbar-
dziej lubi. Wyborca przypisuje komitetowi wynik punktowy który zależy od pozycji tego
ulubionego członka komitetu w jego rankingu preferencji. Taki ulubiony kandydat wy-
borcy może być rozumiany jako jego reprezentant. Reguła CC maksymalizuje zatem
średnią pozycję jaką reprezentanci wyborców zajmują w ich porządkach preferencji. W
Przykładzie 1, CC wybierze {c1, c2, c3}. Obliczanie zwycięskich komitetów względem
CC jest NP-trudne, co można pokazać przez prostą redukcję z SETCOVER [56, 65].

Pojedynczy głos nieprzechodni (SNTV). SNTV wybiera tych k kandydatów, którzy są naj-
częściej oceniani przez wyborców jako najlepsi. Innymi słowy, SNTV wybiera te komi-
tety W ∈ Sk(C), które maksymalizują sumę

∑
i∈N
∑

c∈W α1(posi(c)). W Przykładzie 1,
SNTV, podobnie do CC, wybierze {c1, c2, c3}.

Bloc. W przypadku tej reguły, zakładamy że każdy wyborca przypisuje jeden punkt każdemu
ze swoich k najbardziej lubianych kandydatów. Reguła wybiera k kandydatów, którzy
uzyskali najwięcej punktów. Reguła Bloc wybiera zatem te komitety W ∈ Sk(C), które
maksymalizują

∑
i∈N
∑

c∈W αk(posi(c)). W Przykładzie 1 mamy trzy zwycięskie komi-
tety: {c1, c4, c5}, {c2, c4, c5} oraz {c3, c4, c5}.

Istnieje wiele innych interesujących (często bardziej złożonych) reguł wyborczych. Zain-
teresowanego czytelnika odsyłamy do rozdziału książki, którego jestem współautorem [29]; w
celu utrzymania zwięzłości, nie będziemy definiować tych reguł w tym tekście.
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5.3.2 Klasa punktowych reguł wyboru komitetów

Definicja funkcji punktowych, które oceniają jakość kandydatów w zależności od ich pozycji w
rankingu, uogólnia się na przypadek komitetów. Dla każdego komitetuW ∈ Sk(C) definiujemy
pozycję W w rankingu preferencji wyborcy i jako zbiór pozycji, które kandydaci z W zajmują
w jego rankingu, czyli:

posi(W ) = {posi(c) : c ∈ W}.

Rozważmy dwie pozycje komitetów, I = {i1, . . . , ik} oraz I = {i′1, . . . , i′k}. Bez straty ogól-
ności załóżmy, że i1 < i2 < . . . < ik oraz, że i′1 < i′2 < . . . < i′k. Mówimy, że pozycja I słabo
dominuje pozycję I ′ jeśli i1 ≤ i′1, i2 ≤ i′2, i tak dalej, aż do ik ≤ i′k.

Niech f : Sk([m])→ R będzie funkcją, która każdej możliwej pozycji komitetu przypisuje
wartość rzeczywistą, taką że dla każdych I, I ′ ∈ Sk([m]) jeżeli I słabo dominuje pozycję I ′, to
zachodzi f(I) ≥ f(I ′). Intuicyjnie, f(I) jest wynikiem punktowym, który wyborca przypisuje
takiemu komitetowi, którego członkowie stoją na pozycjach z I w jego rankingu preferencji.
Dla wyborów E = (C,N, P, k) definiujemy f -wynik komitetu W ∈ Sk(C) jako:

scoref (W ) =
∑
i∈N

f(posi(W )).

Punktowa metoda wyboru komitetów oparta na funkcji f zwraca te komitetyW , które mak-
symalizują wartość scoref (W ). Klasa punktowych reguł wyboru komitetów została zapropo-
nowana w ostatnich latach przez Elkind et al. [26]. Zawiera ona wiele reguł wyborczych, które
były znane już wcześniej. Przykładowo, reguła Chamberlina–Couranta, k-Borda, Bloc, i SNTV
są regułami punktowymi – są one zdefiniowane przez następujące funkcje punktowe:

fCC(I) = max
p∈I

β(p) fk-Borda(I) =
∑
p∈I

β(p)

fSNTV(I) =
∑
p∈I

α1(p) fBloc(I) =
∑
p∈I

αk(p).

Możemy zaobserwować, że klasa punktowych reguł wyboru komitetów składa się z takich
metod wyborczych, które mogą być przedstawione jako funkcje maksymalizujące średnie zado-
wolenie wyborców. Zadowolenie pojedynczego wyborcy i z komitetu może być zdefiniowane
jako zadowolenie i z jego najbardziej lubianego członka komitetu (jak w przypadku reguł CC i
SNTV oraz podobnie jak w standardowym modelu dla problemu rozlokowania obiektów użytku
publicznego (ang. facility location) [85]), lub jako suma zadowoleń i z wszystkich członków
komitetu (jak w przypadku reguł Bloc, k-Borda czy SNTV2). Klasa punktowych reguł wyboru
komitetów jest jednak dużo szersza i zawiera wiele interesujących reguł, które definiują zado-
wolenie wyborcy w sposób pośredni pomiędzy tymi dwoma podejściami. Klasę tę możemy
podzielić na bardziej specyficzne podklasy – w Sekcji 5.3.4 opiszemy dokładniej wewnętrzną
strukturę klasy punktowych reguł wyborczych.

2Zauważmy, że SNTV możemy zdefiniować używając zarówno operatora
∑

jak i max w definicji funkcji
punktowej fSNTV.
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5.3.3 Aksjomatyczna charakteryzacja klasy punktowych reguł wyboru komitetów

W tej podsekcji będziemy używać nieco innej reprezentacji reguł wyborczych. Będziemy je
reprezentować jako funkcje, które zwracają słabe porządki na zbiorze wszystkich możliwych
komitetów. Ta reprezentacja jest nieco bardziej ogólna, gdyż pozwala nie tylko decydować,
które komitety są dla danego profilu preferencji najlepsze, ale pozwala również porównywać
między sobą dowolne komitety. Różnice między tymi dwoma reprezentacjami dyskutujemy
nieco dogłębniej w artykule (A5). Aby uniknąć niejednoznaczności, będziemy nazywać takie
funkcje regułami porządkującymi i do ich oznaczania będziemy używać symbolu F (reguły,
które zwracają jedynie zwycięskie komitety będziemy oznaczać symbolem R). Ponadto, bę-
dziemy używać notacji W1 �F(E) W2 aby wyrazić, że w słabym rankingu zwróconym przez
regułęF dla wyborówE komitetW1 jest oceniony co najmniej tak wysoko jak komitetW2. Na-
turalnie, punktowa reguła wyboru komitetów, reprezentowana jako reguła porządkująca zwraca
taki porządek �, że dla każdej pary W,W ′ ∈ Sk(C) zachodzi:

W � W ′ ⇐⇒ scoref (W ) ≥ scoref (W
′).

Aby uprościć notację używaną w tej podsekcji założymy dodatkowo, że zbiór kandydatów,
C oraz rozmiar komitetu, k, są dowolne, jednak ustalone.

Poniżej będziemy dodatkowo używać następującej notacji. Dla słabego porządku � na
zbiorze X = {x1, x2, . . . , xz}, xi1 � xi2 � . . . � xiz , i dla permutacji σ : X → X , przez
σ(�) będziemy oznaczać ranking σ(xi1) � σ(xi2) � . . . � σ(xiz). Notacja ta w naturalny
sposób rozszerza się do rankingów na komitetach. Ponadto, dla dowolnych dwóch wyborów,
E = (C,N, P, k) i E ′ = (C,N ′, P ′, k), z rozłącznymi zbiorami wyborców, N ∩ N ′ = ∅,
będziemy używać notacji E + E ′ do oznaczania wyborów otrzymanych poprzez połączenie
tych dwóch zbiorów wyborców, czyli E + E ′ = (C,N ∪ N ′, P ′′, k), gdzie P ′′(i) = P (i) dla
każdego i ∈ N oraz P ′′(i) = P ′(i) dla każdego i ∈ N ′.

Klasa punktowych reguł wyboru komitetów, rozumiana jako reguła porządkująca, może być
w sposób jednoznaczny scharakteryzowana następującymi aksjomatami:

Anonimowość. Aksjomat anonimowości wymaga, aby nazwy wyborców nie miały wpływu na
wynik wyborów. Formalnie powiemy, że reguła porządkująca F spełnia anonimowość
jeżeli dla każdej pary wyborów, E = (C,N, P, k) oraz E ′ = (C,N ′, P ′, k), dla których
istnieje bijekcja σ : N → N ′ taka że P (i) = P ′(σ(i)) dla każdego i ∈ N , zachodzi
F(E) = F(E ′).

Neutralność. Ten aksjomat jest analogiczny do anonimowości, ale jest sformułowany dla kan-
dydatów. Mówimy, że reguła porządkująca F spełnia neutralność, jeżeli dla każdej pary
wyborów, E = (C,N, P, k) oraz E ′ = (C,N ′, P ′, k), dla których istnieje permutacja
σ : C → C taka że P (i) = σ(P ′(i)) dla każdego i ∈ N , zachodzi F(E) = σ(F(E ′)).

Spójność. Aksjomat spójności nakłada na reguła porządkująca F następujące wymaganie: Je-
żeli dwa rozłączne zbiory wyborców decydują niezależnie od siebie, że komitet W1 jest
lepszy niż W2, to po połączeniu się tych dwóch grup wynik porównania komitetów W1 i
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W2 nie powinien się zmienić. Formalnie, powiemy, żeF jest spójna jeżeli dla każdej pary
wyborów, E = (C,N, P, k) and E ′ = (C,N ′, P ′, k), z rozłącznymi zbiorami wyborców
(N ∩N ′ = ∅) i dla każdych dwóch komitetów W1,W2 ∈ Sk(C) spełnione są następujące
dwa warunki: (i) jeżeli W1 �R(E1) W2 i W1 �R(E2) W2 to zachodzi W1 �R(E1+E2) W2

oraz (ii) jeżeli W1 �R(E1) W2 i W1 �R(E2) W2 to zachodzi W1 �E1+E2 C2.

Własność Pareto. Mówimy, że reguła porządkująca F ma własność Pareto, jeśli dla każdych
wyborów E = (C,N, P, k) i każdych dwóch komitetów W1,W2 ∈ Sk(C) spełniony
jest następujący warunek: jeżeli dla każdego wyborcy i ∈ N pozycja posi(W1) słabo
dominuje posi(W2), wtedy zachodzi W1 �R(E) W2.

Ciągłość. Ten aksjomat jest bardziej techniczny i jest on często używany aby wykluczyć re-
guły, które mają w swoich definicjach zakodowane mechanizmy rozwiązywania remi-
sów. Intuicyjnie ciągłość mówi, że odpowiednio duża większość wyborców powinna
być w stanie wpłynąć na wynik wyborów. Powiemy, że anonimowa reguła porządkująca
F jest ciągła jeśli dla każdych dwóch komitetów W1,W2 ∈ Sk(C) i dwóch wyborów,
E = (C,N, P, k) oraz E ′ = (C,N ′, P ′, k), takich że W1 �R(E′) W2, istnieje taka liczba
naturalna n ∈ N że dla wyborów E ′′ = E + nE ′ (które składają się z E oraz z n kopii
E ′) zachodzi W1 �R(E′′) W2.

Główne twierdzenie, które udowodniliśmy w pracy (A5) jest następujące.

Twierdzenie 1 (Aksjomatyczna charakteryzacja klasy punktowych reguł wyboru komite-
tów). Reguła porządkująca jest punktową regułą wyboru komitetów wtedy i tylko wtedy, gdy
spełnia anonimowość, neutralność, spójność, ciągłość i własność Pareto.

Twierdzenie 1 dla k = 1 (czyli dla przypadku, gdy chcemy wybrać jednego zwycięskiego
kandydata, a nie komitet złożony z wielu kandydatów) odpowiada bardzo znanej aksjomatycz-
nej charakteryzacji punktowych reguł wyboru pojedynczego zwycięzcy przedstawionej przez
Younga [86] i Smitha [81]. Charakteryzacja Younga i Smitha odegrała ważną rolę w roz-
woju podejścia aksjomatycznego w teorii wyboru społecznego. Wiele charakteryzacji kon-
kretnych reguł punktowych zostało udowodnionych w oparciu o ten rezultat i charakteryza-
cje te najczęściej używały podobnych aksjomatów. Przykłady obejmują charakteryzację reguł
Bordy [36, 42, 81, 87], Plurality [20, 69], czy Antiplurality [9] (w pracy (A5) przedstawiamy
więcej przykładów i opisujemy te rezultaty bardziej szczegółowo).

Rezultatu Younga i Smitha nie da się jednak łatwo uogólnić na przypadek komitetów zło-
żonych z więcej niż jednego kandydata. Główna trudność polega na tym, że porządki pre-
ferencji wyborów oraz porządki na komitetach zwracane przez regułę tworzą dwie znacząco
różne przestrzenie kombinatoryczne, co nie pozwala bezpośrednio użyć argumentów Younga
i Smitha. Aby udowodnić Twierdzenie 1 w pierwszej kolejności wprowadziliśmy i scharakte-
ryzowaliśmy klasę punktowych reguł decyzyjnych – klasę reguł które uogólniają znaną relację
preferencji przez większość wyborców – a następnie użyliśmy technik z kilku dyscyplin, mię-
dzy innymi z liniowej algebry, topologii, analizy matematycznej, teorii grafów i kombinatoryki.
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W artykule (A11) zdefiniowaliśmy i scharakteryzowaliśmy aksjomatycznie analogiczną
klasę do punktowych reguł wyboru komitetów, ale zdefiniowaną dla modelu preferencji opar-
tego o aprobaty. Mimo że zbiór aksjomatów, który został użyty do tej charakteryzacji jest
zbliżony do aksjomatów użytych w Twierdzeniu 1, dowody tych dwóch charakteryzacji różnią
się znacząco. W szczególności dowód przedstawiony w pracy (A11) używa Twierdzenia 1 jako
jednego z wielu kroków rozumowania.

5.3.4 Struktura wewnętrzna klasy punktowych reguł wyboru komitetów

W Sekcji 5.3.3 przedstawiliśmy listę aksjomatów, które charakteryzują klasę punktowych reguł
wyboru komitetów. W tej sekcji przyjrzymy się wewnętrznej strukturze tej klasy. Zacznijmy
od zdefiniowania kilku podklas metod punktowych. W definicjach przedstawionych poniżej
zakładamy, że indeksy i1, . . . ik są posortowane rosnąco, czyli i1 < i2 < . . . < ik oraz że R
oznacza punktową regułę wyboru komitetów, która jest zdefiniowana przez funkcję punktową f .

(Słabo) separowalne reguły. Mówimy, że reguła R jest słabo separowalna, jeśli istnieje ro-
dzina funkcji punktowych {γm,k}k≤m oceniających pozycje pojedynczych kandydatów a
nie komitetów (jedna reguła dla każdej liczby kandydatów i dla każdego rozmiaru komi-
tetu) taka, że dla każdego I = {i1, . . . , ik} zachodzi:

f({i1, . . . , ik}) =
k∑
j=1

γm,k(ij).

Ta klasa zawiera w pewnym sensie najprostsze reguły wyborcze. Intuicyjnie w przypadku
reguł słabo separowalnych kandydaci mogą być oceniani niezależnie. Każdy kandydat
otrzymuje punkty od wyborców, w zależności od tego na której pozycji taki kandydat
znajduje się w rankingu preferencji wyborcy. Następnie reguła wybiera k kandydatów,
którzy otrzymali najwięcej punktów.

Jeżeli dla każdej wartości m zachodzi γm,1 = γm,2 = . . . = γm,m, wtedy mówimy że
reguła jest separowalna (pomijając człon „słabo”). Różnica pomiędzy regułami separo-
walnymi i słabo separowalnymi jest subtelna – w przypadku reguł słabo separowalnych
pozwalamy aby sposób, w który punkty są przyznawane kandydatom w zależności od ich
pozycji w rankingach preferencji zależał od rozmiaru komitetu k. Przykładowo, SNTV i
k-Borda są separowalne (dla odpowiednio γm,k(p) = α1(p) i γm,k(p) = m−p). Bloc jest
regułą słabo separowalną (dla γm,k(p) = αk(p)), ale nie separowalną.

Klasa słabo separowalnych reguł punktowych została po raz pierwszy zdefiniowana w
jednej z moich poprzednich prac [26].

Reguły skoncentrowane na reprezentantach. Reguła punktowa R jest skoncentrowana na
reprezentantach jeżeli istnieje rodzina funkcji punktowych {γm,k}k≤m oceniających po-
zycje pojedynczych kandydatów a nie komitetów taka, że dla każdego I = {i1, . . . , ik}
(przypomnijmy, że i1 < i2 < . . . < ik) zachodzi:

f({i1, . . . , ik}) = γm,k(i1).
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Innymi słowy, reguła jest skoncentrowana na reprezentantach jeżeli liczba punktów, którą
wyborca przypisuje komitetowi zależy wyłącznie od pozycji którą ulubiony kandydat wy-
borcy (w ramach komitetu) zajmuje w jego rankingu preferencji – taki ulubiony kandydat
wyborcy może być rozumiany jako jego reprezentant w komitecie. Reguła Chaberlina–
Couranta (CC) jest skoncentrowana na reprezentantach i w pewnym sensie każda reguła,
która jest skoncentrowana na reprezentantach przypomina CC – reguły te różnią się jedy-
nie sposobem w który punkty są przydzielane reprezentantom w zależności od ich pozycji
w rankingach preferencji wyborców.

Klasa reguł skoncentrowanych na reprezentantach została zdefiniowana przez Elkind
et al. [26], jednak klasa ta była inspirowana wcześniejszymi pracami dotyczącymi pro-
blematyki rozlokowywania obiektów użytku publicznego [32].

Reguły kkk-prefiksowe zliczające. Mówimy że reguła R jest k-prefiksowa zliczająca jeżeli ist-
nieje rodzina niemalejących funkcji {gm,k}k≤m (gm,k : {0, 1, . . . , k} → R dla wszystkich
m i k) taka, że dla każdego I = {i1, . . . , ik}:

f({i1, . . . , ik}) = gm,k(|{it | it ≤ k}|).

Klasa k-prefiksowych reguł zliczających może być również opisana następująco. Każdy
wyborca aprobuje swoich k ulubionych kandydatów; następnie, dla danego komitetu W
wyborca liczy ilu członkówW zaaprobował i przypisuje komitetowiW wynik punktowy,
który zależy od tej liczby zaaprobowanych członków komitetu.

Klasa reguł k-prefiksowych zliczających została zdefiniowana w pracy (A4).

Reguły OWA. Klasa reguł OWA3 uogólnia trzy wyżej wymienione klasy, mianowicie klasy
reguł (słabo) separowalnych, reguł skoncentrowanych na reprezentantach oraz reguł k-
prefiksowych zliczających. Reguły OWA zostały po raz pierwszy zdefiniowane w jednym
z moich wcześniejszych artykułów [79]. Powiemy, że reguła R jest OWA jeżeli istnieje
rodzina funkcji punktowych {γm,k}k≤m oceniających pozycje pojedynczych kandydatów
oraz rodzina współczynników {λ(t)m,k}t≤k≤m takie, że dla każdego I = {i1, . . . , ik} (i1 <
i2 < . . . < ik) zachodzi:

f({i1, . . . , ik}) =
k∑
j=1

λ
(j)
m,kγm,k(ij).

Intuicyjnie w tej klasie reguł zakładamy, że wyborca zwraca uwagę na wszystkich człon-
ków komitetu, jednak stopień w którym zależy mu na jakości najbardziej lubianego
członka komitetu może być inny od stopnia w którym zależy mu na jakości drugiego
najbardziej lubianego członka komitetu i inny od stopnia w którym zależy mu na jakości
trzeciego kandydata z komitetu itd. Stopień w którym wyborcy zależy na kandydacie c
w zależności od liczby członków komitetu którzy są bardziej lubiani niż c, jest mierzony
wartością odpowiedniego współczynnika λ.

3Nazwa OWA pochodzi od angielskiej nazwy operatora: ordered weighted average.
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Rysunek 1: Diagram ilustrujący strukturę klasy punktowych reguł wyboru komitetów.

Przykładowo, reguły słabo separowalne są regułami OWA implementowanymi przez stałą
sekwencję współczynników (λ(t)m,k = 1 dla wszystkich t, k i m), zaś reguły skoncentro-
wane na reprezentantach są implementowane przez współczynniki:

λ
(t)
m,k =

{
1 jeżeli t = 1

0 jeżeli t > 1.

Rysunek 1 przedstawia relacje zawierania pomiędzy wyżej wymienionymi klasami reguł.
W artykule (A6) przedstawiamy więcej przykładów reguł należących do każdej z powyższych
klas, opisujemy te klasy w dokładniejszy sposób i uzasadniamy ich potencjalne zastosowania.

W pozostałej części podsekcji skupimy się na analizie własności aksjomatycznych, które
są charakterystyczne dla wyżej wymienionych klas. W artykule (A6) przedstawiliśmy aksjo-
matyczną charakteryzację klas reguł (słabo) separowalnych, skoncentrowanych na reprezentan-
tach i pewnej podklasy reguł k-prefiksowych zliczających, którą można otrzymać przez nało-
żenie dodatkowego ograniczenia wypukłości na funkcje gm,k użyte w definicji klasy reguł k-
prefiksowych. Nie będziemy dokładnie opisywać tych wszystkich rezultatów, a raczej skupimy
się na wybranych dwóch, które uważamy za szczególnie interesujące – mianowicie na aksjo-
matycznej charakteryzacji reguł słabo separowalnych i separowalnych. Te dwie klasy można
scharakteryzować używając następujących aksjomatów monotoniczności:

Monotoniczność bez przecięć. Powiemy, że reguła R spełnia warunek monotoniczności bez
przecięć jeśli dla każdych wyborów E = (C,N, P, k) i dla każdego zwycięskiego ko-
mitetu W ∈ R(E) zachodzi następujący warunek. Rozważmy wybory E ′, które zostały
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otrzymane z E poprzez przesunięcie jednego z członków zwycięskiego komitetu c ∈ W
na wyższą pozycję w rankingu pewnego wyborcy, tak aby c nie przeskoczył w tym ran-
kingu żadnego z innych członków komitetu W . Wtedy, po takiej zmianie, komitet W
powinien być ciągle wygrywający, czyli musi zachodzić W ∈ R(E ′).

Monotoniczność względem rozmiaru komitetu. RegułaR jest monotoniczna względem roz-
miaru komitetu, jeżeli dla każdej pary wyborów, które różnią się jedynie rozmiarem ko-
mitetu, E = (C,N, P, k) i E ′ = (C,N, P, k + 1), zachodzą następujące dwa warunki:

1. Dla każdego W ∈ R(E) istnieje W ′ ∈ R(E ′) taki, że W ′ ⊆ W .

2. Dla każdego W ′ ∈ R(E ′) istnieje W ∈ R(E) taki, że W ′ ⊆ W .

Innymi słowy, monotoniczność względem rozmiaru komitetu wymaga, aby po zwięk-
szeni rozmiaru komitetu, wszyscy kandydaci którzy należeli do poprzedniego zwycię-
skiego komitetu, zostali wybrani również jako członkowie większego komitetu.

Dwie powyższe własności monotoniczności są szczególnie pożądane w kontekście takich
zadań jak wybory finalistów konkursu. Rozważmy na przykład monotoniczność względem roz-
miaru komitetu. Jeżeli jeden z kandydatów w konkursie zostanie oceniony przez sędziów jako
wystarczająco dobry, aby trafić do finału zawodów, wtedy jeżeli zwiększymy liczbę finalistów,
taki kandydat w dalszym ciągu powinien zostać zakwalifikowany do finału konkursu. Co cie-
kawe, te dwie własności monotoniczności w sposób jednoznaczny charakteryzują klasy reguł
słabo separowalnych i separowalnych w ramach reguł punktowych.

Twierdzenie 2 (Aksjomatyczna charakteryzacja słabo separowalnych reguł punktowych).
Punktowa reguła wyboru komitetów jest słabo separowalna wtedy i tylko wtedy gdy spełnia
warunek monotoniczności bez przecięć.

Twierdzenie 3 (Aksjomatyczna charakteryzacja separowalnych reguł punktowych). Punktowa
reguła wyboru komitetów jest separowalna wtedy i tylko wtedy gdy spełnia warunek monoto-
niczności względem rozmiaru komitetu.

Jako produkt uboczny tych dwóch charakteryzacji, odkryliśmy zaskakującą relację pomię-
dzy dwoma wyżej wymienionymi własnościami: w ramach reguł punktowych monotoniczność
bez przecięć implikuje monotoniczność względem rozmiaru komitetu. Jest to o tyle zaskaku-
jące, że te dwa aksjomaty opisują inny rodzaj zachowań reguł wyborczych. Jeden z nich opisuje
zachowanie reguły gdy któryś z kandydatów przesunie się na wyższą pozycję w rankingu któ-
regoś z wyborców; drugi aksjomat opisuje sytuację gdy zwiększamy rozmiar komitetu.

5.4 Analiza reguł wyborczych w modelu preferencji opartym o aprobaty
Sekcja ta, podobnie jak Sekcja 5.3, poświęcona jest aksjomatycznej analizie reguł wyboru ko-
mitetów. W tym wypadku jednak skupimy się na modelu preferencji opartym o aprobaty.
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5.4.1 Model preferencji oparty o aprobaty

W przypadku modelu preferencji opartego o aprobaty będziemy oznaczać profile preferencji
używając symbolu A. W tym modelu każdy wyborca i ∈ N zgłasza podzbiór kandydatów,
A(i) ⊆ C, których popiera (i.e., uważa za odpowiednio dobrych); zbiór A(i) nazywamy zbio-
rem poparcia wyborcy i. Analogicznie, dla każdego kandydata c ∈ C przez N(c) oznaczamy
zbiór wyborców którzy popierają kandydata c, czyli N(c) = {i ∈ N : c ∈ A(i)}.

Przykład 2 (Wybory w modelu opartym o aprobaty). Mamy 100 wyborców i 9 kandydatów
a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3. Pierwszych 65 wyborców popiera kandydatów a1, a2 i a3; następ-
nych 32 wyborców popiera kandydatów b1, b2 i b3; ostatnich 3 wyborców popiera c1, c2 i c3.
Rozmiar komitetu wynosi k = 3.

Aby uprościć nazewnictwo, reguły wyboru komitetów dla modelu opartego o aprobaty bę-
dziemy skrótowo nazywać ABC regułami (od angielskiego: approval-based committee rules),
lub na potrzeby Sekcji 5.4 – regułami wyborczymi (nie będzie to prowadzić do nieporozumień,
ponieważ w tej sekcji nie rozważamy reguł wyborczych dla innych modeli preferencji). Poniżej
pokazujemy przykłady kilku reguł wyborczych:

Multiwinner Approval Voting (MAV). Jest to reguła, która wybiera k kandydatów, którzy
są najczęściej popierani przez wyborców. Innymi słowy, zwraca ona te komitety W ∈
Sk(C) które maksymalizują scoreMAV(A,W ) =

∑
c∈W |N(c)|. W Przykładzie 2 reguła

MAV wybierze {a1, a2, a3}.

Proportional Approval Voting (PAV). Reguła PAV była po raz pierwszy zaproponowana pod
koniec dziewiętnastego wieku, przez duńskiego erudytę, Thiele [84]. Reguła ta wybiera
komitety W ∈ Sk(C), które maksymalizują:∑

i∈N

H(|A(i) ∩W |), gdzie H(r) =
r∑
j=1

1/j. (1)

Użycie liczb harmonicznych w formule (1) jest szczególnie uzasadnione i sprawia, że
reguła PAV cechuje się szczególnie pożądanymi własnościami proporcjonalności – opi-
szemy to dokładniej w Sekcjach 5.4.2 i 5.4.3. W Przykładzie 2 reguła PAV zwróci komi-
tety, które składają się z dwóch a-kandydatów oraz z jednego b-kandydata. Takie komi-
tety rzeczywiście w sposób proporcjonalny reprezentują wyborców – liczbą kandydatów
wybrana z każdej grupy jest mniej więcej proporcjonalna do liczby wyborców którzy po-
pierają tę grupę kandydatów. Reguła ta ma niestety jedną wadę: obliczenie zwycięskich
komitetów jest w tym przypadku problemem NP-trudnym [3, 79].

Reguła Chamberlina–Couranta dla aprobat (ACC). Jest to wariant reguły Chamberlina–
Couranta, o której pisaliśmy w Sekcji 5.3.1, dla modelu preferencji opartego o aprobaty.
Reguła ACC zwraca komitety W ∈ Sk(C), które maksymalizują

scoreACC(A,W ) =
∑
i∈N

min(1, |A(i) ∩W |).

16



ACC maksymalizuje liczbę wyborców, którzy są reprezentowani przez co najmniej jed-
nego kandydata w komitecie. W Przykładzie 2 reguła wybierze komitety, które składają
się z jednego a-kandydata, jednego b-kandydata i jednego c-kandydata. Problem znaj-
dowania zwycięskich komitetów dla reguły ACC jest obliczeniowo równoważny proble-
mowi maksymalnego pokrycia, MAXCOVER [65, 77], zatem jest to problem NP-trudny.

Reguła Monroe. Ta reguła jest w pewien sposób podobna do ACC. W tym wypadku jednak
zakładamy, że każdy członek wybranego komitetu powinien reprezentować mniej więcej
taką samą liczbę wyborców. Ustalmy komitet W i rozważmy funkcję Ψ: N → W przy-
pisującą wyborców do członków komitetu. Powiemy, że Ψ jest zbalansowana, jeżeli dla
każdego c ∈ W zachodzi bn/kc ≤ |Ψ−1(c)| ≤ dn/ke. Wynik punktowy indukowany przez
funkcję Ψ to |{i ∈ N : Ψ(i) ∈ A(i)}|. Wynik punktowy komitetu W to najwyższy wynik
punktowy indukowany przez zbalansowaną funkcję przypisującą wyborców do członków
W . Reguła Monroe wybiera komitety o najwyższym wyniku punktowym. W tym przy-
padku, podobnie jak dla ACC, obliczanie zwycięskich komitetów jest NP-trudne [65].

Sekwencyjna reguła Phragména. Jest to reguła działająca w k rundach; zaczyna od pustego
komitetu W = ∅ i w każdej rundzie dodaje do W jednego nowego kandydata. Sposób,
w jaki reguła decyduje którego kandydata dodać do W opiera się na pomyśle, w którym
wykorzystujemy wirtualne pieniądze. Zakładamy, że każdy wyborca zarabia wirtualne
pieniądze ze stałą prędkością – przykładowo jeden dolar na jednostkę czasu. Ponadto za-
kładamy, że zakup każdego kandydata kosztuje pewną ustaloną kwotę, na przykład jeden
dolar. W pierwszym momencie (zakładamy, że czas jest ciągły) w którym istnieje nie-
wybrany jeszcze kandydat c /∈ W , taki że wyborcy z N(c) mają łącznie niewykorzystaną
sumę jednego dolara, dodajemy c do W oraz prosimy wyborców z N(c) aby zapłacili za
c (zabierając ich oszczędności). W Przykładzie 2 reguła ta, podobnie jak PAV, wybierze
komitet złożony z dwóch a-kandydatów i jednego b-kandydata.

5.4.2 Reguły wyboru komitetów a metody podziału miejsc parlamentarnych

W tej sekcji skupimy się na własnościach aksjomatycznych odmiennego typu od własności
opisanych w Sekcji 5.3, w kontekście modelu z preferencjami rankingowymi. Zanim jednak
przejdziemy do opisu tych własności, omówimy blisko spokrewniony model podziału miejsc
parlamentarnych (ang. apportionment). W tej sekcji omówimy ten model jedynie skrótowo;
dokładny opis tego modelu i przegląd literatury związanej z nim można znaleźć w książkach
Pukelsheima [66] i Balińskiego i Younga [8].

W modelu podziału miejsc parlamentarnych zamiast kandydatów mamy partie polityczne.
Każdy wyborca oddaje głos na dokładnie jedną partię. Metoda podziału miejsc parlamentar-
nych jest to funkcja, która przyjmuje jako argument zbiór głosów wyborców i zwraca podział
ustalonej liczby miejsc parlamentarnych pomiędzy partie polityczne. Wiele metod podziału
było rozważanych w literaturze i niektóre z nich są powszechnie używane na całym świecie.
Nie będziemy przedstawiać ich formalnych definicji, ale wyjaśnimy dwie szczególnie popu-
larne – metodę D’Hondta i metodę Hamiltona – na następującym przykładzie.
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Przykład 3. Rozważmy następującą instancję problemu podziału miejsc parlamentarnych.
Mamy pięć partii politycznych, P1, P2, P3, P4, i P5 które otrzymały odpowiednio 60, 20, 10, 8,
i 2 głosy. Załóżmy, że mamy k = 10 miejsc, które musimy podzielić pomiędzy te pięć partii.

Metoda D’Hondta zadziała w k = 10 rundach, w każdej rundzie przypisując jedno miejsce
do którejś partii. Niech ni oznacza liczbę głosów oddanych na partię Pi (n =

∑
i ni); niech

si(j) oznacza liczbę miejsc przypisanych do partii Pi zaraz przed początkiem rundy j. W
rundzie j reguła przypisze miejsce do partii Pi która maksymalizuje ni/si+1. Działanie metody
D’Hondta dla naszego przykładu jest przedstawione w poniższej tabelce. Każda wytłuszczona
liczba odpowiada jednemu miejscu, które zostało przypisane partii z odpowiadającej kolumny.
Partie P1, P2, P3, P4, i P5 otrzymają zatem odpowiednio 7, 2, 1, 0 i 0 miejsc w parlamencie.

P1 P2 P3 P4 P5

ni 60 20 10 8 2
ni/2 30 10 5 4 1
ni/3 20 6 2/3 3 1/3 2 2/3 2/3
ni/4 15 5 2 1/2 2 1/2
ni/5 12 4 2 1 3/5 2/5
ni/6 10 3 1/3 1 2/3 1 1/3 1/3
ni/7 8 4/74/74/7 2 6/7 1 3/7 1 1/7 2/7
ni/8 71/2 2 1/2 1 1/4 1 1/4

Metoda Hamiltona najpierw przypisze każdej partii bnik/ncmiejsc, a następnie przypisze po-
zostałe miejsca partiom z największymi resztami nik/n− bnik/nc. W naszym przypadku metoda
Hamiltona przypisze partiom P1, P2, P3, P4, i P5 odpowiednio 6, 2, 1, 1 i 0 miejsc. Poniższa
tabelka ilustruje działanie metody Hamiltona dla naszego przykładu.

P1 P2 P3 P4 P5

ni 60 20 10 8 2⌊
k · ni

n

⌋
6 2 1 0 0

reszta 0 0 0 0.8 0.2

liczba miejsc 6 2 1 1 0

W artykule (A2) pokazaliśmy relację między modelem wyboru komitetów z preferencjami
opartymi o aprobaty a modelem dla podziału miejsc parlamentarnych. Każda instancja pro-
blemu podziału miejsc parlamentarnych IA może być przedstawiona jako instancja wyboru
komitetu w następujący sposób. Dla każdej partii P wprowadzamy k kandydatów – możemy
o nich myśleć jak o kandydatach, którzy należą do partii P . Następnie zakładamy, że wyborcy
którzy oddali głos na partię P popierają wszystkich k kandydatów z partii P . Oznaczmy tak
skonstruowaną instancję wyboru komitetu jako E(IA). Teraz możemy użyć reguły wyboru ko-
mitetu R – niech W oznacza zwycięski komitet zwrócony przez R dla instancji E(IA). Z W
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możemy odczytać podział miejsc w parlamencie – dla każdej partii P patrzymy ilu kandydatów
z P znajduje się w zwycięskim komitecie W i przypisujemy partii P dokładnie tyle miejsc. Ta
konstrukcja pozwala nam spojrzeć na reguły wyboru komitetów jako na funkcje które rozsze-
rzają reguły podziału miejsc parlamentarnych do szerszej dziedziny. Wybory skonstruowane w
wyżej wymieniony sposób mają specyficzną strukturę – zbiory poparcia każdych dwóch wybor-
ców są albo takie same, albo rozłączne (e.g., instancja z Przykładu 2 ma tę właśnie strukturę).
Reguły wyboru komitetów są zdefiniowane dla szerszej dziedziny, gdzie pozwalamy aby zbiory
poparcia wyborców miały dowolne przecięcie. Niemniej, aby lepiej zrozumieć jak zachowują
się poszczególne reguły wyboru komitetów, w pierwszej kolejności powinniśmy zrozumieć jak
te metody działają dla wyborów skonstruowanych z instancji podziału miejsc parlamentarnych.

Co ciekawe, istnieje bliska relacja pomiędzy znanymi regułami wyboru komitetów i po-
wszechnie używanymi metodami podziału miejsc parlamentarnych.

Twierdzenie 4. PAV rozszerza metodę D’Hondta. Reguła Monroe rozszerza metodę Hamiltona.

W artykule (A2) przedstawiliśmy Twierdzenie 4 w ogólniejszej formie, pozwalającej inter-
pretować klasy reguł wyboru komitetów jako rozszerzenia pewnych klas metod podziału miejsc
parlamentarnych. Otrzymaliśmy też analogiczne wyniki dla szeregu innych reguł wyborczych.

Wyżej opisana relacja pozwala nam lepiej zrozumieć reguły wyboru komitetów. Przykła-
dowo, reguła D’Hondta jest powszechnie uważana za regułę proporcjonalną. Zatem Twierdze-
nie 4 pozwala przypuszczać, że reguła PAV posiada również dobre własności proporcjonalności.
Z drugiej strony Twierdzenie 4 opisuje jedynie zachowanie reguł wyborczych na bardzo specy-
ficznej i wąskiej dziedzinie. Pojawia się zatem następujące pytanie: czy istnieją inne naturalne
reguły wyborcze, które rozszerzają metodę D’Hondta do pełnej dziedziny wyborów opartych o
aprobaty. Odpowiedź na to pytanie jest interesująca. Z jednej strony inne znane reguły (takie
jak sekwencyjna reguła Phragména) również rozszerzają metodę D’Hondta. Z drugiej strony,
w artykule (A11) pokazaliśmy, że PAV jest jedynym rozszerzeniem metody D’Hondta, które
spełnia kilka innych pożądanych własności. Te własności to aksjomaty opisane w Sekcji 5.3.3,
których definicja została zaadaptowana do modelu preferencji opartego o aprobaty.

Twierdzenie 5 (Aksjomatyczna charakteryzacja PAV). PAV jest jedynym rozszerzeniem metody
D’Hondta, które spełnia aksjomaty neutralności, anonimowości, spójności i ciągłości.

W artykule (A11) przedstawiliśmy ten rezultat w nieco ogólniejszej postaci. Pokazaliśmy,
że dla reguł które spełniają neutralność, anonimowość, spójność i ciągłość wystarczy opisać,
jak te reguły zachowują się dla poddziedziny indukowanej przez instancje podziału miejsc par-
lamentarnych; wtedy taka metoda podziału rozszerza się jednoznacznie na pełną dziedzinę wy-
borów opartych o aprobaty. W szczególności otrzymaliśmy też aksjomatyczne charakteryzacje
reguł ACC i MAV. Rezultaty te są szczególnie interesujące, ponieważ stosunkowo łatwo wyrazić
czym jest proporcjonalność dla reguł podziału miejsc parlamentarnych; dużo trudniej rozumo-
wać o proporcjonalności w wypadku, gdy preferencje wyborców nie mają z góry narzuconej
struktury. Nasze wyniki mówią, że jeżeli uznamy własności spójności, anonimowości, neutral-
ności i ciągłości jako konieczne, to wystarczy zdefiniować zachowanie reguły wyborczej dla
prostych instancji, a definicja reguły w sposób jednoznaczny rozszerzy się na pełną dziedzinę.
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5.4.3 Trójwymiarowa analiza reguł wyborczych

W Sekcji 5.4.2 argumentowaliśmy, że reguła PAV jest proporcjonalna. Wniosek ten wynikał z
obserwacji, jak reguła ta zachowuje się dla pewnych ustrukturyzowanych profili preferencji. W
ostatnich latach zostało zaproponowanych kilka własności aksjomatycznych, które starają się
uchwycić i sformalizować pojęcie proporcjonalności i które nie czynią dodatkowych założeń
odnośnie struktury zbiorów poparcia wyborców. Przykładami takich własności są uzasadniona
reprezentacja (ang. justified representation (JR)) [4], proporcjonalna uzasadniona reprezentacja
(ang. proportional justified representation (PJR)) [71], rozszerzona uzasadniona reprezentacja
(ang. extended justified representation (EJR)) [4], stopień proporcjonalności (ang. proportio-
nality degree) [76], doskonała reprezentacja (ang. perfect representation (PR)) [71] oraz rdzeń
(ang. core) [4]. Jestem współautorem kilku artykułów badających te własności [6, 62, 71, 76].
W tej podsekcji opiszemy dokładniej jedną z nich – własność rdzenia.

Definicja 1 (Rdzeń [4]). Dla wyborów E = (C,N,A, k) powiemy, że komitet W jest w rdze-
niu, jeżeli dla każdego podzbioru wyborców V ⊆ N i każdego podzbioru kandydatów T ⊆ C
takiego, że |T |

k
≤ |V |

n
istnieje wyborca i ∈ V dla którego zachodzi |A(i) ∩ T | ≤ |A(i) ∩W |.

Powiemy że reguła wyborcza spełnia własność rdzenia jeśli dla każdych wyborów E wszystkie
zwycięskie komitety W ∈ R(E) są w rdzeniu.

Innymi słowy, własność rdzenia mówi, że grupa wyborców V stanowiąca α-część wszyst-
kich wyborców powinna być w stanie decydować o α-części miejsc w komitecie. W związku
z tym taka grupa nie powinna być w stanie zaproponować zbioru kandydatów T o rozmiarze
nie przekraczającym αk takiego, że każdy wyborca z V wolałby T niż komitet W (w tym
przypadku mierzymy zadowolenie wyborcy ze zbioru kandydatów jako liczbę kandydatów w
zbiorze, których ten wyborca popiera). W przeciwnym przypadku, zbiór T byłby lepszy niż W
z perspektywy wyborców z V , a zatem ci wyborcy powinni mieć prawo włączenia kandydatów
z T do zwycięskiego komitetu.

Obecnie istotnym otwartym problemem badawczym jest to, czy w modelu opartym o apro-
baty istnieje reguła wyborcza posiadająca własność rdzenia. W szczególności wszystkie znane
reguły wyborcze nie spełniają tej własności. W artykule (A10) udzieliliśmy częściowej odpo-
wiedzi na to nurtujące pytanie, wykluczając dużą klasę reguł wyborczych.

Definicja 2. Wektor satysfakcji indukowany przez komitet W jest to wektor w którym na po-
zycji i znajduje zadowolenie wyborcy i z komitetu W (zadowolenie jest mierzone jako liczba
kandydatów z W , których wyborca popiera):

welf(W ) = (|A(1) ∩W |, |A(2) ∩W |, . . . , |A(n) ∩W |).

Reguła wyborcza zależy od satysfakcji, jeśli istnieje funkcja f : NN → R, która mapuje wek-
tory dobrobytu na wyniki punktowe, taka że dla każdych wyborów E = (C,N,A, k) mamy

R(E) = argmaxW∈Sk(C)f(welf(W )).
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Przykładowo, reguły MAV, PAV i ACC zależą od satysfakcji. Podobnie reguły, które przy-
pominają MAV, PAV i ACC, ale agregują wyniki punktowe wyborców w inny sposób niż po-
przez zsumowanie (na przykład przez użycie egalitarnego kryterium, które skupia się na maksy-
malizacji wyniku punktowego najmniej zadowolonego wyborcy). Reguła (sekwencyjnie) dyk-
tatorska, czyli reguła, w której wyborcy kolejno wskazują kandydatów, którzy powinni zostać
wybrani do zwycięskiego komitetu, również zależy od satysfakcji.

Twierdzenie 6 ((A10)). Każda reguła, która zależy od satysfakcji nie spełnia własności rdzenia.

Następnie zapytaliśmy, w jakim stopniu znane reguły wyborcze naruszają własność rdze-
nia. Aby zmierzyć ten stopień, użyliśmy koncepcji, która wywodzi się z analizy algorytmów
aproksymacyjnych. Osłabiliśmy własność rdzenia w następujący sposób.

Definicja 3. Mówimy, że reguła wyborcza R spełnia własność α-rdzenia, jeżeli dla każdych
wyborów E = (C,N,A, k), dla każdego zwycięskiego komitetu W ∈ R(E), dla każdego
podzbioru wyborców V ⊆ N i dla każdego podzbioru kandydatów T ⊆ C takiego że |T |

k
≤ |V |

n

istnieje wyborca i ∈ V dla którego zachodzi |A(i) ∩ T | ≤ α|A(i) ∩W |.

Pokazaliśmy, że PAV spełnia własność 2-rdzenia oraz, że reguła ta daje najlepszą własność
α-rdzenia spośród tych metod wyborczych, które posiadają inną fundamentalną własność zwią-
zaną ze sprawiedliwością – mianowicie, własność Pigou–Daltona.4 Przedstawiliśmy również
nową interesującą regułę wyborczą, nazwaną Regułą X i spełniającą słabszy wariant własności
rdzenia. Reguła ta również spełnia własność Θ(log(k))-rdzenia oraz wiele innych pożądanych
własności, w szczególności EJR, PJR i JR. Ponadto jest obliczalna w czasie wielomianowym.
Przy obecnym stanie wiedzy jest to jedyna „naturalna” metoda wyborcza która spełnia wła-
sność EJR i która jest obliczalna w czasie wielomianowym; pozostałe dwie metody posiadające
te dwie cechy to algorytm lokalnego wyszukiwania dla reguły PAV oraz reguła EJR-Exact,
zaprojektowana w oparciu o definicję aksjomatu EJR [6].

Badania nad osłabianymi i przybliżonymi wariantami rdzenia są uważane za istotne i w
ostatnich latach były często podejmowane; przykładami artykułów, które opisują tę tematykę
są prace Cheng et al. [19], Jiang et al. [45], Fain et al. [27] i Brill et al. [13].

Do tej porty w tej sekcji skupialiśmy się na proporcjonalności. Wiele reguł wyborczych
stara się jednak osiągnąć inne cele niż proporcjonalność. Przykładowo reguła Chamberlina–
Couranta (ACC) maksymalizuje liczbę wyborców, którzy mają swojego reprezentanta (kan-
dydata, którego popierają) w wybranym komitecie – reguła ta optymalizuje zatem kryterium
reprezentacji. Reguła MAV z kolei wybiera komitet, którego członkowie otrzymują najwięcej
punktów poparcia od wyborców – mówimy, że MAV optymalizuje kryterium utylitarne.

Te trzy kryteria – proporcjonalności, reprezentacji i kryterium utylitarne – są istotne dla
określonych typów wyborów. Wydaje się jednak, że reguły które dobrze realizują jedno z tych

4Na poziomie intuicyjnym, zasada Pigou–Daltona mówi, że dla danych wyborów i dla danych dwóch komi-
tetów, które sumarycznie otrzymują tyle samo punktów poparcia od wyborców, jeśli dla jednego z komitetów
zadowolenie wyborców jest bardziej równomiernie rozłożone w społeczeństwie, to ten komitet powinien być pre-
ferowany przez regułę wyborczą.
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kryteriów mogą być nieoptymalne względem dwóch pozostałych. Aby móc lepiej oceniać re-
guły wyborcze, istotne jest aby dobrze rozumieć jak dobrze poszczególne z nich sprawdzają
się względem tych trzech kryteriów. W pozostałej części tej sekcji przyjrzymy się kryteriom
reprezentacji i utylitarnemu; opisywane wyniki zostały opublikowane w artykule (A7).

Nasza analiza kryteriów utylitarnego i reprezentacji (podobnie jak analiza własności rdze-
nia) różni się od standardowego podejścia aksjomatycznego, które opisywaliśmy w Sek-
cjach 5.3 i 5.4.2. Typowe własności aksjomatyczne mają formę stwierdzeń binarnych – reguła
może spełniać daną własność lub nie. My jesteśmy bardziej zainteresowani zmierzeniem w
jakim stopniu dana reguła spełnia daną własność (dane kryterium). W tym przypadku jeszcze
raz sięgniemy do koncepcji znanych z analizy algorytmów aproksymacyjnych. Mierzymy sto-
pień w jakim dana reguła spełnia kryterium utylitarne przez wyznaczenie jak dobrze taka reguła
aproksymuje regułę MAV. Analogicznie mierzymy stopień w jakim dana reguła spełnia kryte-
rium reprezentacji patrząc jak dobrze taka reguła aproksymuje ACC. W pracy (A7) wprowadzi-
liśmy następujące formalne pojęcia. Przypomnijmy, że scoreMAV(A,W ) oznacza liczbę punk-
tów poparcia, które komitet W otrzymuje w profilu preferencji A, natomiast scoreACC(A,W )
oznacza liczbę wyborców, którzy popierają co najmniej jednego kandydata z W .

Definicja 4 (Gwarancje utylitarne i reprezentacji [51]). Gwarancja utylitarna reguły wyborczej
R jest to funkcja κMAV : N→ [0, 1], która przyjmuje za argument rozmiar komitetu k i zwraca:

κMAV(k) = inf
A

minW∈R(A,k)(scoreMAV(A,W ))

maxW∈Sk(C)(scoreMAV(A,W ))
.

Gwarancja reprezentacji regułyR jest to funkcja κACC : N→ [0, 1] zdefiniowana następująco:

κACC(k) = inf
A

minW∈R(A,k)(scoreACC(A,W ))

maxW∈Sk(C)(scoreACC(A,W ))
.

Otrzymaliśmy dokładne oszacowania gwarancji utylitarnej i reprezentacji dla 12 znanych
reguł wyborczych. Poniższe twierdzenie podsumowuje najciekawsze wyniki.

Twierdzenie 7. Utylitarna gwarancja dla reguły PAV i sekwencyjnej reguły Phragména wy-
nosi Θ(1/

√
k). Gwarancja reprezentacji dla tych dwóch reguł wynosi 1/2 + Θ(1/k). Gwarancja

reprezentacji dla reguły MAV i gwarancja utylitarna dla reguły ACC wynosi Θ(1/k).

W artykule (A9) przeprowadziliśmy analogiczną trójkryterialną analizę reguł wyborczych,
ale w innym pokrewnym modelu, mianowicie w modelu podziału zasobu. W modelu tym za-
kładamy, że mamy do dyspozycji pojedynczy zasób (powiedzmy pewną określoną kwotę) i
chcemy podzielić ten zasób pomiędzy kandydatów w oparciu o preferencje wyborców. Ist-
nieje kilka ciekawych własności aksjomatycznych, które opisują proporcjonalność w modelu
podziału zasobu. W artykule (A9) zmierzyliśmy stratę gwarancji utylitarnych i egalitarnych
(zdefiniowanych analogicznie do kryteriów z Definicji 4), która jest konsekwencją tego, że wy-
magamy aby reguła spełniała określone własności proporcjonalności.

Wspomnijmy również, że techniki oparte o analizę aproksymacyjną były z sukcesem uży-
wane do badania mechanizmów i reguł wyborczych w modelach innych niż te dla wyborów

22



komitetów. Szczególnie ciekawym i w ostatnich latach bardzo popularnym przykładem może
być analiza zniekształcenia reguł wyborczych (ang. distortion). Przyczyniłem się również
do rozwoju tej literatury będąc współautorem prac badających jak niedostępność pewnych in-
formacji dotyczących preferencji wyborców wpływa na jakość decyzji podejmowanych przez
regułę wyborczą [1, 10, 43, 64] (wspominam tutaj tylko prace, których jestem współautorem;
literatura podejmująca temat zniekształcenia reguł wyborczych, jest dużo szersza).

5.5 Proporcjonalność w modelu wieloatrybutowym
W Sekcji 5.4 pokazaliśmy, że reguły wyboru komitetów mogą być rozumiane jako funkcje
rozszerzające metody podziału miejsc parlamentarnych. W tej sekcji omówimy inny pokrewny
model, który również uogólnia model podziału miejsc parlamentarnych, ale opisuje inne typy
problemów wyborczych, z którymi na co dzień się spotykamy.

Zacznijmy od sformułowania problemu podziału miejsc parlamentarnych w równoważny
sposób, ale w innym języku. Załóżmy, że mamy dany zbiór kandydatów posiadających okre-
ślone atrybuty (cechy). Załóżmy, że w naszym modelu mamy jeden atrybut – przynależność do
partii politycznej. Wyborcy głosują na wartości atrybutu (w tym wypadku na partie polityczne),
a nie na konkretnych kandydatów. W oparciu o głosy wyborców możemy wyznaczyć pożą-
dane proporcje członków komitetu, którzy powinni posiadać odpowiednie wartości atrybutu.
Celem jest wyłonienie komitetu takiego, że dla każdej wartości atrybutu proporcja wybranych
kandydatów posiadających tę wartość atrybutu jest możliwie bliska pożądanej proporcji – tej,
którą wyznaczyliśmy w oparciu o głosy wyborców. W niektórych krajach członkowie parla-
mentu są wybierani w oparciu o dwa kryteria – przynależność partyjną i rejon geograficzny,
który reprezentują; wtedy celem jest wybranie komitetu możliwie dobrze pasującego do pożą-
danych proporcji wyrażonych dla dwóch niezależnych atrybutów. W takich wypadkach mó-
wimy o dwupodziale (ang. bi-apportionment). Model ten jest opisywany w rozdziale książki
Pukelsheima [67]; w kilku artykułach problem dwupodziału jest rozważany również od strony
obliczeniowej [52, 68, 73]. W artykule (A3) uogólniliśmy problem podziału i dwupodziału do
dowolnej liczby atrybutów. Przedstawimy ten model na następującym przykładzie (przykład
został zaczerpnięty z naszego artykułu (A3)).

Przykład 4. Wyobraźmy sobie, że instytut badawczy chce wybrać k członków do komisji re-
krutacyjnej. Wybrany komitet powinien być zrównoważony pod względem płci – najlepiej
gdyby składał się z 50% mężczyzn i 50% kobiet. Dodatkowo komitet powinien reprezentować
różne dyscypliny naukowe w odpowiednich proporcjach: idealnie by było, gdyby składał się z
55% naukowców specjalizujących się w dziedzinie 1, 25% naukowców specjalizujących się w
dziedzinie 2 i 20% – w dziedzinie 3. Kolejnym wymogiem jest to, aby w skład wybranego ko-
mitetu wchodziło 30% adiunktów i 70% profesorów oraz żeby stosunek naukowców z lokalną
i zewnętrzną afiliacją wynosił 3:7. Zbiór kandydatów, z których możemy wybrać członków
komisji jest następujący:
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Name Płeć Dyscyplina Stopień naukowy Afiliacja
Ann Kobieta 1 Adiunkt Lokalna
Bob Mężczyzna 1 Adiunkt Zewnętrzna

Charlie Mężczyzna 1 Profesor Lokalna
Donna Kobieta 2 Profesor Zewnętrzna
Ernest Mężczyzna 1 Profesor Lokalna
George Mężczyzna 1 Profesor Zewnętrzna
Helena Kobieta 2 Profesor Zewnętrzna
John Mężczyzna 2 Adiunkt Zewnętrzna

Kevin Mężczyzna 3 Adiunkt Zewnętrzna
Laura Kobieta 3 Adiunkt Lokalna

Jeżeli instytut chce wybrać k = 3 członków komisji, wtedy w oczywisty sposób nie jeste-
śmy w stanie spełnić wszystkich kryteriów wyboru. Niemniej, niektóre komisje będą lepsze niż
inne. Intuicyjnie czujemy, że w wybranej komisji stosunek liczby członków reprezentujących
różne płcie powinien wynosić 2:1 lub 1:2, stosunek liczby członków komisji reprezentujących
dyscypliny naukowe 1, 2 i 3 powinien wynosić 2:1:0. Ponadto w komisji powinien znajdować
się jeden adiunkt i dwóch profesorów oraz w jej skład powinien wchodzić dokładnie jeden kan-
dydat z lokalną afiliacją. Możemy spełnić te wymagania wybierając kandydatów Ann, Donna
i George. Załóżmy teraz, że k = 4. W takim przypadku idealne proporcje w komisji dla
czterech wyżej wymienionych atrybutów powinny wynosić odpowiednio 1:1, 2:1:1, 1:3 i 1:3.
Zauważmy jednak, że żaden czteroelementowy podzbiór kandydatów nie spełnia tych kryteriów
proporcjonalności. Jednak w tym wypadku również niektóre komitety są wyraźnie lepsze niż
inne. Przykładowo dobrym komitetem byłby zbiór {Ann, Charlie, Donna, George} z dwoma
(zamiast trzech) kandydatami z lokalną afiliacją lub zbiór {Charles, Donna, George, Kevin} w
którym mężczyźni są zbyt licznie reprezentowani. Pytanie o to jak zdefiniować, który komitet
jest najlepszy w przypadku ogólnego modelu wieloatrybutowego, zwłaszcza gdy niemożliwe
jest dokładne osiągnięcie pożądanych proporcji, jest pytaniem przewodnim artykułu (A3).

W artykule (A3) zdefiniowaliśmy dwie reguły rozszerzające odpowiednio metodę D’Hondta
i metodę Hamiltona do modelu wieloatrybutowego. Przeanalizowaliśmy własności aksjoma-
tyczne tych reguł, jednak główna część pracy jest poświęcona analizie złożoności obliczeniowej
problemu znajdowania komitetów zwycięskich względem tych dwóch reguł.

Pokazaliśmy, że problem znajdowania zwycięskich komitetów jest NP-trudny i W[1]-
trudny dla parametru k (rozmiar komitetu). Dla parametru p oznaczającego liczbę atrybutów
istnieje algorytm działający w czasie FPT (ang. fixed-parameter tractable), znajdujący zwy-
cięskie komitety. Algorytm ten jest adaptacją algorytmu Lenstry dla rozwiązywania całkowito-
liczbowych programów liniowych [53]. Adaptację tę dokładniej opiszemy w Sekcji 5.6.

Z punktu widzenia technicznej analizy, nasze najciekawsze algorytmiczne rezultaty są zwią-
zane z aproksymacją problemu znajdowania zwycięskich komitetów dla uogólnionej metody
Hamiltona. W szczególności przeanalizowaliśmy algorytm, który wykorzystuje zasadę lokal-
nego wyszukiwania. W każdym kroku staramy się znaleźć ` kandydatów w komitecie i wymie-
nić ich na ` kandydatów spoza komitetu, tak aby otrzymać komitet lepszy z punktu widzenia
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funkcji oceny wieloatrybutowej metody Hamiltona. Gdy pozwolimy na wymianę tylko jednego
kandydata (` = 1), otrzymamy algorytm p-aproksymacyjny, gdzie p oznacza liczbę wszystkich
atrybutów. Bardziej złożona analiza kombinatoryczna pozwala pokazać, że w przypadku gdy
pozwolimy na wymianę ` = 2 kandydatów równocześnie, to współczynnik aproksymacji po-
lepszy się do około p/2 (formalnie nowa gwarancja aproksymacji wyniesie ln(k/2)

2 ln(k/2)−1

(
p+ 6p

k

)
).

Dla różnych wartości ` otrzymujemy różne algorytmy uzyskujące inny kompromis pomiędzy
efektywnością obliczeniową a jakością aproksymacji.

Zakończymy tę sekcję krótką dyskusją zastosowań naszego wieloatrybutowego modelu. W
ostatnich latach organy legislacyjne, gdy muszą podjąć decyzję w sprawach powszechnie uwa-
żanych za kontrowersyjne coraz częściej sięgają po następujące narzędzie. Wybierana jest re-
prezentatywna grupa obywateli, a następnie grupa ta jest proszona o przedyskutowanie danej
kwestii i zaproponowanie swojej rekomendacji. Proces ten jest nazywany stratyfikacją (ang.
stratification) i w ostatnich latach rozwiązanie to jest coraz powszechniej używane.5 W takich
wypadkach szczególnie istotne jest aby wybrać grupę obradujących obywateli w sposób wiernie
odzwierciedlający strukturę społeczeństwa. Nasz model opisuje ten właśnie problem.

5.6 Algorytmiczna Analiza Metod Wyboru Komitetów
Dla wielu atrakcyjnych metod wyborczych problem obliczenia zwycięskich komitetów jest NP-
trudny. Ten problem, jak i inne pokrewne problemy obliczeniowe związane z wyborami komi-
tetów były aktywnie badane w ostatnich latach (artykuły, które badały takie problemy i których
byłem współautorem to między innymi prace [5, 6, 11, 12, 15, 30, 31, 38, 71, 77–80], (A1),
(A3), (A4), i (A8)). W tej sekcji opiszemy dwie techniki, które łączą podejścia oparte na ana-
lizie algorytmów z punktu widzenia aproksymacji i z punktu widzenia parametrycznej teorii
złożoności; te dwie techniki stosują się do wielu problemów związanych z wyborami komite-
tów, w szczególności do problemu obliczania zwycięskich komitetów.

5.6.1 Technika bazująca na maksymalizacji funkcji submodularnych

Pierwsza technika pochodzi z artykułu (A1) i dotyczy klasycznego problemu optymalizacji
funkcji submodularnych. Zdefiniowaliśmy trzy nowe własności dla funkcji submodularnych
i pokazaliśmy, że kilka ważnych problemów obliczeniowych w teorii wyboru społecznego
może być wyrażonych jako problem maksymalizacji funkcji submodularnej, która ma jedną
z trzech nowych własności. Zaprojektowaliśmy (parametryczne) algorytmy aproksymacyjne
dla odpowiednich problemów optymalizacyjnych. Aby dokładniej wyjaśnić nasze rozwiązanie
zaczniemy od wprowadzenia dodatkowej notacji i przedstawienia kilku istotnych informacji
dotyczących funkcji submodularnych.

Powiemy, że funkcja v : 2X → R jest submodularna, jeśli dla każdych dwóch podzbiorów
A ⊆ B ⊂ X i dla każdego elementu x ∈ X \B zachodzi v(A∪ {x})− v(A) ≥ v(B ∪ {x})−
v(B). Powiemy, że funkcja v jest niemalejąca, jeśli dla każdych dwóch podzbiorów A ⊆ B ⊂

5Stratyfikacja była niedawno opisywana w tygodniku The Economist: https://www.economist.com/
leaders/2020/09/19/politicians-should-take-citizens-assemblies-seriously.
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X zachodzi v(A) ≤ v(B). Rozważmy problem znalezienia k-elementowego podzbioru S ⊆ X ,
który maksymalizuje wartość v(S). Znajdowanie zwycięskich komitetów dla reguł OWA z
nierosnącymi wektorami wag (cf. Sekcja 5.3.4; system wyborczy Chamberlina–Couranta jest
przykładem takiej reguły), dla PAV [79] czy dla reguły Monroe [78] może być wyrażone jako
wyżej wspomniany problem maksymalizacji funkcji submodularnej. Problem ten jest bardzo
ogólny i znajduje on zastosowanie również w wielu innych dziedzinach informatyki.6

Problem maksymalizacji funkcji submodularnych był wielokrotnie rozważany w literatu-
rze. Wiemy, że jest on NP-trudny oraz że algorytm zachłanny dla tego problemu ma stałą
aproksymacji równą (1 − 1/e) [60].7 Ponadto przy standardowych założeniach nie istnieją
lepsze algorytmy aproksymacyjne dla tego problemu, które działałyby w czasie wielomiano-
wym (problem ten czasami może być lepiej aproksymowany, jeżeli funkcja submodularna ma
pewną określoną strukturę, np. gdy ma niską krzywiznę [22, 83]). Problem maksymalnego
pokrycia zbioru MAXCOVER może być wyrażony jako maksymalizacja niemalejącej funkcji
submodularnej i wiadomo, że problemu MAXCOVER nie da się przybliżać lepiej niż ze stałą
aproksymacji (1 − 1/e) [33]. Dlatego w naszej pracy (A1) skupiliśmy się na zaprojektowa-
niu algorytmów aproksymacyjnych, które działają efektywnie z punktu widzenia parametrycz-
nej teorii złożoności, mianowicie w czasie FPT dla pewnych naturalnych parametrów (więcej
szczegółów na temat parametrycznej teorii złożoności można znaleźć w następujących książ-
kach [24, 25, 37, 61]). Nasze algorytmy stosują się do kilku ważnych problemów z teorii
wyboru społecznego, w szczególności do problemów związanych z wyborami komitetów (opi-
szemy to zastosowanie dokładniej w dalszej części sekcji).

Zdefiniowaliśmy trzy nowe własności funkcji, które nazwaliśmy p-separowalnością.

Definicja 5 (p-separowalne funkcje). Funkcja submodularna v : 2X → R jest:

1. p-superseparowalna, jeśli dla każdego S ⊆ X zachodzi:∑
x∈X

(
v(S ∪ {x})− v(S)

)
≥
∑
x∈X

v({x})− p · v(S), (2)

2. p-subseparowalna, jeśli dla każdego S ⊆ X zachodzi:∑
x∈X

(
v(S ∪ {x})− v(S)

)
≤ p · v(X)− p · v(S). (3)

3. rev-p-subseparowalna, jeśli dla każdego S ⊆ X zachodzi:∑
x∈X

(
v(S ∪ {x})− v(S)

)
≥ p · v(X)− p · v(S). (4)

6Przykładowo, algorytmy dla problemu maksymalizacji niemalejących funkcji submodularnych są używane w
systemach rekomendacyjnych [56], przy przetwarzaniu obrazów [44, 46, 70], przy wyszukiwaniu informacji [55,
90], w projektowaniu sieci [48, 49], w algorytmach klastrowania [59], w rozpoznawaniu mowy [54] oraz do
rozwiązywania innych ogólnych problemów w ramach teoretycznej informatyki, np., problemu maksymalnego
pokrycia zbioru (MAXCOVER) [21, 77].

7Tę samą jakość aproksymacji możemy uzyskać w systemach rozproszonych [50] oraz dla wariantu „online”
problemu maksymalizacji funkcji submodularnych [82]. Krause i Golovin [47] przedstawili przegląd literatury
opisując szereg algorytmów dla różnych wariantów problemu maksymalizacji funkcji submodularnych.
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Otrzymaliśmy następujący wynik.

Twierdzenie 8. Niech v : 2X → R≥0 będzie niemalejącą funkcją submodularną. Rozważmy
problem Pmax wyboru zbioru S ∈ Sk(X), który maksymalizuje v(S) oraz blisko związany
problem Pmin wyboru zbioru S ∈ Sk(X), który minimalizuje v(X)− v(S). Wtedy:

1. Jeżeli v jest p-superseparowalna, to dla każdego α, 0 ≤ α < 1 istnieje algorytm α-

aproksymacyjny dla problemu Pmax, który działa w czasie poly(n,m) ·
( pk

(1−α) + k

k

)
.

2. Jeżeli v jest rev-p-subseparowalna, to istnieje wielomianowy algorytm
(

1− e−
pk
|X|

)
-

aproksymacyjny dla problemu Pmax.

3. Jeżeli v jest p-subseparowalna, to dla każdego α, 0 ≤ α < 1, i dla każdego ε > 0 istnieje
algorytm, który z prawdopodobieństwem (1 − ε) zwraca rozwiązanie α-aproksymacyjne

dla problemu Pmin i który działa w czasie poly(n,m) ·
⌈

(− ln ε)/
(
α−1
pα

)k⌉
.

Przedyskutujemy teraz zastosowanie algorytmów z Twierdzenia 8 do wybranych proble-
mów dotyczących wyboru komitetów. Po pierwsze nasze rezultaty implikują, że dla problemów
znajdowania zwycięskich komitetów względem reguł PAV, ACC i wielu innych pośrednich re-
guł istnieją schematy aproksymacyjne działające w czasie FPT dla parametru (p, k), gdzie p
jest górnym ograniczeniem na liczbę kandydatów, których każdy wyborca może poprzeć, a k
jest rozmiarem komitetu. Założenie, że liczba aprobowanych kandydatów p jest mała jest re-
alistyczne. W niektórych krajach (np. w Polsce) systemy wyborcze nakładają ograniczenie
na to ilu kandydatów dany wyborca może poprzeć w ramach swojego głosu. Algorytmy te
rozszerzają się również na inne typy preferencji wyborców (na przykład na kardynalne uży-
teczności malejące w sposób geometryczny). Po drugie, z Twierdzenia 8 wynika, że istnieją
schematy aproksymacyjne działające w czasie FPT (dla tego samego parametru) dla problemu
znajdowania zwycięskich komitetów względem reguły Monroe. Ponadto problemy znajdowa-
nia zwycięskich komitetów mogą być dobrze aproksymowane w czasie wielomianowym, jeżeli
nałożymy dolne ograniczenie na liczbę kandydatów, których każdy wyborca musi poprzeć w
ramach swojego głosu. Nasze algorytmy znajdują również zastosowania w pokrewnym modelu
rozlokowywania obiektów użytku publicznego oraz w ważonym wariancie problemu pokrycia
zbioru WEIGHTEDMAXCOVER.

5.6.2 Technika oparta na rozwiązywaniu całkowitoliczbowych programów liniowych

Nasza druga metoda rozszerza klasyczny algorytm Lenstry [53], który sprawdza czy całkowi-
toliczbowe programy liniowe (ILP) mają rozwiązanie. Algorytm ten działa w czasie FPT dla
liczby zmiennych całkowitoliczbowych. W artykule (A8) pokazaliśmy, że algorytm Lenstry
działa w czasie FPT, nawet jeśli zamienimy zmienne całkowitoliczbowe na kawałkami-liniowe
funkcje wklęsłe bądź wypukłe od tych zmiennych. Formalnie rzecz ujmując, nasza metoda
pozwala rozwiązać następujący ogólny problem.
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Ustalmy trzy liczby naturalne, p, q, r ∈ N. Załóżmy, że mamy dany zbiór (p + r)q
kawałkami-liniowych funkcji wypukłych F = {fi,j : 1 ≤ i ≤ r + p, 1 ≤ j ≤ q}, zbiór
(n + r)m kawałkami-liniowych funkcji wklęsłych G = {gi,j : 1 ≤ i ≤ r + p, 1 ≤ j ≤ q} oraz
wektor b ∈ Zq. Celem jest sprawdzenie, czy istnieje (p+ r)-wymiarowy wektor x taki, że:

p+r∑
i=1

fi,1(xi) ≤
p+r∑
i=1

gi,1(xi) + b1,

p+r∑
i=1

fi,2(xi) ≤
p+r∑
i=1

gi,2(xi) + b2,

...
p+r∑
i=1

fi,q(xi) ≤
p+r∑
i=1

gi,q(xi) + bm,

xi ∈ N dla 1 ≤ i ≤ p,

xi ∈ R+ dla p+ 1 ≤ i ≤ p+ r

Pokazaliśmy metodę pozwalającą rozwiązać powyższy problem w czasieO(p2.5p+o(p)·(|I|+
pmax)

O(1)) , gdzie p jest liczbą zmiennych całkowitoliczbowych, pmax jest maksymalną liczbą
liniowych kawałków dla funkcji z F ∪G, zaś |I| jest liczbą bitów potrzebnych do zakodowania
wejściowego problemu.

Nasza metoda umożliwiła rozwiązać szereg otwartych problemów związanych z wyborami
komitetów. W szczególności użyliśmy jej aby znaleźć algorytmy działające w czasie FPT dla
problemów znajdowania zwycięskich komitetów dla kilku klas reguł wyborczych przy zało-
żeniu istnienia dodatkowych więzów wymuszających różnorodność kandydatów w wybranym
komitecie [12], dla problemu znajdowania zwycięskich komitetów dla reguł k-prefiksowych
zliczających (cf. Sekcja 5.3.4), dla problemu podziału miejsc parlamentarnych w modelu wie-
loatrybutowym (cf. Sekcja 5.5) oraz dla licznych problemów związanych z kontrolą i manipu-
lacjami wyborów komitetów (Sekcje 3.2 i 4 w pracy (A8)).

Rezultatem, który w pracy (A8) wyróżnia się pod względem technicznym, jest nowy algo-
rytm aproksymacyjny dla problemu wielopokrycia multizbioru MULTISETMULTICOVER, który
to algorytm działa w czasie FPT względem liczby elementów do pokrycia. Algorytm ten łączy
naszą metodę z kilkoma technikami kombinatorycznymi. Problem MULTISETMULTICOVER

opisuje wariant problemu wyboru zwycięskiego komitetu dla reguły Chamberlina–Couranta.
W tym przypadku, multizbiory odpowiadają grupom nierozróżnialnych kandydatów a każdy
element zbioru odpowiada określonemu typowi wyborców (liczność z jaką dany element powi-
nien zostać pokryty odpowiada liczbie wyborców określonego typu). Zakładamy, że wyborca
popiera daną grupę nierozróżnialnych kandydatów, jeżeli element odpowiadający wyborcy za-
wiera się w odpowiednim zbiorze.
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5.7 Podsumowanie
W załączonych artykułach przeprowadziliśmy aksjomatyczną i algorytmiczną analizę reguł wy-
boru komitetów. Badania nad tymi regułami stały się w ostatnich latach bardzo popularne –
jest to spowodowane ich szerokimi zastosowaniami. Wraz z trzema współautorami zostałem
poproszony o napisanie pracy przeglądowej opisującej kilka nurtów w obliczeniowej teorii wy-
boru społecznego, które w ostatnim dziesięcioleciu cieszyły się szczególnym zainteresowaniem
wśród badaczy [7] – tematyka wyboru komitetów jest jednym z sześciu nurtów opisanych w
tej przeglądowej pracy. Ponadto niedawno została wydana książka opisująca nowe trendy w
obliczeniowej teorii wyboru społecznego, która zawiera rozdział poświęcony regułom wyboru
komitetów [29]. Jestem również współautorem artykułu przeglądowego opisującego wyniki z
tematyki wyborów komitetów w modelu preferencji opartym o aprobaty.

W załączonych pracach rozważaliśmy dwa modele preferencji – model oparty o rankingi i o
aprobaty. Podstawowym celem badań opisanych w tych artykułach było wypracowanie zestawu
narzędzi, które pozwoliłyby osobie decyzyjnej wybrać właściwą regułę wyborczą w zależności
od konkretnej sytuacji. Nasze wyniki pozwalają formalnie argumentować, że klasa punktowych
reguł wyboru komitetów cechuje się szczególnie pożądanymi własnościami, że pewne metody
wyboru komitetów w modelu preferencji opartym o aprobaty – np. reguła PAV – cechują się do-
brymi własnościami proporcjonalności, spełniają szereg innych pożądanych wymagań, takich
jak spójność, oraz mogą być uważane za efektywne z punktu widzenia kryteriów reprezentacji
i utylitarnego. Opisaliśmy również wyniki algorytmiczne, dzięki którym w niektórych sytu-
acjach (w wyborach, dla których odpowiednie parametry mają niską wartość) potrafimy sobie
poradzić z obliczeniową trudnością problemów znajdowania zwycięskich komitetów dla sze-
regu atrakcyjnych reguł wyborczych.

Nasze prace ilustrują przepływ myśli pomiędzy informatyką a ekonomią, w szczególności
teorią wyboru społecznego. Z jednej strony informatyka daje algorytmiczne narzędzia, które
pozwalają aby pewne bardziej zaawansowane mechanizmy – w naszym wypadku reguły wy-
borcze – mogły być używane w praktyce. Ponadto pewne koncepcje używane powszechnie w
informatyce, np. koncepcja algorytmów aproksymacyjnych, mogą być używane w formalnej
analizie reguł wyborczych. Z drugiej strony techniki, które są powszechnie używane w ekono-
mii, takie jak te używane w ramach podejścia aksjomatycznego, mogą być stosowane w analizie
algorytmów, gdy chcemy wziąć pod uwagę inne kryteria niż złożoność obliczeniowa.

6 Aktywność naukowa
Jestem współautorem 16 artykułów opublikowanych w wiodących czasopismach, m. in. Arti-
ficial Intelligence (5 artykułów), Journal of Economic Theory, czy Journal of Artificial Intelli-
gence Research. Jestem również współautorem ponad 50 prac opublikowanych na czołowych
konferencjach, takich jak ACM EC (4 artykuły), AAAI (15 artykułów), IJCAI (10 artykułów),
and AAMAS (8 artykułów). Ponadto regularnie recenzuję artykuły. Recenzowałem artykuły
wysyłane do takich czasopism jak Econometrica, Journal of Economic Theory, Artificial Intel-
ligence, ACM Transactions on Economics and Computation, Journal of Artificial Intelligence
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Research, Journal of Parallel and Distributed Computing, Autonomous Agents and Multi-Agent
Systems, Parallel Computing, RAIRO-ITA, Social Choice and Welfare, Journal of Computer
and System Sciences, Theoretical Computer Science, Future Generation Computer Systems,
IEEE Intelligent Systems, Algorithmica, Mathematical Social Sciences.

Byłem członkiem komitetu programowego jako SPC (ang. senior program committee mem-
ber) dla konferencji AAAI 2020, AAMAS 2020, ECAI 2020, AAAI 2021, AAMAS 2021. By-
łem również członkiem komitetu programowego jako PC (ang. program committee member)
dla konferencji: AAAI 2014, AAAI 2015, AAMAS 2015, IJCAI 2015, IJCAI 2016, ECAI
2016, AAAI 2016, ADT 2017, AAMAS 2017, AAAI 2017, IJCAI 2017, AAAI 2018, IJCAI
2018, EC 2018, AAAI 2019, AAMAS 2019, IJCAI 2019, EC 2019, EC 2020.

Wygłosiłem wykład na warsztatach The Workshop on Future Directions of Computational
Social Choice, które odbyły się w Budapeszcie w dniach 21–22 listopada 2016 roku. Współ-
prowadziłem również następujące warsztaty (ang. tutorials):

1. Multiwinner Elections: Applications, Axioms and Algorithms na konferencji AAMAS
2017 (wspólnie z Piotrem Faliszewskim i Nimrodem Talmonem) oraz na konferencji IJ-
CAI 2017 (wspólnie z Piotrem Faliszewskim).

2. Proportionality under Multiwinner Rules na seminarium w Dagstuhl w 2017 roku (numer
seminarium: 17261).

Byłem kierownikiem następujących grantów:

1. Systemy wyboru komitetów: Metody niepunktowe. Narodowe Centrum Nauki. Czerwiec
2020–obecnie.

2. Normative Comparison of Multiwinner Election Rules. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.
Czerwiec 2018–wrzesień 2020.

3. Algorithmic Properties of Committee Scoring Rules. Alexander von Humboldt Founda-
tion, Fellowship for Postdoctoral Researchers. Luty 2017–styczeń 2018.

4. Zarządzanie zasobami w egoistycznych i kooperacyjnych systemach rozproszonych. Na-
rodowe Centrum Nauki. Marzec 2014–marzec 2016.

7 Osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne oraz popularyzu-
jące naukę

Regularnie pracuję z doktorantami. Obecnie opiekuję się trzema doktorantami:

Michał Jaworski. Wraz z Michałem Jaworskim rozwinęliśmy model głosującego komitetu
(ang. voting committee model). Model ten wprowadziłem w jednym ze swoich wcze-
śniejszych artykułów konferencyjnych [75]. W przedmiotowym modelu grupa reprezen-
tantów musi podjąć szereg decyzji w imieniu wyborców. Jakość komitetu złożonego
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z takich reprezentantów możemy ocenić na podstawie stopnia w jakim decyzje podjęte
przez komitet są zgodne z preferencjami wyborców. Nasz wspólny artykuł dotyczący
tego modelu został niedawno opublikowany na konferencji IJCAI-20 [43].

Michał Godziszewski. Michał Godziszewski jest zainteresowany głównie obliczeniowymi za-
gadnieniami w ramach teorii wyboru społecznego. W naszym ostatnim artykule ustalili-
śmy złożoność obliczeniową problemu znajdowania zwycięskich komitetów w dwuwy-
miarowym modelu Euklidesowym.

Grzegorz Pierczyński. Grzegorz Pierczyński jest zainteresowany modelem budżetu partycy-
pacyjnego. W ostatnim czasie zaproponowaliśmy zestaw nowych aksjomatów i dwie
nowe reguły dla podziału budżetu partycypacyjnego [63]. Ustaliliśmy również relację
między określonymi własnościami proporcjonalności rozważanymi w teorii wyboru spo-
łecznego, a ugruntowanymi koncepcjami rynkowymi, takimi jak równowaga Lindahla.

Byłem również promotorem pracy magisterskiej Grzegorza Pierczyńskiego, której skrócona
wersja została opublikowana na konferencji IJCAI-19.

Pracowałem również z innymi studentami i doktorantami nad projektami, w których byłem
jedynym współautorem ze stopniem naukowym. Przykładowo, moja wspólna praca z doktoran-
tem Matthias Bentert została opublikowana na konferencji AAAI-2020, a moja wspólna praca
ze studentami Till Fluschnik, Mervin Triphaus, i Kai Wilker – na konferencji AAAI-2019.

W 2019 roku wraz z Tomaszem Michalakiem prowadziłem wykład z obliczeniowej teorii
wyboru społecznego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu War-
szawskiego. W tym roku prowadzę ten przedmiot samodzielnie.

Opublikowałem dwa artykuły w popularnonaukowym miesięczniku Delta:

1. System wyborczy Chamberlina–Couranta. Piotr Skowron.

2. Proporcjonalność bez partii politycznych. Piotr Skowron.

Wygłosiłem kilka wykładów popularyzujących tematykę wyborów komitetów:

1. W 2019 roku wygłosiłem wykład na obozie naukowym organizowanym przez Krajowy
Fundusz na rzecz Dzieci.

2. W 2018 roku wygłosiłem wykład w ramach 14 Studenckiego Festiwalu Informatycznego
SFI w Krakowie.

8 Inne istotne osiągnięcia
Moje inne istotne osiągnięcia to:

1. Wyróżnienie (runner-up) w konkursie o najlepszą pracę doktorską z systemów wielo-
agentowych: 2015 IFAAMAS Victor Lesser Distinguished Dissertation Award

31



2. Roczne stypendium fundacji Alexandra von Humboldta w Berlinie, 2017.

3. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukow-
ców, 2019–2021.

4. Nominacja do nagrody Best Paper Award na konferencji EC-2018. Artykuł „Consistent
Approval-Based Multi-Winner Rules” (Martin Lackner, Piotr Skowron) został umiesz-
czony na krótkiej liście pięciu najlepszych artykułów wysłanych na konferencję.
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