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Stellingen behorende bij het proefechrift

•i Pricing hi Networks

1. Voor het bepalen van de winstmaximal'SCTende prijzen op de taricfkaiitcn in cen
netwerk is het mogelijk 0111 het oorspronkelijke netwerk te hermodelleren naar een
equivalent netwerk. Deze hermodelle''»g beperkt zich tot de korLste paden naar en
van de verschillende tariefkanten en h ^ ^ zowel theoretische als praktische waarde.

//oo/istuJt 2, 5 en 5

2. Het bepalen van de winstmaximaliseiende prijzen op de tariefkanten in een netwerk
kan, voor een lineaire prijsstrategie op ̂  kanten, in polynomiale tijd opgelost worden
wanneer het aantal tariefkanten begrf"sd is.

//oo/tfslu* 5

3. Het bepalen van de winstmaximalisei<*"de prijzen op de tariefkanten in een netwerk
is Ny-mocilijk, zelfs wanneer deze tai'«fkanten zich in een snede bevinden.

//oo/dstu* 5

4. Zij |T| het aantal tariefkanten in <*n netwerk. Voor het bepalen van de winst-
maximaliserende prijzen op de tarie<to»iten 'evert uniforme prijsbepaling een |T|-
benaderingsalgoritme wanneer deze t*"elkanten zich in een snede bevinden.

5. Zij |T| het aantal tariefkanten en |A'| het aantal klanten in een netwerk. Wanneer alle
klanten bediend nioeten worden is het bepalen van de winstinaxinmliserendc prijzen up
de tariefkanten niet benaderbaar met 0( |7V~') of met 0( |A' | ' /^" ') , tenzij OT = N3>.

G. In de zoektocht natir een oplossing voor een specifiek probleein vindt men soms de
oplossing voor een ander probleein.

7. Een optimale oplossing is niet altijd de meest gewenste oplossing.

8. Zodra een simpele oplossing wordt gegeven voor een moeilijk probleein, lijkt het pro-
bleem niet zo moeilijk meer.

9. Bij het schrijven van een proefschrift doet men er goed aan om zoveel mogelijk andere
bezigheden te hebben.

10. .Juist het feit dat het merendecl van de be\x>lking niets te verbergen heeft, geeft ieder
individu het recht op privacy.
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