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Nederlandse samenvatting

Grafen, Mechanismen en Roostering. Traditionele optimalisatie houdt zich
bezig met de efficiënte selectie van een optimale oplossing voor een minimalisatie-
of maximalisatieprobleem. Normaliter wordt er aangenomen dat er een centrale
planner is, die volledige toegang heeft tot het model en de daarvoor relevante data.
Bijvoorbeeld, deze planner moet in een productieproces een aantal taken aan ver-
schillende machines toewijzen, op een dusdanige manier dat de in totaal benodigde
tijd om alle opgaven af te ronden geminimaliseerd wordt. Of hij moet de beste
manier bepalen om een aantal goederen van verschillende locaties naar verschil-
lende eindbestemmingen in een stratennetwerk te vervoeren. In tegenstelling tot
de centrale planning zijn er in de realiteit meestal verschillende agenten, die mo-
gelijk over privé informatie beschikken, en deze agenten moeten samenwerken om
een oplossing voor het probleem te bereiken. Dat gebeurt bijvoorbeeld op het inter-
net, waar verschillende onafhankelijke en egöıstische gebruikers hun datapakketten
over de communicatieverbindingen van het netwerk verzenden. Of in het dagelijkse
verkeer, als een bestuurder probeert om de snelste route voor zichzelf te vinden en
geen rekening houdt met het effect op de andere bestuurders. In zulke situaties zijn
agenten gestimuleerd om zich strategisch te gedragen. Dit strategische gedrag kan
tot niet-optimale oplossingen leiden. De analyse van dit soort situaties vraagt niet
alleen om technieken uit de klassieke optimalisatie maar ook om technieken uit de
speltheorie en de economische theorie.

Dit proefschrift levert verscheidene bijdragen aan het onderzoeksgebied in de
overlapping van optimalisatie en speltheorie / economische theorie. In deel I bestud-
eren we klassieke vraagstukken in mechanism design door gebruik te maken van
grafen. Hoofdstuk 2 bevat een nieuwe karakterisering van revenue equivalence. Om
duidelijk te maken wat revenue equivalence is, bekijken we een veiling-situatie, waar
één enkel goed moet worden verkocht aan één persoon van een groep van bieders.
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Elke bieder heeft persoonlijke informatie over hoeveel waarde hijzelf aan het goed
hecht, maar is onzeker over de waardering van de andere bieders voor het goed.
Laten we aannemen dat het doel is om het goed te verkopen aan de bieder die het
het meeste waardeert, maar tegelijkertijd een prijs te eisen, die voor geen bieder mo-
tivatie geeft om iets anders dan zijn ware waardering voor het goed te bieden. Dan
is de verwachte opbrengst voor de veilingmeester altijd hetzelfde, onafhankelijk van
de precieze opzet van de veiling (Myerson 1981). Dit feit wordt revenue equivalence
genoemd. Resultaten over revenue equivalence kunnen in veel algemenere situaties
worden bekeken. We bekijken zo’n algemene situatie en bewijzen een karakteriser-
ing van revenue equivalence met behulp van elementaire grafentheorie. Onze stelling
kan worden toegepast in situaties waar alle bekende stellingen niet van toepassing
zijn, en heeft het voordeel dat deze eenvoudig en elementair is.

In het volgende hoofdstuk, Hoofdstuk 3, bestuderen we optimale mechanismen
voor een roosteringsprobleem. Laten we weer naar de veiling-situatie kijken om
een idee te krijgen wat een optimaal mechanisme zou kunnen zijn. In de al eerder
beschreven veiling van een enkel goed is een optimaal mechanisme één, dat de op-
brengst voor de veilingmeester maximaliseert. Volgens Myerson (1981) geeft het
optimale mechanisme het goed niet altijd aan de bieder met de hoogste waarde
ervoor, maar de veilingmeester kan het bijvoorbeeld zelf houden als alle biedingen
minder zijn dan een bepaalde gedefinieerde prijs. Ook optimale mechanismen zijn
niet alleen interessant in veiling-situaties, maar in elk spel met prijzen. We beki-
jken een eenvoudig roosteringsprobleem en bepalen optimale mechanismen. We zien
ook, dat zelfs het eenvoudigste roosteringsprobleem wezenlijk ingewikkelder is met
betrekking tot het bepalen van optimale mechanismen dan het veiling-probleem.

Deel II gaat over de toepassing van mechanism design en speltheoretische con-
cepten op roosteringsproblemen met meerdere machines. Hoofdstuk 4 bevat een
overzicht van de meest interessante en meest recente onderwerpen op dit gebied.
Het omvat de zogenoemde prijs van anarchie dan wel approximatie algoritmen voor
optimalisatieproblemen in situaties met agenten.

In het laatste hoofdstuk, Hoofdstuk 5, bekijken we een online roosteringspro-
bleem vanuit het mechanism design oogpunt. De aanvullende complicatie in een
online situatie is dat de taken, die op de machines moeten worden toegewezen,
alleen te zijner tijd bekend worden. Beslissingen moeten al worden genomen voor-
dat alle taken bekend zijn. Bovendien eisen we een gedecentraliseerde opzet. Dat
betekent dat de taken hun machine zelf kunnen kiezen. We stellen een nieuw even-
wichtsconcept voor, dat geschikt is voor deze situatie. Daarnaast presenteren we
een mechanisme voor het gedecentraliseerde online roosteringsprobleem. Ons me-
chanisme levert een goede approximatie op voor een bepaalde doelfunctie.
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