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SUMMAR'Y L i  DUTCH 

Summary in Dutch 

h &t prodschrsk worden enkele eigemchappen m n ie t - coöpmae  epe- 
len ondermcht. Een niet-cGperatief spel is een wiskmdig bulpnpiddel dat 
gebruikt wordt om situaties te andperen waarbij individuen (of goepeni) 
besliisingen moeten nemen zonder det er bindende &prden tussen de in- 
dividuen (of groepen) mogelijk zijn. Deze indji.i.jiduen c.q. goepen worden 
spelers genoemd. 
We behandelen In dit proehcbirift drie klasssen m Riet-eoöperatie~ie we- 
len, te weten spelen zn uatgebwzde vonn ,  spelen en n o m d e  v o m  en her- 
haalde spelen. In een spd in uitgebreide vorm wordt het patroon, mlgm 
weke de beslissingen moeten worden genomen, vastgelegd door Mn bioom, 

bestaande uit hopen en kantm. Iedere h o o p  stelt een situatie vaar waarin 
ofwel een speler een besliss% moet nemen, ofwel een toevallige gebeurtenis 
plaatsvindt u r w o p  de spelers geen invloed kkuam uitoefenen. In hlhat. eehste 
geval worden de mogelijke bmlissiagm gerepresenteerd door de h t m  die 
de h o o p  verlaten. Iedere kant (kees: beclissing) leidt weer tot een nieuwe 
h o o p ,  enzovoort. &s een eindknoop bereikt wordt, dan betekent dit dat het 
spel is afgelopen. Eke speler hijgt dan een zogenaamde ~batbetoling, welke 
ge.hterpreteerd Ecaun worden aJs de beloning voor deze speler als het spel de 
betreffenide eindboop bereikt. 
In veel gevallen is een speler echter niet geheel op de hoogte van de baslissin- 
gen &a door anderen in het verleden genomen zijn of de uitkonis- een toe- 
d g e  gebeurtenis. Teclhnisch gesproken betekent dit dat een speler niet pre- 
cies weet En welke knoop hij zich bevindt. Md, gebrek aan infowatie wordt & 
volgt gemodelleerd. fic knopen wmrtussen een speler op voorhand gmn on- 
deirsheid h n  maken worden samengevoegd tot een zogenamde %.sLfomatze- 
vewamelzng. het spel eem h o o p  in deze informatie-verz&~~~eling bereikt, 
d m  weet $a betreffendie! speler slwhts dat bij zich in c m  der knopen van de 
idOrmati+verzar$ehng bevindt. Hij weet echter niet in welke der knopen. 
Men veronderstelt dat de speler aan iedere knoop in de ~ o r m a t i ~ v e x z ~ e h g  
meen bepaalde b toekent. Deze kanserr worden bad~ejs genoemd. Beli~fs kim- 
nen worden opgevat als de permonhjlke inschatting v a  de speler betreaende 
de waarmee de afzonderlijke hopen b aen Idorm&ti@- 
va ma me li^ beref t warden. 
Heit gedlrag v m  een speler wordt bezchreven door een ged~ags-st~astegze die 
m e& yan zijn informatie-verzamelingen een karisverdeling over de mogelijk 
beslissingen toekent. %n combinatie bestaande nit gedrags-strateae8~1 en 
heliefs noemt men een m ~ e s a m e n t .  



Een vasr de bdangrrijkste oploc^3ing~wncqkn voor spelen in uitgebreide 
vorm is het sequentieel evenmcht. &n men% is een sequentieel even- 
wicht & het voldoet cirstn twee conditie, te weten secpentiele m"D.canalatezt 
en auliawwteratze. De eerste cozadlitie eist dat iedere q d e r  op e& van zijn 
idorraatiswazme1ingea ~ ~ p t j r n d  hmddt,  gegeven zijn belies. De tweede 
conditie is ieta iugewikkeBder te beschrijven maar eist, grof gezegd, dat de be- 
lief3 op een bepaalde manlex moeten voont.v1oeien uit de gedrag-strategieein. 
Om comistentie exact te omschrijven wordt in de originele definitie gebruik 
gemaakt VM rijen c3n: limieten van ~assessrnimts. 
h Hoofcktuk 2 laten we zien dat consistentie ook op een andere manier 
bes&ev.n lam worden, zonder gebruik te maken yan rijen enein limieten. Dit 
resuEtaicat wordt gebruikt om een Zalgorithe te ontwikkelen w;aanne de verza 
rneliag der combtente assessments uitgerekend kan worden. 
In HooMstuJc J wordt onderzoebt hoe comistentie gedefinieerd &ent te wor- 
den in zogentmmde oraezndzge s i g n a h g  games. Een signading g m e  is een 
spel in uitgebreide vosra dat gwpwld wordt daar twee spelers. A m  het bei 
gin van het spel b e p d t  een komallige gebeurtenis (ook ml zet wan de ~ E Z ~ U Z ~ T  

genoemd) het type van speler 1. Speler 1 km bijvoorbeeld sterk of zwak zijn. 
Vervolgens zendt geler I een boo&ehap uit, die door speler 2 gezien wordt. 
Spder 1 ksln bijvoorbeeld blm a£ quiche ontbijt kiezen. Speler 2 weet niet 
welk t y p e  speler 1 bezit, maar aan de hand vwo de geobserveerde baodsehap 
zd speler 2 beliefs vormen over de mogelijke typ=  pes speler 1. Vervolgens 
zd speler 2 een aiztuioard geven, waarna het spel1 eh&@. 
In een oneindig signahg game wordt veronclersteld dat de types, bood- 
schappen en antwoorden deel uitmaken vaa voUedige, sepmabele metrische 
ruimtes, welke oneindig veel elementen k m e n  bevatten (wandm de t e m  
onezndzg). Voor deze M w e  w spelen bestond in de literatuur nog geen 
dehitie van comisteneae, omdat de oneindi&;heiid m de ruimtes problemen 
veroorz&t bij die convergentie wswmmts. In Hoofdstuk 5 pramtexerr 
we een consistentledefidtie die we sterke c o m t a t i e  noemen. Vervolgens 
tonen we m d ~ t  iedere comistent iede~tie ,  die  aar^ bepaalde rnimmde 
conddtles voldoet, een verfijning van sterke consistentie oplevert,. Bovendien 
geven we m hr&kerizering v a  sterke consistentie in eenvoudige termen. 
In de Hoofdstukken 1 en 5 breiden we het model %TUI een spel in taitge 
breide vorm uit tot em situatie waarin spelers iafarmatie kunnen kopen w 
m1 monopolistis&e veirkoper. Formeel betekent dit dat een speler bij elk 
m1 zijn i~ormati~werzasnelhgen een partitie h kopen &e de informatie- 
ve rzme~ng  irr disjuncte deelvwz~lmelangm opdeelt. De verkoper zal de speler 
r n d d e n  w&e deelvemmdjuoe; m de partitie bereikt wordt. Voordat het 
eigmdijke spel begint? kiest de verkoper een prijs voor iedere pmtîtie die door 
hem wordt erltngebodm. Deze prijzen worden door iedere spelex geobsenireerd. 



Up deze maaaier ombat een nieuw, groter spel h ~Ytgebreide m ~ m ,  uraarhn 
de wrkoper een v a  de spelers k. De centrale waag die we s t d m  is: HoeZrcel 
geld kan de verkoper verdienen met liet verkopm infomatie? 
We beatsvoarda deze vraag door .te zoeken nam de E~oogste uitbet- &e 
de verkoper h verkrijgen in een sequentieel eenadkt, van het mieuwe spd. 
Deze uitbetaling noemen we de zn,f~rmatze-iueade. Het nieuwe spd is g e n  
eindig spel omdat de informatie-verkoper kan kiezen uit e= continu- w 
prijs-vectoren. Daarom iigt het biest= van een sequentieel evenwiehk in dit 
spel niet voor de hand. We tonen &ter aan dat zo" nsequentied emwi&t 
altijd bestaat. Bovendien blijkt dat de uitbetaling voor de verhuoper een 
m a x i m  aamneemt op de verzameling dw sequentiële evenwichten, hetgeen 
impliceert dak de informatiewaarde een g o d  ged&md begrip is. Verder 
laten we zien dat de i d m a t i e i w a d e  stijgt indien de velkoper besluit de 
verzameling mmgeboden partities uit te breiden. Het wemangen. van een 
partitie door een fijnere partitie kan echter leiden tot een daling van de 
informatie-waarde. In ons model nemen we aan dat de partitie die door eein 
speler gekocht wordt, luiet geobserveerd wordt door de andere epelers. We 
noemen dit private informatie-traactie. Am de hand vaai twee voorbeelden 
laten, we zien dat het pubbek maken van de informatiie-trans~ictie kan leiden 
tot een stijging of een daling van de informatie-wamde. 
Tot nu toe hebben we aangenomen dat de verkoper alle prijzen k i s t  voor- 
dat het eigedîjke spel begint. Er zijn echter ook andere manieren waarop 
de verkoper de prijzen h kiezen. In Hoofdstuk 5 bekijlnien we twee m- 
dere manieren en onderzoeken de consequentim h r i m  mor de hforrntatie- 
waarde. 
Allerent bestuderen we de situatie waarin die verkoper de prijs van een 
partitie kiest op het womerut dat de bijbehorende infarmatale-werzarneling 
bweiikt wordt. Sequentlcle rationalitelt davin@ de verkoper om slechts die 
prijzen t e  kiezen die, gegeven het g d a g  vm de spelere, opti 
inEormatileverzmel~ng bereikt wordt. Voor die verkoper iis er dmrenz geen 
&te ~roor comrnstment. Vandaar dat we deze situatie do no cornrnztmonl 
case noemen. 
De situatie zoab besheven in Hoofchtidí 4 noemen we de standard cme.  
Temlotte bekijken we de situatie waarin de vwkaper mat de spelefs h ari- 
derhandden m m  de prijzen vm de partities voordat het eigenlijke spel begint. 
Deze onderhmdebngspawikle geeft de verkoper m b d e  commztmsnt-power. 
Deze situatie noemen we dm ook de &lE eommzdmenl m e .  
Als ho0afdrw?suiltmt tonen we aam dat de infosmsitie-warde in de no conunit? 
ment case &lijd lager is dan de informatie-e-wmdc; In de standmd case, wdke 
op haar b u r t  altijd lager is dan m de fnzll cornmiitment case. 
In Ho0fr3st& 6 maken we de overstap naar herhaalde spelen. &n herhaald 



spd ia een sitnahiie wa& een spd in nomade vorm oneindig vaak gespeeld 
wordt. Met exen spel in normale worm. bedmlen we em v e l  waarbij de spel- 
era gelijktijdig wn actie moeten kiezen. Het kani daarom opgevat wordm 
ah een bijzonder geval m ôen q e l  in uitgebreide vom. Ia &t hoofc8stiLk 
concentreren we om op herhaalde &pellen met twee spelers waarbij de spelers 
DB elke periode (tijd&ip waarop, h& spel h nomde  mm gepeeld wordt) 

krijgen betreffende de actie van de tegemtander. In het a lge  
naieen geeft m'n signaal geen perfeete informatie over de actie die door de 
tegemtander gmpeeld werd. Het rn8chmkrne dat voor deze sigrmlen zorgt 
nomen we een znjonnatze-mechonzsme. We breiden dit model e l k  tot een 
Ituiatie waarbij beide ~pelers m infomatie-mechíuhme k m e n  kopen m- 
ordat het herhaalde spel begint. Voor deze situatie geven we een kaktesiz- 
ering van de uitbetalingen welke gegenereerd worden door zogenaamde lomer 
equilibria. Grof gesteld kan men zeggen dat lower equilibria een. bepartld 
type Nmh apenwichten, voor herhaalde spelen vormen. Belangrijk is dak de 
k a k t e r i z g  alleen gebruik maakt vatr het upel in normale vorm. 
In Maofd~tuk 7 kerm we terug naar spelen in uitgebreide vom. We bestud- 
eren de situatie waarin de informatie-verzame1lngea van een speler verdeeld 
worden over zogenaamde agenten. Op deze manier wordt een Meuw spel 
verkregen waarin de agenten dezelfde uitbetalingen ontvangen als de speler 
wamtoe ze oorspronkelijk behoorden. Zo'n opsplitsing van infomatie-verz-mehgen 
noemt men een player splzttsng. Worden de informatie-verzamelingen op een 
dasdadge manier verdeeld dat op elk pad in de boom hoogstens &h agent 
van elke speler voorkomt, d m  noemt men de player splitting onafiankelzjk. 
We tonen aan dat de Nash evenwichten, (narmaie vorm) pdecte  evenwichten 
en stabiele verzamelingen van een, spel, in uitgebreide vorm nzet veranderen 
door een onaEhdeEjke player wplittinig. %n voorbeeld toont aan dat de 
propere evenwiiditen wel kimen veranderen in zo'n geml. Ebvendien laten 
we zien dat de ldclacse der onafhankelijke playa splittuigs de grootste Wasse 
van phyw eplititirugs is waarbij de ~ a s h  wenwichten, perfecte evenwichten 
en stabiele evenwichten nooit veranderen. 
Hoofdsta 8 spitst zich toe op comistentze van niet-coaperatieve oplossingen. 
Om uit te leggen wat comistentie inhoudt, is het belangijk om te weten wat 
een gereduceerd spel is. Nem een niet-e&pereratief spel, kim een coalitie v a  
spelers en selecteer voor iedere spelm in deze coditie een gemengde strate- 
gie (bmverdeling over zuivere strategie&). Het ""kleinere'bpel dat men 
verhijlgt door de spelers in, deze coalitie vsst te pinnen aan h m  uikgeko~en 
gemengde strategie noemt men een gereduceerd spel. Dit gereduceesde spel 
wordt gespeeld door spelere buzten de mditie. Men noemt een oplossing 
s t e ~ k  consasteat ds  de oplossimg van eien geredlt~ceerd spel stee& gelijk is 
=n de projectie van de oplossing van het originele spel. Het is bekend dat 



er geen enkde s t a k  consistente, niet-lege v d j n i ~  het Na& evmmi&t 
bestaat behalve het Nash evenwicht zalf. We /&en echter zien dat het per- 
fecte evenwicht, het propere evenm,ri&t, het zwak perfecte evenwicht en het 
sequentiële evenwicht ( d e n  verfijningen en het N d  wenv,i&t) benaderd 
k m e n  worden door een rij sterk consistente oplossingen. We namen xiiike 
oplossingen limiet conswtent. 
in Hoofdstuk 9, tenslotte, bekijkm we spdm in normde vorm w b i j  spdm 
hun acties kunnen co6rdmeren. Voor deize caördiiatie moeten echter kosten 
gemaakt warden. Binsien dit model izutraducaen we twee oplossingsmn- 
cepten, namelijk de negative mcess solution en mminerna8 acess sokhow.  Be 
eerste oplossing selecteert de strategie-profielen waarbij geen d e l e  coalitie 
een reden heeft om af te wijken. &n nadeel van deze oplossing is echter dat 
een negatiw excess e\lenwi&t niet dtijd hoeft te besastartln. De Weede oplass- 
ing, daarentegen, is dtijd niet-leeg en Mest de stïrrttegie-profielen w m b i j  de 
reden van codities om af te wijken, minimaal is. 




