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Stellingen
bij het proefschrift Fairness in Multi-Agent Systems door Steven de Jong.

. Het verdient aanbeveling de mechanismes die mensen gebruiken om te
komen tot eerlijke oplossingen in sociale dilemma’s, te integreren in multi-
agent systemen. (Hoofdstuk , dit proefschrift)

. Binnen multi-agent systemen definiëren we eerlijk gedrag als gedrag waar-
door geen van de agenten de noodzaak heeft om een vergeldingsactie uit te
voeren. (Hoofdstuk , dit proefschrift)

. De voornaamste twee manieren waarop mensen oneerlijk gedrag vergelden,
te weten altruïstisch bestraffen en zich onthouden van actie, zijn integreer-
baar in multi-agent systemen. (Hoofdstuk , dit proefschrift)

. Aversie tegen ongelijkheid geeft een verklaring voor de menselijke neiging
tot altruïstisch bestraffen in sociale dilemma’s en kan deze neiging ook be-
werkstelligen in een multi-agent systeem. (Hoofdstuk , dit proefschrift)

. Het priority awarenessmodel stelt agenten in staat om te gaan met eventu-
eel aanwezige informatie over andere agenten. Zo komt het model tot een
beter oordeel over wat een eerlijke verdeling van de aanwezige beloning is.
(Hoofdstuk , dit proefschrift)

. Interactie in complexe netwerken biedt zowel een mogelijke verklaring voor
het vóórkomen en overleven van coöperatief gedrag in de natuur, als ook een
mogelijk mechanisme om dergelijk gedrag te realiseren binnen een multi-
agent systeem. (Hoofdstuk , dit proefschrift)

. What we call artificial intelligence is actually intelligent design.
. Wie de mening is toegedaan dat wat een meerderheid van het volk vindt,

ook het juiste is, rekent buiten de historisch bewezen kracht van demagogie.
. Limburgs spaart de keel.
. Misschien moet de overheid ook maar geprivatiseerd worden; dat schijnt de

keuzevrijheid te vergroten en tegelijk de prijzen te verlagen.
. Het volume waarmeemensen hunmuziek afspelen is vaak omgekeerd even-

redig aan de kwaliteit ervan.


