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Samenvatting

De keuzes van mensen spelen een centrale rol in opkomende engineering applicaties
zoals slimme energie netwerken en intelligente transportsystemen. De keuzes die de
prestaties van dergelijke complexe systemen beïnvloeden worden vaak genomen onder
omstandigheden waarin onmiddellijke individuele belangen conflicteren met de langere
termijn prestaties van het algehele systeem, dat bijvoorbeeld kan afhangen van het
delen van energiebronnen of het uitstellen van energieverbruik of productleveringen.
Zonder enige vorm van strategische of structurele invloed op individuele keuzes
kunnen in dit soort situaties zelfzuchtige economische overwegingen leiden tot een
ongewenst collectief gedrag. Het is hierdoor cruciaal om mechanismen te identificeren
die coöperatieve keuzes kunnen promoten die leiden tot betere collectieve prestaties
en duurzame uitkomsten. In deze thesis worden de beslissingsprocessen in dergelijke
sociale dilemma’s bestudeerd aan de hand van wiskundige spellen ofwel speltheorie.

Deel I van de thesis is begaan met netwerk spellen, netwerk wederkerigheid en
potentieel speltheorie. Gebaseerd op economische en gedragskundige studies wordt een
nieuw type dynamica gedefinieerd en bestudeerd dat rationaliteitsprincipes combineert
met sociaal leren door middel van imitatie (Hoofdstuk 4 en 5). Het wordt aangetoond
hoe zelfzuchtige keuzes gemodereerd kunnen worden door sociale invloed om duurzame
uitkomsten te promoten. Daarnaast wordt een mechanisme, genaamd strategische
differentiatie, voorgesteld waarmee spelers anders kunnen reageren op de keuzes
van verbonden spelers in het netwerk (Hoofdstuk 5). In deze setting, worden in
de evenwichtstoestand coöperatieve keuzes gepromoot als spelers met een relatief
hoge graad in het netwerk (bijvoorbeeld individuen met een groot sociaal netwerk)
hun keuzes differentiëren. Strategische differentiatie kan echter een negatieve invloed
hebben op coöperatie als het wordt toegepast door spelers met een relatief lage graad
in het netwerk (ofwel individuelen met een klein sociaal netwerk).

Deel II gaat over strategische oplossingen voor sociale dilemmas waarin spelers
herhaaldelijk participeren in een meerpersoons spel. Een theorie wordt ontwikkeld
die de mate van controle karakteriseert die een speler eenzijdig kan uitoefenen op de
uiteindelijke uitkomst van het beslissingsproces met een eindig maar onbepaald aantal
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interacties (Hoofdstuk 6). Deze theorie omvat een groot aantal sociale dilemma’s
die uitvoerig bestudeerd zijn in onderzoek disciplines zoals sociologie, psychologie,
biologie, en economie, en kan een verscheidenheid aan complexe situaties beschrijven
waarin het resultaat van een speler (niet-lineair) afhangt van de keuzes van anderen.
Door de eenzijdige strategische invloed kunnen coöperatieve keuzes van zelfzuchtige
en rationele medespelers worden gepromoot. In tegenstelling tot klassieke theorieën, is
het echter niet noodzakelijk om aan te nemen dat de medespelers zich rationeel gedra-
gen. Hoewel er praktisch geen aannames worden gemaakt over het beslissingsgedrag
van anderen, kan de theorie alsnog een bepaalde relatieve prestatie van de strategische
speler ten opzichte van de medespelers garanderen. Door de mate van dergelijke eenz-
ijdige controle te karakteriseren wordt een robuust raamwerk ontwikkeld waarmee de
prestaties van een systeem dat afhankelijk is van herhaaldelijke menselijke beslissingen
bestudeerd en verbeterd kunnen worden. Analytische expressies worden gegeven voor
de efficiëntie van de strategische invloed in termen van het minimum aantal interacties
dat een strategische spelers nodig heeft om een bepaald gewenst gedrag of relatieve
prestatie af te dwingen (Hoofdstuk 7). Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het
bepalen van extra voordelen wanneer strategische invloed in collectieve uitkomsten
behaald moet worden binnen een gegeven tijdsvlak. De evolutionaire prestaties van
deze manipulative strategieën wordt bestudeerd in Hoofdstuk 8. Er wordt aange-
toond dat onder klassieke Maynard-Smith condities (i.e. een oneindige populatie en
paarsgewijze interactie) alleen genereuze strategieën, die typisch ten voordele van de
medespelers zijn, evolutionair stabiel zijn ten opzichte van een willekeurige mutant
strategie. Echter, wanneer alle spelers in de populatie deelnemen in het spel (playing
the field condities) kunnen alleen afpersing strategieën, die typisch ten voordele van de
strategische speler zijn, bevoordeeld worden door evolutie. In een populatie met een
eindig aantal spelers en variabele interactie groottes, tonen we aan hoe de evolutionaire
stabiliteit van een strategie afhankelijk is van de populatiegrootte, de interactiegrootte
en de payoff parameters van het sociale dilemma. Als laatste wordt een algemeen
raamwerk ontwikkeld waarmee de interacties tussen strategische keuzes en onzekerheid
over de waarde van de toekomst bestudeerd wordt (Hoofdstuk 9). Met dit nieuwe
raamwerk kunnen klassieke en moderne theorieën over strategische beslissingen wor-
den afgeleid in deterministische limieten. Van groter belang is dat dit raamwerk het
mogelijk maakt om, voor de eerste keer, aan te tonen hoe strategische invloed kan
worden uitgeoefend op het collectieve gedrag van een grote groep beslissingsnemers
die niet geheel zeker zijn over gebeurtenissen in de toekomst. Het raamwerk bevat
de karakteristieken van empirisch gevalideerde tijdsinconsistente verdiscontering dat
geobserveerd is bij sociale, temporele, en probabilistische verdiscontering, en toont
aan hoe strategische keuzes en de mogelijkheden voor strategische invloed aangepast
moeten worden aan de onzekerheid in de toekomst.
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