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Samenvatting
In dit proefschrift bestuderen we twee problemen binnen de wiskunde en theoretische informatica: de inefficiëntie en het berekenen van Nash evenwichten
in congestiespellen en het uniform genereren van grafen met een gegeven reeks
graden met behulp van simpele Markov Chain Monte Carlo methoden.
We bestuderen congestiespellen, vanuit een theoretisch perspectief, die gebruikt kunnen worden voor het analyseren van bijvoorbeeld verkeersopstoppingen en routering van internetverkeer. We zijn geı̈nteresseerd in zogenoemde Nash
evenwichten binnen deze spellen. Een Nash evenwicht is een, zogezegd, ‘stabiele’
uitkomst van een spel, wat betekent dat geen enkele speler de behoefte heeft om
van strategie te wisselen.
Verder bestuderen we het switch algoritme voor het genereren van grafen met
een gegeven reeks graden. Dit algoritme vindt toepassingen in bijvoorbeeld de
analyse van sociale netwerken. Het algoritme start met een graaf met de gegeven
reeks graden en, herhaaldelijk, selecteert willekeurig twee takken van de graaf
en legt deze om, indien mogelijk, op zo een manier dat de gradenreeks van de
graaf niet verandert. De vraag die we bestuderen is hoeveel van deze willekeurige
omleggingen nodig zijn om een willekeurige graaf te verkrijgen met de gegeven
reeks graden.
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