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1. Bevezetés

A párosítás fogalmáról, mindenkinek intuitív módon van elképzelése. Egy párosí-

tás során két elemet valamilyen tulajdonságuk alapján összekapcsolunk. Minél több

elemből szeretnénk kiválasztani egy párt, annál nehezebb dolgunk van. Méginkább

fokozza a probléma bonyolultságát, ha több párt is szeretnénk kiválasztani, esetleg

az összeset. Párokra gondolva sokaknak a házaspárok juthatnak eszükbe, nem is

lehet véletlen, hogy az alapfeladat is a stabil házassági probléma nevet viseli. Bár

manapság már nem olyan életszerű, hogy házaspárokat alkotunk, de gondolhatunk a

társkereső oldalak mögött működő algoritmusokra, vagy egy másik problémakörből

választva, az iskolai felvételi rendszerre. Magyarországon a közép- és felsőoktatási

felvételi rendszer is ezen problémakör egy változatán alapszik [15]. A felvételi rend-

szer példáján keresztül mutatta be 1962-ben David Gale és Lloyd S. Shapley[4] a

stabil párosítások témakörét, melyből kiindulva 2012-ben Shapley és Alvin E. Roth

közgazdasági Nobel-díjban részesült.

Párosítások esetében beszélhetünk kétoldali párosításokról kétoldali preferencia

listákkal, melyekben két csoport között keressük a párokat. Ilyen az alap stabil há-

zassági, vagy a több–az–egyhez általánosítása, a kórház / rezidens probléma. Szintén

kétoldali párosítás, de egyoldali preferencia listákkal, a ház allokációs probléma, ahol

már csak az egyik csoport rangsorolja a másik elemeit. Egy másik szemléletet kö-

vet a stabil szobatárs probléma, mely nem-kétoldali párosítás, a párokat egyazon

csoportból próbáljuk kiválasztani. Tovább bővítve a problémakört, eljuthatunk a

3-dimenziós stabil párosításokig, amivel kapcsolatban én is megismerkedtem a té-

makörrel, és vállalkoztam arra a feladatra, hogy mindezt bemutassam ezen dolgozat

formájában.
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2. Alapfogalmak, Gale–Shapley algoritmus

Gale és Shapley a stabil párosítás problémáját az 1962-es cikkükben[4] a főiskolai

felvételi eljárás és ennek egy speciális esetének a példáival mutatta be, így illő ezzen

gondolatmenetet követve bevezetni a témát jelen esetben is.

2.1. Stabil párosítás

Tegyük fel, hogy egy főiskola n pályázó felvételét fontolgatja, de felvételt csak k

számú pályázó nyerhet. A kvalifikációs eljárás után a felvételi irodának el kell dönte-

nie, hogy mely jelentkezőket veszi fel. Kézenfekvő lenne, hogy csak az első k darab,

legjobban kvalifikált jelentkező legyen az, de nem tudhatja előre, hogy a pályázó

valóban ide fog jelentkezni, vagy egy általa jobbnak ítélt főiskolára. Eszerint, ha a

főiskola k új hallgatót szeretne felvenni, akkor több, mint k pályázó jelentkezését kell

elfogadnia, de pontosan hány jelentkezést és kik legyenek azok? A probléma az, hogy

nem lehet tudni, hogy az adott pályázó máshova is jelentkezett-e, és ha igen, akkor

milyen sorrendet állított fel a főiskolák között, illetve azok szintén elfogadták-e a

jelentkezését. Ennek az eredménye az lehet, hogy a főiskolák csak bízhatnak abban,

hogy a felvettek száma majd megközelíti a tervezettet, illetve a felvettek színvonala

az elvártat.

Persze ez a rendszer ugyanúgy problémát jelent a felvételizőknek, mint a főis-

koláknak. Ha egy pályázót megkérnek, hogy a pályázatában tűntesse fel az összes

főiskolát ahova jelentkezett, a jelentkezések sorrendjében, akkor úgy érezheti, nem

is ok nélkül, hogy pl. a harmadik választásánál ez rontani fog a felvételi esélyein.

Megoldás lehet egy „várólista” bevezetése, aminek segítségével a pályázó megtudhat-

ja, hogy felvették-e, vagy egy üresedés esetén később felvételt nyerhet-e. Ez viszont

újabb problémát okoz, mert tegyük fel, van egy pályázó, akit felvettek egy főiskolára,

miközben egy másik, általa szintén preferált főiskolánál várólistára került. Mi lenne

a jó megoldás? Fogadja el az első iskola ajánlatát, vagy várjon, hátha később bekerül

a másodikba? Mennyire etikus elfogadni az első ajánlatot úgy, hogy a második nem

tud róla, és visszamondani azt, miután a második főiskolára is felvételt nyert?

David Gale és Lloyd S. Shapley azt állították, hogy ezekre a problémákra szolgál-
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nak megoldással, méghozzá olyannal, amely kielégítő lesz mindkét csoport számára.

Választ ad az összes kérdésre és kellő számú jelentkező esetén, a főiskolák létszám

kvótáit is pontosan teljesíteni tudja.

Ezt a célt tűztem ki én is magam elé, hogy egy rövid betekintést nyújtsak az

olvasónak a párosítások témakörébe. Mielőtt megválaszolnánk a fenti kérdéseket,

nézzük meg ennek a problémának egy speciális esetét, mely a stabil házassági prob-

léma néven ismert. Később, ennek általánosításával kerül majd bemutatásra a főis-

kolai felvételi (College admissions), vagy más néven a kórház / rezidens (Hospitals

/ Residents) probléma.

A főiskolai felvételi eljárás során a főiskolák és a pályázók száma között igen nagy

különbség van, emiatt a párbarendezésük sem tűnik könnyűnek, így egyszerűsítsük le

a feladatot két, azonos létszámú csoport párosítására. Mivel az, hogy minden főiskola

csak egy pályázót venne fel, nem túl életszerű, ezért nézzünk egy másik példát.

Tegyük fel, hogy van adott számú fiú és velük megegyező számú lány, akiket

párba szeretnénk rendezni, házaspárokat szeretnénk alkotni belőlük. Mindegyiküket

megkérjük, hogy rendezzék szimpátia szerint sorrendbe a velük ellenkező neműeket

úgy, hogy egyenlőséget nem engedünk meg. Ezzel előállítottuk minden résztvevő pre-

ferencia listáját. Most az lenne a feladat, hogy úgy rendezzük össze a párokat, hogy a

végén mindenkinek megfelelő legyen, létrehozva ezzel egy stabil párosítást. De mikor

nevezhetjük a párosítást stabilnak? Ennek a megválaszolásához be kell vezetni egy

új fogalmat, a blokkoló párt. Egy fiú és egy lány blokkoló párt alkotnak, ha nem egy

pár, de kölcsönösen jobban vonzódnak egymáshoz, mint a párosításbeli párjukhoz.

Ezt felhasználva, egy párosítást akkor mondunk stabilnak, ha (nem instabil, azaz)

nem tartalmaz blokkoló párt.

Nézzünk egy példát, legyen a fiúk halmaza F := {f1, f2, f3}, és a lányok halmaza

L := {l1, l2, l3}. A preferencia listáikat írja le az 1-es ábra táblázata.

Látható, hogy egy adott sorszámú fiú a vele azonos sorszámú lányhoz vonzódik

a legjobban és ugyanez igaz fordítva is, tehát az M = {(f1, l1), (f2, l2), (f3, l3)} 1

párosítás egy stabil párosítás. (2-es ábra)

Egy másik párosítás M ′ = {(f1, l1), (f2, l3), (f3, l2)} instabil, mert f2 preferencia
1A párosítás „M” jelölése az angol „matching” szóból ered
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fiú preferencia lista:

f1 l1 l2 l3

f2 l2 l3 l1

f3 l3 l1 l2

lány preferencia lista:

l1 f1 f2 f3

l2 f2 f3 f1

l3 f3 f1 f2

1. ábra. Stabil párosítás példa 3-as csoportokkal

[l1, l2, l3]

[l2, l3, l1]

[l3, l1, l2]

[f1, f2, f3]

[f2, f3, f1]

[f3, f1, f2]

f1

f2

f3

l1

l2

l3

2. ábra. Stabil párosítás példa 3-as csoportokkal

[l1, l2, l3]

[l2, l3, l1]

[l3, l1, l2]

[f1, f2, f3]

[f2, f3, f1]

[f3, f1, f2]

f1

f2

f3

l1

l2

l3

3. ábra. Instabil párosítás példa 3-as csoportokkal

listájában l2 megelőzi l3-at, f2 jelenlegi párját és l2 listájában is megelőzi f2 f3-

at, aki meg l2 párja, így (f2, l2) blokkoló párt alkotnak, mert kölcsönösen jobban

kedvelik egymást, mint az aktuális párjaikat. Természetesen a jelen példában (f3, l3)

is blokkoló pár, de a párosítás instabilitásához elegendő egy ilyen pár létezése. (3-as

ábra)

A feladatunk tehát az, hogy olyan párosítást találjunk, mely nem tartalmaz
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blokkoló párt és a Gale–Shapley algoritmus pont ehhez nyújt számunkra eszközt.

2.2. Párosítások gráfokon

Mielőtt eljutnánk a Gale–Shapley algoritmushoz, bevezetünk néhány tételt és definí-

ciót, amelyek a mélyebb megértést szolgálják és alapot jelentenek a későbbi fejezetek

tartalmának.

Legyen G = (V,E) egy irányítattlan gráf, ahol a csúcsok száma |V | = n és az élek

száma |E| = m. Ekkor egy M ⊆ E halmaz párosítás, ha nincs két olyan él M -ben,

melyek szomszédosak a G gráfban. JelöljeM a G gráf párosításainak halmazát. Egy

M ∈ M párosítás maximális elemszámú párosítás, ha M mérete, |M | maximális.

Egy M párosítás teljes, ha élei G minden pontját lefedik.

Legyen M egy tetszőleges párosítás G-n. Azt mondjuk, hogy egy v ∈ V csúcs

párosított, haM valamely élének végpontja, ellenkező esetben párosítatlan. Ha {v, w} ∈

M él, akkor M(v) jelölje w-t, a v csúcs M párosításbeli párját. Ha v párosítatlan,

akkor M(v) nem meghatározott. Egy M párosítást tekintve, egy P út alternáló út

G-ben, ha felváltva szerepelnek benneM -beli ésM -en kívüli élek. Ha P mindkét vég-

pontja párosítatlan, akkor P egy javító út. A párosítások maximális elemszámával

kapcsolatos eredmény az alábbi Berge-lemma[1] .

2.1. Lemma. Legyen G egy gráf és M egy párosítás G-ben. Ekkor M maximális

elemszámú akkor, és csak akkor, ha nem tartozik hozzá javító út.

Edmonds párosítás2 algoritmusának[3, 19] az alapja egy ismétlődő P javító út

keresés egy adott M párosításban és annak javítása P -vel (a P ∩M -beli élek lecse-

rélésével a P \M élekre), amíg már nem található javító út. Ekkor a 2.1-es Berge-

lemma alapján M maximális. A jelenlegi leggyorsabb megvalósítása Edmonds páro-

sítás algoritmusának Micali és Vazirani[17] nevéhez fűződik, melynek eredményét a

következő tétel mondja ki.

2.2. Tétel. Egy G = (V,E) gráfban O(
√
nm) időben található maximális párosítás,

ahol n = |V | és m = |E|.
2Edmonds’ blossom-shrinking algorithm (virágzás-összezsugorodás algoritmus)
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Abban az esetben, ha G = (V,E) egy páros gráf, a javító út keresés egysze-

rűbb feladat, mint egy nem-páros gráfban és el lehet érni a szélességi keresés egy

változatával (további részletekért [14]). Hopcroft és Karp[8] már valamivel korábban

megállapították, hogy egy G gráfban O(
√
nm) időben található maximális párosítás,

de az ő megközelítésük egyszerűbb, mint a Micali–Vazirani algoritmus, mert csak

páros gráfokra igazolták ezt.

A Hall-tétel (házassági tétel)[7] biztosítja a szükséges és elégséges feltételeket

G-ben ahhoz, hogy teljes párosítás jöhessen létre, de ezen eredmény leírásához még

további jelölés és terminológia bevezetése szükséges. Egy G = (V,E) gráfot páros

gráfnak nevezünk, ha V felosztható két diszjunkt U és W halmazra úgy, hogy G

minden e ∈ E élére |e∩U | = |e∩W | = 1. G egy ilyen kettéosztását G = (U,W,E)-vel

jelöljük. Adott v ∈ V csúcs esetén legyen definíció szerint N(v) = {v′ ∈ V : {v, v′} ∈

E} a v szomszédainak halmaza. Adott V ′ ⊆ V esetén legyen N(V ′) =
⋃
v∈V ′ N(v).

2.3. Tétel. (Hall-tétel)[7] Legyen G = (V,E) egy páros gráf, V = U ∪W csúcshal-

mazzal. Ekkor G-ben létezik U-t fedő párosítás akkor, és csak akkor, ha |N(U ′)| ≥

|U ′| minden U ′ ⊆ U esetén. Továbbá G-ben létezik teljes párosítás akkor, és csak

akkor, ha |U | = |W | és |N(U ′)| ≥ |U ′| minden U ′ ⊆ U esetén.

Egy másik alapvető strukturális eredmény a párosítás elméletben az Edmonds–

Gallai-struktúratétel3, melyre itt nem térünk ki, de Lovász László és Michael D.

Plummer Matching Theory [14] című művének 3.2-es fejezetében vagy Hajnal Péter

Diszkrét matematika[6] című könyvének 12.4-es fejezetében részletesen foglalkoznak

vele.

Érdemes továbbá még itt bevezetni a kapacitás fogalmát. Azt mondjuk, hogy egy

G = (V,E) gráf kapacitált, ha létezik hozzá egy, a csúcsain értelmezett c : V → Z+

kapacitásfüggvény. Ez hasonló a súlyozott gráf fogalmához, de itt nem az élekre,

hanem a csúcsokra helyezünk értékeket, melyek azt reprezentáljál, hogy egy párosítás

során az adott csúcs hány másik csúcshoz kapcsolódhat.
3Edmonds–Gallai Decomposition
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2.3. A stabil párosítás feladat modellje

A klasszikus stabil házassági probléma (SM)4 egy esete I, magába foglalja fiú és

lány csoportok kölcsönös szimpátia alapján – melyet egy minden ellenkező nemű

résztvevőre felállított preferencia lista garantál –, történő párkeresését. A fiúk és

lányok diszjunkt halmazaira a már korábban látott módon az F := {f1, f2, . . . , fn1}

és L := {l1, l2, . . . , ln2} jelöléseket használjuk. Ebben a klasszikus esetben megkötjük,

hogy a fiúk és lányok száma azonos legyen, így a továbbiakban az n1 = n2 = n jelölést

használjuk a párosításméretének meghatározására, illetve fenntartjuk, hogy bármely

fiúnak elfogadható partnere minden lány, és természetesen ugyanez igaz fordítva is.

Ekkor a lehetséges fiú–lány párok halmaza E = F ×L, mely egy G = (F,L,E) teljes

páros gráf élhalmazának feleltethető meg.

Legyenek a résztvevők I-ben a fiúk és a lányok együttesen az F ∪ L halmazból.

Minden résztvevő ak ∈ F ∪L rendelkezik egy preferencia listával, melyben szigorúan

rendezett sorrendbe állítja N(ak)-t. Bármely fi ∈ F fiú és bármely lj, lk ∈ L lány

esetén azt mondjuk, hogy fi jobban kedveli lj-t, mint lk-t, ha (fi, lj) ∈ E és (fi, lk) ∈

E és lj megelőzi lk-t fi preferencia listájában. A lányok preferencia listáit ugyanígy

definiáljuk.

Egy M hozzárendelés részhalmaza az E élhalmaznak. Ha (fi, lj) ∈M , akkor azt

mondjuk, hogy fi párja lj és lj párja fi. Minden ak ∈ F ∪ L résztvevő esetén jelölje

ak párjátM(ak). HaM(ak) = ∅, akkor azt mondjuk, hogy ak párosítatlan, egyébként

párosított.

Egy M párosítás egy olyan hozzárendelés, melyben |M(ak)| ≤ 1 minden ak

résztvevő esetén, tehát minden fiúnak és lánynak legfeljebb egy párja lehet.

Most vezessük be az SM probléma stabilitására vonatkozó definíciót.

4Stable Marriage problem
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2.4. Definíció. Legyen I egy esete SM -nek és legyenM egy párosítás I-ben. Ekkor

egy (fi, lj) ∈ E \M pár blokkolja azM párosítást, vagy blokkoló pár azM párosítás

számára, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek M -ben:

(1) fi jobban kedveli lj-t, mint M(fi)-t, a jelenlegi párját

(2) lj jobban kedveli fi-t, mint M(lj)-t, a jelenlegi párját

Azt mondjuk, hogy az M párosítás stabil, ha nem instabil, azaz nem tartalmaz

blokkoló párt.

Ezen definícióval eljutottunk a Gale–Shapley algoritmushoz, melyet a következő

alfejezetben Szabó László Algoritmusok feladatgyűjteményében[20] szereplő pszeu-

dokódos algoritmusát felhasználva mutatok be.

2.4. Gale–Shapley algoritmus

Az algoritmus a futása során különbözőképpen kezeli a fiú és lány halmazokat. A

fiúk, mint kérők, mindig a számukra éppen a legmagasabban priorizált lányt fog-

ják megkérni, míg a lányok passzív szereplőként fogadják a fiúk ajánlatait, de egy

számukra ideálisabb kérő esetén lecserélik arra jelenlegi párjukat.

Az eljárást a következő leírással vázolhatjuk:

1. Az algoritmus bemenete a fiúk és lányok halmaza és az összes résztvevőhöz

tartozó preferencia listák. Kezdetben senkinek sincs párja.

2. Amíg van olyan fiú, akinek nincsen párja és még nem tett ajánlatot a prefe-

rencia listáján szereplő összes lánynak, addig ismételjük a lépést.

(a) Az f fiú megkéri a listáján soronkövetkező l lányt.

(b) Ha l-nek nincs párja, akkor elfogadja f ajánlatát.

(c) Ha l-nek van párja, de f előrébb helyezkedik el a preferencia listáján,

akkor elfogadja az ajánlatát, és ezzel a jelenlegi párja ismét egyedülálló

lesz, ellenkező esetben marad a jelenlegi párjánál.
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3. Ha már nincs olyan fiú, akinek nincs párja és még nem tett ajánlatot min-

den lánynak a listájáról, akkor az algoritmus leáll. Az eddig kialakult párok

véglegesek, akinek nem lett párja, már nem is lesz.

A pszeudokódban szereplő jelölések megegyeznek a korábban használtakkal, te-

hát a fiúk és lányok halmazát továbbra is az F := {f1, f2, . . . , fn} és L := {l1, l2, . . . , ln}

halmazok jelölik. Ezekből származnak a FiúPref[1 : n, 1 : n] és LányPref[1 : n, 1 : n]

tömbök, melyek a preferencia listákat reprezentálják. A FiúPref[f, i] az a lány, aki

az f fiú listáján az i-edik helyen szerepel és ugyanígy a LányPref[l, j] az a fiú, aki

az l lány listáján a j-edik helyet foglalja el. Az InvLányPref[1 : n, 1 : n] tömbben az

InvLányPref[l, f ] az f fiú helyét adja vissza az l lány preferencia listáján.

A még pár nélküli fiúkat egyQ sorban tároljuk és az ajánlat[1 : n] tömb ajánlat[f ]

eleme azt mutatja meg, hogy az f fiú eddig hány lánynak tett ajánlatot. Érdemes

itt megjegyezni, hogy míg az algoritmus eredetileg nemdeterminisztikus, addig a sor

adatszerkezet miatt a fiúk sorrendje itt előre meghatározott, de ez az algoritmus

kimenetelén nem változtat.

Használunk még továbbá egy pár[1 : n] tömböt, melynek pár[l] eleme az l lány

aktuális párját adja vissza. Ha a lánynak még nincs párja, akkor pár[l] = 0.

A Gale–Shapley algoritmus Szabó László-féle pszeudokódos megvalósítását az 1-

es algoritmus tartalmazza.
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Algorithm 1: StabilPárosítás
Input: FiúPref[1 : n, 1 : n], LányPref[1 : n, 1 : n]
begin

for i = 1 to n do
for l = 1 to n do

InvLányPref[l,LányPref[l, i]] = i

for l = 1 to n do
pár[l] = 0

Sorinicializálás(Q)
for f = 1 to n do

ajánlat[f ] = 0
Sorba(Q, f)

while Q 6= EMPTY SET do
f = Sorból(Q)
ajánlat[f ] = ajánlat[f ] + 1
l = FiúPref[f, ajánlat[f ]]
if pár[l] = 0 then

pár[l] = f

else
f ′ = pár[l]
if InvLányPref[l, f ] > InvLányPref[l, f ′] then

pár[l] = f
if ajánlat[f ′] < n then

Sorba(Q, f ′)

else
if ajánlat[f ] < n then

Sorba(Q, f)

for l = 1 to n do
if pár[l] 6= 0 then

print(l, pár[l])

2.5. Tulajdonságok

Az algoritmus futásideje O(n2), mert az inicializálás költsége O(n2) és a while ciklus

költsége is O(n2), hiszen minden lépésben egy fiú egy olyan lánynak tesz ajánlatot,

akinek korábban még nem tett és az összes lehetséges fiú–lány párok száma n2. A

while ciklus egy iterációja konstans költségű, így az algoritmus teljes költsége O(n2).
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Az alábbiakban pár egyszerű tulajdonságot fogalmazunk meg az algoritmus fu-

tásával kapcsolatban [20].

1. Ha egy fiúnak végül lesz párja, akkor ő minden olyan lánynak ajánlatot tett,

akiket a párjánál magasabban priorizált, hiszen minden fiú a szigorúan rende-

zett preferencia listájának sorrendjében tesz ajánlatot.

2. Ha egy fiúnak végül nem lesz párja, akkor ő az összes, listáján szereplő lánynak

ajánlatot tett.

3. Ha egy lánynak legalább egy fiú ajánlatot tett, akkor neki végül biztosan lesz

párja.

4. Ha egy lánynak legalább egy fiú ajánlatot tett, akkor a neki ajánlatot tevő fiúk

közül az lesz a párja, akit a legmagasabban priorizált, hiszen egy új kérő esetén

csak akkor cseréli le aktuális párját, ha az új kérő magasabban priorizált.

2.6. Tételek

Az algoritmushoz tartozó tulajdonságok felhasználásával kimondhatóak a követke-

ző tételek, melyeket Dan Gusfiel és Robert W. Irving fogalmazott meg az 1989-es

kiadványukban[5], mely akkor a legszélesebb körű feldolgozása volt a stabil párosí-

tások témakörének.

2.5. Tétel. A stabil házassági probléma bármely esetében a Gale–Shapley algoritmus

garantáltan véget ér és a létrejövő házaspárok stabil párosítást alkotnak.

Bizonyítás. Először be kell látnunk, hogy egy fiút sem utasíthat vissza az összes

lány. Egy lány csak abban az esetben utasíthat vissza, ha már van párja és ha már

van párja, akkor a 3-as tulajdonság szerint nem lesz ismét egyedül. Ahhoz, hogy a

fiút a listáján szereplő utolsó lány is visszautasítsa az szükséges, hogy ekkor minden

lánynak legyen párja, de az SM probléma (2.3-as fejezet) esetén feltettük, hogy

a fiúk és lányok száma egyenlő (n) és minden résztvevőnek csak egy párja lehet,

így ellentmondásra jutottunk. Minden iteráció egy ajánlatot foglal magában és egy
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fiú sem tehet ajánlatot kétszer ugyanannak a lánynak, így az iterációk száma nem

haladhatja meg n2-et, tehát az algoritmus terminálása garantált.

Az nyilvánvaló, hogy a terminálást követően a létrejövő házaspárok egy párosí-

tást alkotnak, amit jelöljünk M -mel. Ha egy f fiú jobban kedvel egy l lányt, mint

M(f)-et, akkor az 1-es tulajdonság értelmében l-nek vissza kellett utasítania f -et az

algoritmus futása során, de ez csak akkor történhetett a 4-es pont szerint, ha l-nek

már egy magasabban priorizált párja volt, vagy később cserélte le f -et egy új kérőre.

Így l nem kedvelheti jobban f -et, mint M(l)-t, ezáltal (f, l) nem blokkoló pár az M

párosításra nézve, tehát M egy stabil párosítás.

Már korábban említésre került, hogy bár a Gale–Shapley algoritmus eredetileg

nemdeterminisztikus, az algoritmus megvalósítása során használt sor adatszerkezet

mégsem befolyásolja a futás eredményét. Ezzel foglalkozik a következő tétel.

2.6. Tétel. A Gale–Shapley algoritmus minden lehetséges végrehajtása (ahol a fiúk

voltak a kérők) ugyanazt a stabil párosítást eredményezi, és ebben a stabil párosí-

tásban minden fiú a számára legjobb partnert kapja, akit csak kaphat bármely stabil

párosítás során.

A tétel bizonyításához szükségünk lesz egy új definíció bevezetésére. Azt mond-

juk, hogy egy fiú számára elérhető partner [2] egy lány, ha létezik olyan stabil páro-

sítás, melyben ők egy párt alkotnak. Ekkor az általuk alkotott párt stabil párnak [2]

hívjuk.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy az algoritmus egy tetszőleges E futtatása az M stabil

párosítást eredményezi és tegyük fel indirekt, hogy létezik egyM ′ stabil párosítás és

egy f fiú, melyekre teljesül, hogy f jobban kedveli l′ = M ′(f)-et, mint l = M(f)-et.

Ekkor az E futás során l′-nek el kellett utasítania f -et, hiszen az M párosításban f

párja l lett. Tegyük fel, az általánosság fenntartásával, de az egyszerűség kedvéért,

hogy ez volt az első alkalom az E futás alatt, hogy egy lány visszautasította egy

elérhető partnerét és tegyük fel, hogy ezalatt l′ párja f ′ volt, aki miatt ez az elutasítás

megtörtént (tehát l′ jobban kedveli f ′-t, mint f -et).

Ekkor f ′-nek nem lehet olyan elérhető partnere, akit jobban kedvel, mint l′-

t (hiszen egy lány sem utasított vissza korábban egy elérhető partnert). Tehát f ′
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jobban kedveli l′-t, mint azM ′ stabil párosításbeli párját, így viszont (f ′, l′) blokkolja

M ′-t.

Minden fiú azM párosításban a számára legjobb elérhető partnert kapta és mivel

E egy tetszőleges végrehajtása volt az algoritmusnak, ebből következik, hogy az

algoritmus minden lehetséges végrehajtása ugyanazt a stabil párosítást eredményezi.

A 2.6-os tétel figyelemre méltó eredmény, mely azt jelenti, hogy ha minden fiú,

egymástól függetlenül megkapja a számára legjobb elérhető partnerét, akkor az ered-

mény egy stabil párosítás lesz.

Ezen okból megkülönböztetjük az algoritmust az ajánlattevők csoportja szerint

és fiú kérők esetén fiú-orientált Gale–Shapley algoritmusról és az eredményeként

kapott fiú-optimális stabil párosításról beszélünk, míg a nemek felcserélése esetén

lány-orientáltról és lány-optimális stabil párosításról. Olykor előfordul, hogy a fiú és

lány-orientált algoritmus azonos eredményt ad, de általában nem így van.

Nem meglepő ezek után, hogy ha az algoritmus az egyik félnek kedvez, akkor ez

kihatással lesz a másik oldalra is. Konkrétabban, a fiú-orientált algoritmus esetén

minden lány a lehető legrosszabb párt kapja az elérhető partnerei közül, így szintén

helyénvaló a fiú-optimális megnevezés mellett a lány-pesszimális elnevezés is, for-

dított esetben pedig természetesen fiú-pesszimális stabil párosításról beszélhetünk.

Erről szól a következő tétel.

2.7. Tétel. A fiú-optimális stabil párosítás során minden lány a számára legrosszabb

partnert kapja, akit csak kaphat bármely stabil párosítás során.

Bizonyítás. Legyen M egy fiú-optimális stabil párosítás és tegyük fel, hogy létezik

egy M ′ stabil párosítás és egy l lány, melyekre teljesül, hogy l jobban kedveli f =

M(l)-t, mint f ′ = M ′(l)-t. De ekkor (f, l) blokkoljaM ′-t, kivéve, ha f jobban kedveli

M ′(f)-et, mint M(f) = l-t, ami így ellentmondás, hiszen f -nek nincs jobb partnere,

mint az M párosításbeli.
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3. A stabil házassági probléma kiterjesztései

Az előző fejezet során megismerhettük a klasszikus stabil házassági problémát (2.3-

as fejezet) és a hozzá tartozó fogalmakat. Ebben a fejezetben gyengítünk a klasszikus

eset feltételein, kiszélesítve ezzel az alap problémakört. Az egyik ilyen feltétel volt,

hogy bármely fiúnak elfogadható partnere minden lány, és ugyanez igaz fordítva is.

A Gale–Shapley algoritmus egyik kiterjesztése során ezt a megkötést fogjuk lazítani,

miszerint egy adott fiú nem köteles megkérni minden lányt a párkeresés során, illetve

egyik lány sem köteles elfogadni bármely kérőjét.

A másik megkötés a preferencia listákra vonatkozott, feltettük, hogy minden

résztvevő egy szigorúan rendezett sorrendbe állítja a vele ellenkező nemű résztve-

vőket. A későbbiekben láthatjuk, hogy mi történik akkor, ha a preferencia sorrend

létrehozásánál megadjuk az egyenlőség lehetőségét is.

3.1. Hiányos preferencia listák

A stabil házassági probléma hiányos preferencia listákkal (SMI)5 egy I esetéről akkor

beszélünk, ha nem kötjük meg, hogy a résztvevők preferencia listáján minden ellen-

kező nemű résztvevőnek szerepelnie kell, de fenntartjuk, hogy a preferencia listák

továbbra is szigorúan rendezettek. Feltehetjük továbbá, hogy az SM feladathoz ha-

sonlóan a résztvevők két csoportja azonos méretű, hiszen ha nem lenne, akkor újabb

fiúk vagy lányok felvételével – üres preferencia listákkal – a csoportok elemszáma

kiegyenlíthető. Ekkor a pluszban felvett résztvevőknek biztosan nem lesz párjuk.

Jelen feladatban tehát, egy fiú nem köteles megkérni minden lányt, még akkor

sem, ha a preferencia listájáról már az összes lány visszautasította és egy lány sem

köteles elfogadni egy kérést, ha még nincs párja. Ez alapján a lehetséges fiú–lány

párok halmaza egy E ⊆ F × L élhalmaznak feleltethető meg.

Ezen kiegészítések felvétele után szükséges a stabilitás, ezáltal a blokkoló pár

definíciójának felülvizsgálata.

5Stable Marriage problem with Incomplete lists
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3.1. Definíció. Legyen I egy esete SMI-nek és legyen M egy párosítás I-ben.

Ekkor egy (fi, lj) ∈ E \M pár blokkolja az M párosítást, vagy blokkoló pár az M

párosítás számára, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek M -ben:

(1) fi-nek még nincs párja, vagy jobban kedveli lj-t, mint M(fi)-t, a jelenlegi

párját

(2) lj-nek még nincs párja, vagy jobban kedveli fi-t, mintM(lj)-t, a jelenlegi párját

Azt mondjuk, hogy az M párosítás stabil, ha nem tartalmaz blokkoló párt.

3.2. Kiterjesztett Gale–Shapley algoritmus

A hiányos preferencia listák bevezetése után már lehetőségünk van a Gale–Shapley

algoritmus egy fejlettebb változatának bemutatására. A kiterjesztett változat lere-

dukálja a preferencia listákat azzal, hogy kihagyja azokat a lehetséges párokat, akik

biztosan nem szerepelhetnek egyik stabil párosításban sem. Vezessük be a törlés fo-

lyamatát egy (f, l) pár esetén, mely alatt azt értjük, hogy kitöröljük az l lányt az f

fiú preferencia listájából és az f fiút az l lány preferencia listájából.

Az algoritmust futtatva fiú kérők esetén, láthattuk, hogy ha egy l lány ajánlatot

kap egy f fiútól, akkor a fiú-optimális/lány-pesszimális stabil párosítás miatt, f -nél

rosszabb partnere nem lehet (4-es tulajdonság), azaz ha f ′ az l lány preferencia

listáján bármely f után rangsorolt fiú, akkor az (f ′, l) pár nem lehet része egyik

stabil párosításnak sem. Tehát a stabil párosítások megtalálásának szempontjából

ezek a párok törölhetőek a preferencia listákról. Tovább igazolhatóak az ilyen törlések

azáltal, hogy megfigyeljük, hogy egy kitörölt pár sem blokkolhat egy párosítást sem

és minden lány a listáján megmaradt összes fiút jobban kedveli, mint azokat, akik

le lettek törölve.

A kiterjesztett algoritmus (fiú-orientált) verziója[5] található a 2-es algoritmus

ábrán.

Látható, hogy a kiterjesztett algoritmus során, ha egy f fiú ajánlatot tesz egy l

lánynak, akkor azt a lány mindig elfogadja, mert ha l már kapott volna ajánlatot

valakitől, akit jobban kedvel, mint f -et, akkor az (f, l) pár már törölve lett volna.

17



Algorithm 2: Kiterjesztett Gale–Shapley algoritmus
Legyen minden résztvevő egyedülálló
begin

while van egyedülálló f fiú do
l := első lány f preferencia listájáról
if l-nek van párja p then

p legyen egyedülálló

f és l legyenek egy pár
for l listáján az összes f -et követő f ′ fiúra do

Törlés(f ′, l)

Ahogy korábban is, az algoritmus akkor fejeződik be, ha minden résztvevő párt

kapott, mely még az egyes preferencia listák kiürülése előtt bekövetkezik6. Továbbá

könnyen belátható, hogy a terminálást követően minden fiú párja a saját, redukált

listáján szereplő első lány, és minden lánynak a listáján lévő utolsó fiú lesz. Megint

kijelenthető, hogy az algoritmus leírásában lévő nemdeterminizmus nincs hatással a

futás eredményére.

3.3. Egyenlőségre törekvő és minimális megbánásos stabil pá-

rosítások

A stabil párosítások megkeresésére szolgáló algoritmusok, melyekről eddig szó volt,

olyan párosításokat találnak, melyek a párosítás folyamatát tekintve, kedveznek a

két csoport közül az egyiknek. Azt is láttuk, hogy ez az optimalitás kedvezőtlenül hat

a másik csoportra. Felvetődik tehát a kérdés: találhatunk-e olyan párosítást, mely

egyenlőbben kezeli a két csoportot? Az alábbiakban két ilyen lehetséges „méltányos”

párosítást írunk le.

Legyen I egy esete SM-nek és legyenM egy párosítás I-ben. Egy ak ∈ I résztvevő

esetén definiálja cM(ak), azaz M költsége ak-ra nézve, az ak preferencia listájában

elfoglalt pozícióját M(ak)-nak. Például, ha egy l lány preferencia listája {f1, f2, f3}

és M(l) = f2, akkor cM(l) = 2.

Legyen F és L a fiúk és lányok halmaza I-ben és jelölje w(M) az M súlyát
6Az algoritmust az SM probléma egy esetén alkalmazva, ahol minden résztvevőnek lehetséges

partnere minden ellenkező nemű résztvevő.
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(weight), ahol w(M) =
∑

ak∈F∪L cM(ak). Hasonlóképp jelölje r(M) az M megbáná-

sát (regret), ahol r(M) = maxak∈F∪LcM(ak). Ekkor legyen az egyenlőségre törekvő

(egalitarian) stabil párosítás az összes stabil párosítás közül a legkisebb súlyú és

legyen a minimális megbánásos (minimal regret) stabil párosítás az összes közül a

legkisebb megbánással rendelkező párosítás.

Látható, hogy az egyenlőségre törekvő párosítás valóban egyenlő bánásmódot

biztosít a fiúknak és a lányoknak egyaránt, mivel a minimalizálandó képlet (w(M))

magába foglal minden egyes résztvevőt a nemétől függetlenül. Először Irving mutatta

meg, hogy O(n4) időben található ilyen párosítás, majd ezt később O(n2.5 log n)-re

javították.

Az r(M) pedig valójában annak a mérőszáma, hogy az adott párosításban mennyi-

re érzi rosszul magát az a résztvevő, aki a legrosszabbul érzi magát. Ennek a feladat-

nak a megoldására először Knuth[13] mutatott egy algoritmust, mely Stan Selkow

nevéhez fűződik. Gusfield adott erre egy alternatív algoritmust, mely O(n2) időben

futott, szemben a Selkow-féle O(n4)-essel.

3.4. Gyengén rendezett preferencia listák

A stabil házassági probléma gyengén rendezett preferencia listákkal (SMT)7 egy I

esetén azt értjük, hogy a résztvevők preferencia listáin szerepelhetnek azonosan rang-

sorolt, azaz holtversenyben álló résztvevők is, de minden ellenkező nemű résztvevőt

tartalmaznia kell, továbbá a fiúk és lányok száma megegyezik. Ezáltal a lehetséges

fiú–lány párok az SM (2.3-as fejezet) alapproblémával megegyezően az E = F × L

halmaznak feleltethetőek meg.

Az SMT probléma a gyakorlatban igen fontos, mivel így könnyen összeállíthatunk

egy olyan párosítási rendszert, amelyben egyes résztvevők különösen népszerűek,

ezáltal az ellenkező nemű résztvevők nem képesek, vagy nem hajlandóak mindenkit

szigorú rangsorba helyezni.

Azt mondjuk, hogy k lány egy L halmaza k hosszú holtversenyt képez egy f fiú

preferencia listájában, ha f nem kedveli jobban li-t, mint lj-t, bármely li, lj ∈ L

esetén, míg f lehetséges partnerei közül bármely más l lány esetén f vagy jobban
7Stable Marriage problem with Ties
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kedveli l-t, mint bárkit L-ből, vagy L-ből mindenkit jobban kedvel, mint l-t. A

lányok listáján vett holtversenyt hasonlóan definiáljuk.

Az SMT probléma egy adott I esetét gyakran helyettesíthetjük az SM probléma

egy vagy több esetével, melyek I-ből kaphatóak a holtversenyek megtörésével. Az

SM probléma ilyen eseteit származtatott eseteknek hívjuk.

Az egyenlőségek bevezetése a stabilitás újraértékelését teszi lehetővé a blokkoló

párok segítségével, melyek az alábbiak szerint csoportosíthatóak [18].

Egy párosításon kívüli párt blokkoló párnak tekintünk, ha egy párt alkotva

• mindkét félnek jobb lenne, vagy

• egyik félnek sem lenne rosszabb, vagy

• az egyik félnek jobb lenne, a másiknak pedig nem lenne rosszabb.

Ez a három lehetőség eredményezi a gyenge stabilitás, a szuper-stabilitás és az

erős stabilitás fogalmát, melyeket először Irving[10] fogalmazott meg. A továbbiak-

ban pontosam is definiálni fogjuk ezen három stabilitási formát, a hozzájuk tartozó

blokkoló párokat és bemutatásra kerülnek a főbb tulajdonságaik is.

3.4.1. Gyenge stabilitás

A stabilitási fogalmak közül az első amivel foglalkozunk, a leggyengébb a három

közül.

3.2. Definíció. Legyen I egy esete SMT -nek és legyen M egy párosítás I-ben.

Ekkor egy (fi, lj) ∈ E \M pár blokkolja az M párosítást, vagy blokkoló pár az M

párosítás számára, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek M -ben:

(1) fi jobban kedveli lj-t, mint M(fi)-t, a jelenlegi párját

(2) lj jobban kedveli fi-t, mint M(lj)-t, a jelenlegi párját

Ha M nem tartalmaz blokkoló párt, akkor azt mondjuk, hogy M gyengén stabil.

Vagy másképp megfogalmazva, az M párosítás gyengén stabil I-ben, ha stabil SM

legalább egy I ′ esetében, mely származtatható I-ből.
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3.3. Tétel. Az SMT probléma bármely esetéhez létezik gyengén stabil párosítás és

az megtalálható az SM probléma egy származtatott esetén végrehajtott Gale–Shapley

algoritmussal [18].

A tétel könnyen belátható, hiszen a preferencia listák minden egyenlőségét egy

szigorú relációra cserélve az SM probléma egy esetét kapjuk. A holtversenyeken

belül a szigorú rendezés sorrendje nem számít, mert a kialakult párosítást az eredeti

SMT problémán alkalmazva, az egyenlőségek – a blokkoló pár gyenge stabilitásra

vonatkozó definíciója miatt –, nem hozhatnak létre blokkoló párokat.

Ettől függetlenül a gyenge stabilitás egy sokkal bonyolultabb koncepció. Koráb-

ban már láttuk, hogy az SM probléma egy esetére polinom időben található egyen-

lőségekre törekvő és minimális megbánásos stabil párosítás is (3.3-as fejezet), de az

SMT probléma egy esetén ugyanezek már NP-nehéz feladatnak bizonyulnak még

akkor is, ha megkötjük, hogy holtversenyek csak az egyik csoportban lehetnek, és a

hosszuk 2 [16]. Továbbá az a feladat, hogy megállapítsuk egy adott fiú–lány párról,

hogy stabilak-e, azaz lehetnek-e egy pár egy stabil párosítás során, NP-teljes, még

akkor is, ha a holtversenyek csak a listák végén lehetnek, csak az egyik csoportban,

listánként legfeljebb egy holtversennyel és mindegyik hossza 2 [16]. Ez a feladat az

alapprobléma esetében szintén polinom időben megoldható.

3.4.2. Szuper-stabilitás

A második stabilitási fogalom, melyet bemutatunk, a legerősebb mindhárom közül.

3.4. Definíció. Legyen I egy esete SMT -nek és legyen M egy párosítás I-ben.

Ekkor egy (fi, lj) ∈ E \M pár blokkolja az M párosítást, vagy blokkoló pár az M

párosítás számára, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek M -ben:

(1) fi legalább annyira kedveli lj-t, mint M(fi)-t, a jelenlegi párját

(2) lj legalább annyira kedveli fi-t, mint M(lj)-t, a jelenlegi párját

HaM nem tartalmaz blokkoló párt, akkor azt mondjuk, hogyM szuper-stabil. Vagy

másképp megfogalmazva, az M párosítás szuper-stabil I-ben, ha stabil SM minden

I ′ esetében, mely származtatható I-ből.
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Megmutatható, hogy az SMT egy I esetében nem mindig kapható szuper-stabil

párosítás – a triviális eset, hogy I minden preferencia listája csak holtversenyekből

áll, nem tartalmaz szigorú rendezést, így ebben biztosan nem lehet szuper-stabil

párosítás –, de egy olyan esetben, mely n fiút és n lányt tartalmaz, van olyan O(n2)-

es algoritmus, mely meghatározza, hogy létezik-e ilyen párosítás, és ha igen, talál is

egyet [18, 10].

A szuper-stabilitás felhasználható olyan helyzetekben, mikor nem rendelkezünk

kellő információval. Például, ha nem tudjuk, hogy egy f fiú l1 vagy l2 lányt kedveli

jobban, akkor őket f listájában egy holtversenybe helyezve kereshetünk szuper-stabil

párosítást. Ha találunk, akkor arra következtethetünk, hogy az ebből az esetből szár-

maztatott összes SM esetben létezik stabil párosítás, tehát a párosítás tekintetében

nem számít, hogy l1 vagy l2 lányt kedveli-e jobban.

3.4.3. Erős stabilitás

A stabilitás harmadik és egyben utolsó fogalma a már leírt két stabilitási változat

között helyezkedik el.

3.5. Definíció. Legyen I egy esete SMT -nek és legyen M egy párosítás I-ben.

Ekkor egy (fi, lj) ∈ E \M pár blokkolja az M párosítást, vagy blokkoló pár az M

párosítás számára, ha az alábbi feltételek egyike teljesül M -ben:

(1) fi jobban kedveli lj-t, mint M(fi)-t, a jelenlegi párját és lj legalább annyira

kedveli fi-t, mint M(lj)-t, vagy

(2) lj jobban kedveli fi-t, mint M(lj)-t, a jelenlegi párját és fi legalább annyira

kedveli lj-t, mint M(fi)-t

Ha M nem tartalmaz blokkoló párt, akkor azt mondjuk, hogy M erősen stabil. A

következő egy alternatív definíció az erős stabilitásra. Az M párosítás erősen stabil

az SMT probléma egy I esetében akkor, és csak akkor, ha

(1) létezik az SMT egy olyan I ′ esete, mely I-ből származtatott a fiú oldali holt-

versenyek megtörésével, hogy az SM probléma összes esetére, mely I ′-ből szár-

maztatott a holtversenyek megtörésével (a lányok oldalán), M stabil, és

22



(2) létezik az SMT egy olyan I ′ esete, mely I-ből származtatott a lány oldali

holtversenyek megtörésével, hogy az SM probléma összes esetére, mely I ′-ből

származtatott a holtversenyek megtörésével (a fiúk oldalán), M stabil.

Könnyen belátható, hogy a szuper-stabil párosítás egyben erősen stabil is, és az

erősen stabil párosítás gyengén is stabil.

Ahogy a szuper-stabilitás esetében, úgy az erős stabilitásról is elmondható, hogy

az SMT probléma egy adott esetében nem mindig található erősen stabil párosítás,

azonban az SMT egy olyan esetében, ahol a fiúk és a lányok száma egyaránt n,

van olyan O(n4) idejű algoritmus, mely meghatározza, hogy létezik-e erősen stabil

párosítás, és ha igen, talál is egyet [18, 10].

3.4.4. Példa

fiú preferencia lista:

f1 (l2 l3) l1

f2 (l1 l3) l2

f3 (l1 l2) l3

lány preferencia lista:

l1 f1 (f2 f3)

l2 f2 (f1 f3)

l3 f3 (f1 f2)

4. ábra. Gyengén rendezett preferencia listák

A stabilitás három szintjének bemutatása után, nézzük az SMT probléma egy

esetét, melynek a preferencia listái a 4-es ábrán találhatóak. A fiúk halmaza a koráb-

biakhoz hasonlóan legyen F := {f1, f2, f3}, és a lányoké L := {l1, l2, l3}. A preferen-

cia listák balról jobbra csökkenő sorrendben rendezettek és a zárójelek szemléltetik

a holtversenyeket. Az

M1 = {(f1, l1), (f2, l3), (f3, l2)}

párosítás gyengén stabil, de nem erősen stabil, mert például az (f1, l2) blokkoló pár

az erős stabilitásra nézve. Az

M2 = {(f1, l2), (f2, l3), (f3, l1)}

párosítás erősen stabil, de nem szuper-stabil, mert például az (f1, l3) pár blokkolja
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azt. Végül az

M3 = {(f1, l1), (f2, l2), (f3, l3)}

párosítás szuper-stabil.

3.5. Gyengén rendezett és hiányos preferencia listák

A stabil házassági probléma gyengén rendezett és hiányos preferencia listákkal (SM-

TI)8 egy I esetén azt értjük, hogy a résztvevők preferencia listáin szerepelhetnek

azonosan rangsorolt, azaz holtversenyben álló résztvevők is, és nem minden ellenke-

ző nemű résztvevőt kell tartalmazniuk. Feltehetjük továbbá, hogy a fiúk és lányok

száma megegyezik. Ezáltal a lehetséges fiú–lány párok az SMI (3.1-es fejezet) prob-

lémával megegyezően az E ⊆ F × L halmaznak feleltethetőek meg.

Ebben a témakörben az egyik legizgalmasabb kutatási terület a közelítő algo-

ritmusok keresése nagy, gyengén stabil párosításokhoz az SMTI problémán belül. A

dolgozat keretei nem engedik meg, hogy mélyebben vizsgáljuk az SMTI probléma

részleteit, de mindenképp említést érdemel Király Zoltán[12] közelítő algoritmusa,

így a teljesség igénye nélkül kerülnek bevezetésre azok a tételek és definíciók, melyek

az algoritmus bemutatásához elengedhetetlenek.

3.5.1. Gyenge stabilitás

Egy M párosítás gyengén stabil az SMTI probléma egy I esetében akkor, és csak

akkor, ha van olyan I-ből származtatott I ′ esete SMI-nek, hogy abban M stabil

párosítás. A blokkoló pár definíciója megegyezik az SMT probléma gyenge stabilitá-

sánál meghatározottakkal (3.2 definíció) azzal a kiterjesztéssel, hogy egy résztvevő

lehet párosítatlan egy adott párosításban. Ismét elmondható, hogy az SMTI prob-

léma minden esetéhez létezik gyengén stabil párosítás, és az megtalálható az SMI

probléma származtatott esetén alkalmazott Gale–Shapley algoritmussal.

A hiányos preferencia listák tovább bonyolítják a feladatot. A legérdekesebb ta-

lán, hogy az SMTI egy estében a gyengén stabil párosítások számossága különböző

lehet. Jelölje MAX SMTI a legnagyobb számosságú ilyen párosítást, ekkor:
8Stable Marriage problem with Ties and Incomplete lists
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3.6. Tétel. A MAX SMTI feladat NP-nehéz.

Ez akkor is fennáll, ha megkötjük, hogy a holtversenyek csak a preferencia listák

végén lehetnek, csak a résztvevők egyik csoportjában, és a hosszuk 2 [16].

3.7. Tétel. Az SMTI probléma tetszőleges I esetében a legnagyobb párosítás mérete

legfeljebb kétszerese a legkisebbnek [16, 5. tétel].

A 3.7-es tétel a HRT9 egy tetszőleges esetére lett kimondva, de a [15, 3.11 tétel]-e

szerint egy HRT feladat polinom időben redukálható SMTI feladattá.

Mivel a MAX SMTI feladat NP-nehéz, ezért felvetődik a közelíthetősége. A 3.7-es

tétel alapján biztosan megadható 2–approximáló algoritmus, de ennél jobb közelítés-

sel rendelkezőek is vannak. Az első javítást Iwama[11] adta, mely 15
8
-os teljesítményt

garantált. Jelenleg az egyik legjobbnak tartott közelítő algoritmus Király Zoltán[12]
3
2
–approximáló algoritmusa, mely általános SMTI probléma esetén – azaz mindkét

oldalon lehetnek holtversenyek – is garantálni tudja a 3/2-es teljesítményt [15]. (3-as

algoritmus)

Algorithm 3: Király algoritmus
M := ∅
foreach fi ∈ F fiú do

másodikEsély(fi) := hamis
kiürült(fi) := hamis

while bármely fi ∈ F fiú párosítatlan M-ben and !kiürült(fi) do
lj := leginkább kedvelt lány fi listájáról (bármelyik, ha több van)
if lj-nek nincs párja M-ben then

M := M ∪ {(fi, lj)}
else

fk := M(lj)
if lj jobban kedveli fi-t, mint fk-t or bizonytalan(lj) then

Elutasít(fk, lj)
M := M ∪ {(fi, lj)}

else
Elutasít(fi, lj)

return M

Legyen adott SMTI egy esete, melyben F := {f1, f2, . . . , fn} a fiúk és L :=

{l1, l2, . . . , ln} a lányok halmazai. Az algoritmus a következőképpen működik. Kez-
9Hospitals / Residents problem with Ties
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detben legyen a párosítások halmaza az üres M halmaz, tehát minden résztvevő

az elején párosítatlan. Minden fi fiúnak van két logikai értéke, a másodikEsély(fi)

és a kiürült(fi), mindkettő kezdetben hamis értékkel. Ha a másodikEsély(fi) igaz,

az azt jelenti, hogy fi minden lánynak ajánlatot tett a preferencia listájáról, akik

mind vissza is utasították, de kapott egy új lehetőséget, hogy ismét ajánlatot tegyen

minden lánynak, akinek korábban. Ha a kiürült(fi) igaz, az azt jelenti, hogy fi már

kapott egy második esélyt, de ismét minden lány visszautasította a listájáról.

A preferenciák meghatározását ennek az algoritmusnak az alkalmazásához kell

igazítani. Az egyszerűség kedvéért vezessük be a rang(fi, lj) jelölést arra, hogy lj

hol helyezkedik el fi preferencia listáján, belevéve a holtversenyek lehetőségét, mely

esetben a két rang megegyezik. Azt mondjuk, hogy egy fi fiú jobban kedveli lj

lányt, mint lk-t, ha (i) rang(fi, lj) < rang(fi, lk) (mint a szokásos esetben) vagy (ii)

rang(fi, lj) = rang(fi, lk) és lj párosítatlan, míg lk-nak van párja. Azaz az (ii) pont

értelmében, ha fi bizonytalan két lány esetében, ahol az egyiknek van párja, a másik-

nak nincs, akkor a pár nélküli lányt fogja választani. Egy li lány és két fj, fk fiú esetén

egy kicsit változik a helyzet. Azt mondjuk, hogy li jobban kedveli fj-t, mint fk-t, ha

(i) rang(li, fj) < rang(li, fk) (a szokásos eset) vagy (ii) rang(li, fj) = rang(li, fk) és

másodikEsély(fj) igaz, míg másodikEsély(fk) hamis. Azaz ha egy li lány bizonytalan

két fiú között, akik közül az egyik már megkérte, de vissza lett utasítva, a másik

meg új kérő, akkor a korábbi kérőjét fogja választani.

Az algoritmus while ciklusa addig tart, amíg találunk olyan fi fiút, akinek még

nincs párja és még nem kiürült. Feltéve, hogy létezik ilyen fi, legyen lj a legmaga-

sabban preferált (az új szabályok értelmében) lány fi listájában, majd tegyen neki

ajánlatot. Ha lj-nek még nincs párja, akkor adjuk hozzá az (fi, lj) párt M -hez. Ha

van párja, akkor fk legyen lj jelenlegi párja. Az algoritmus azt vizsgálja, hogy lj fi-t

vagy fk-t kedveli jobban (az új szabályok értelmében), vagy bizonytalan. Ha ezek kö-

zül bármelyik igaz, akkor lj elutasítja fk-t (4-es elutasít algoritmus) és az (fi, lj) pár

bekerül az M párosításba. Ellenkező esetben lj visszautasítja fi-t, melyről szintén

az elutasít algoritmus gondoskodik.

Az elutasít algoritmus működése a következő. Bemenetként egy fi fiú és egy

lj lány paramétert vár. Az (fi, lj) párt kitörli az M párosításból (feltételezve, hogy
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Algorithm 4: Király algoritmus: Elutasít
Input: fi ∈ F fiú és lj ∈ L lány
M := M \ {(fi, lj)}
if !bizonytalan(lj) then

Törlés(fi, lj)
if fi listája üres then

if másodikEsély(fi) then
kiürült(fi) := igaz

else
másodikEsély(fi) := igaz
Helyreállít(fi)

benne voltM -ben). Ha lj bizonytalan, akkor nem történik más. Ellenkező esetben lj-

t kitöröljük fi preferencia listájáról és fordítva szintén. Ha ezáltal fi listája üres lett

és korábban már kapott egy második esélyt, akkor fi kiürült értékét igazra állítjuk,

ellenkező esetben fi megkapja a lehetőséget, hogy ismét megkérjen minden lányt a

preferencia listájáról. Ekkor a helyreállít metódus visszaállítja a törölt elemeket fi

listáján és fi-t is visszarakja minden lk lány listájára, amin korábban szerepelt.

Amint a while ciklus terminál, a Király algoritmus visszaadja a végső M páro-

sítást.

3.8. Tétel. A Király algoritmus egy 3
2
-approximáló algoritmus MAX SMTI-hez és

MAX HRT-hez.

Ezt az eredményt, Király Zoltán[12] publikálta, mely azt mondja ki, hogy az M

egy olyan gyengén stabil párosítás, melynek mérete legalább kétharmada a maximum

gyengén stabil párosításnak.
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4. Kórház / Rezidens probléma

Ebben a fejezetben bemutatjuk az SMI probléma több–az–egyhez kiterjesztését,

melyet Gale és Shapley[4] főiskolai felvételi probléma néven mutatott be, de ma már

inkább Kórház / Rezidens probléma néven ismerjük.

4.1. A Kórház / Rezidens feladat modellje

A Kórház / Rezidens probléma (HR)10 egy I esete magába foglalja rezidensek egy

R = {r1, r2, . . . , rn1} és kórházak egy H = {h1, h2, . . . , hn2} halmazait. Minden

hj ∈ H kórház rendelkezik egy pozitív egész cj kapacitás értékkel, mely az adott

kórházban betölthető pozíciók számát jelöli. A lehetséges rezidens–kórház párok

halmaza az E ⊆ R × H élhalmaznak feleltethető meg. Minden ri ∈ R rezidens

rendelkezik a számára potenciális kórházak egy A(ri) halmazával, ahol

A(ri) = {hj ∈ H : (ri, hj) ∈ E}.

Ezzel megegyezően, minden hj ∈ H kórház rendelkezik a számára potenciális rezi-

densek egy A(hj) halmazával, ahol

A(hj) = {ri ∈ R : (ri, hj) ∈ E}.

Legyenek a résztvevők I-ben az R∪H halmaz elemei. Minden ak ∈ R∪H részt-

vevő rendelkezik egy preferencia listával, melyben szigorúan rendezett sorrendbe

állítja A(ak) elemeit. Látható tehát, hogy a preferencia listák hiányosak lehetnek.

Egy adott ri ∈ R rezidens és adott hj, hk ∈ H kórház esetén azt mondjuk, hogy

ri jobban preferálja hj-t mint hk-t, ha (ri, hj) ∈ E és (ri, hk) ∈ E és hj megelőzi

hk-t ri preferencia listáján. A kórházak részéről ugyanígy definiáljuk. Jelölje továbbá

C =
∑

hj∈H cj a kórházak összkapacitását és legyen m = |E|. Ahogy az SMI prob-

léma esetében is, úgy itt sem biztos, hogy minden résztvevő párt talál, és nem is

követeljük meg, hogy a rezidensek száma megegyezzen a kórházak összkapacitásával.

A hozzárendelés és a párosítás SM problémánál bevezetett fogalmai (2.3-as fe-
10Hospitals / Residents problem
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jezet) kissé módosulnak a több–az–egyhez kapcsolat miatt. Egy M hozzárendelés

részhalmaza az E élhalmaznak. Ha (ri, hj) ∈ M , akkor azt mondjuk, hogy ri párja

hj és hj párja ri. Minden ak ∈ R ∪ H résztvevő esetén jelölje az ak-hoz rendelt

résztvevők halmazát M(ak). Ha ri ∈ R és M(ri) = ∅, akkor azt mondjuk, hogy ri

párosítatlan, egyébként párosított. Hasonlóképpen, hj ∈ H esetén azt mondjuk, hogy

hj aluljelentkezett, telített, vagy túljelentkezett, feltéve, hogy |M(hj)| kisebb, egyenlő,

vagy nagyobb, mint cj.

EgyM párosítás egy olyan hozzárendelés, melyben |M(ri)| ≤ 1 minden ri ∈ R és

|M(hj)| ≤ cj minden hj ∈ H résztvevő esetén. Egyik rezidens se lehet hozzárendelve

egy számára nem potenciális kórházhoz, minden rezidens legfeljebb egy kórházhoz

lehet hozzárendelve és egyik kórház sem lehet túljelentkezett.

Most vezessük be a blokkoló pár definícióját a Kórház / Rezidens probléma

esetében.

4.1. Definíció. Legyen I egy esete HR-nek és legyenM egy párosítás I-ben. Ekkor

egy (ri, hj) ∈ E \M pár blokkolja azM párosítást, vagy blokkoló pár azM párosítás

számára, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek M -ben:

(1) ri párosítatlan, vagy jobban preferálja hj-t, mint M(ri)-t

(2) hj aluljelentkezett, vagy jobban preferálja ri-t, mintM(hj) legalább egy tagját

(vagy mindegyiket)

Azt mondjuk, hogy az M párosítás stabil, ha nem tartalmaz blokkoló párt.

Ahogy a fejezet elején bevezettük, a HR probléma az SMI egy kiterjesztése, így a

Kórház / Rezidens problémát átalakíthatjk az SMI probléma egy esetére a következő

módon. A több–az–egyhez kapcsolatot úgy oldjuk fel, hogy minden hj kórház esetén

létrehozunk belőle cj másolatot és az így kapott hj1 , hj2 , . . . , hjcj kórházak a hj-vel

azonos preferencia listát kapják és mindegyiknek egy lesz a kapacitása. Ezáltal az

adott kórház szabad pozícióihoz keressük a rezidens párokat. A rezidensek részéről

szintén kezelnünk kell ezeket az új kórházakat. Ha egy ri rezidens preferencia lis-

tájában szerepel hj, akkor hj helyére beillesztjük hj1 , . . . , hjcj -t, ebben a szigorúan

rendezett sorrendben. Így a több–az–egyhez feladatot visszavezettük egy–az–egyhez
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feladatra, az SMI probléma egy esetére. Mint ilyen, már megoldható a korábban be-

mutatott kiterjesztett Gale–Shapley algoritmus (3.2-es fejezet) segítségével, de nem

ez az elfogadott megoldási mód. A kórházak létrehozásával a származtatott eset

mérete Ω(n) tényezővel megnőhet, ezáltal az algoritmus futásideje is Ω(n)-nel las-

sabb lehet, ha összevetjük a HR problémára alkalmazott közvetlen algoritmusokkal,

melyek a továbbiakban kerülnek bemutatásra [18].

A Gale–Shapley algoritmus esetében csak a fiú-orientált algoritmus került bemu-

tatásra, mert a lányok oldaláról indítva az algoritmus ugyanúgy használható, mivel

egyaránt egy–az–egyhez kapcsolatok jönnek létre. Jelen helyzetben azonban ez nem

áll fent, így külön kezeljük a rezidensek és a kórházak oldaláról indított algoritmu-

sokat.

4.2. Rezidens-orientált algoritmus

Gale és Shapley[4] megmutatta, hogy a HR probléma bármely I esetéhez létezik

legalább egy stabil párosítás. A bizonyításuk során megadtak egy lineáris idejű algo-

ritmust egy stabil párosítás megtalálására I-ben. Ez az algoritmus rezidens-orientált

Gale–Shapley algoritmus, vagy röviden RGS–algoritmus11 néven ismert, mivel a re-

zidensek a kezdeményező felek a kórházakkal szemben.

Az algoritmus futása során minden rezidens sorban ajánlatot tesz a preferencia

listáján szereplő kórházaknak. Ez a folyamat megáll, amint ideiglenes párt kap,

de folytatódik bármely későbbi visszautasítás után egészen addig, amíg a listáján

szerepelnek még kórházak. Minden kórház elfogadja az ideiglenes ajánlatokat egészen

addig, amíg a meghirdetett pozíciói be nem telnek. Ha így történik, akkor csak a

legjobb rezidenseket tartja meg, és a leggyengébbet mindig visszautasítja, ha egy

jobb ajánlat érkezik.

Ahogy a kiterjesztett algoritmus (2-es algoritmus) esetében, úgy itt is megfi-

gyelhető a preferencia listák redukciója, de ez csak akkor történik meg, ha az adott

kórház minden pozíciója betelt. Ekkor a kórház legrosszabbra értékelt rezidense utá-

ni rezidensek törlésre kerülnek a kórház preferencia listájáról. Ehhez felhasználjuk

a kiterjesztett algoritmusnál bevezetett törlés lépést, mely kölcsönösen törli mind-
11Resident-oriented Gale–Shapley algorithm
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két résztvevőt a másik listájából. Az RGS–algoritmus[5] az 5-ös algoritmus ábrán

található.

Algorithm 5: Rezidens-orientált algoritmus
Legyen minden rezidens párosítatlan
Legyen minden kórház jelentkezés nélküli
begin

while van párosítatlan r rezidens and r listája nem üres do
h := első kórház r preferencia listájáról (r „ajánlatot tesz” h-nak)
if h telített then

r′ := a legrosszabb ideiglenesen h-hoz rendelt rezidens
r′ legyen párosítatlan

r legyen ideiglenesen hozzárendelve h-hoz
if h telített then

s := a legrosszabb ideiglenesen h-hoz rendelt rezidens
for h listáján az összes s-et követő s′ rezidensre do

Törlés(s′, h)

Könnyen belátható, hogy a rezidens-orientált algoritmus befejezését követően

minden rezidens a (redukált) listáján szereplő első kórházhoz van ideiglenesen hozzá-

rendelve, és minden párosítatlan rezidens listája üres. A következő tételek a rezidens-

orientált algoritmus néhány tulajdonságát mondják ki.

4.2. Tétel. (i) A rezidens-orientált algoritmus végrehajtását követően létrejött ideig-

lenes hozzárendelések által meghatározott párosítás stabil. (ii) Ebben a párosításban

minden párosított rezidens a számára legjobb elérhető partnert12 kapta és minden

párosítatlan rezidens párosítatlan az összes stabil párosításban [5].

4.3. Tétel. Legyen adott HR egy esete, ekkor az RGS–algoritmus O(m) időben állítja

elő az egyedi, rezidens-optimális stabil párosítást, ahol m a lehetséges rezidens–kórház

párok száma [15].

4.3. Kórház-orientált algoritmus

Az RGS–algoritmushoz hasonlóan, a kórház-orientált Gale–Shapley algoritmus, rö-

viden HGS–algoritmus13, esetén a kórházak biztosítanak (ideiglenesen) állásokat a
12A 2.6-os tétel bizonyításához bevezetett definíció fogalma, rezidens–kórház párokra értelmezve
13Hospital-oriented Gale–Shapley algorithm
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rezidenseknek a preferencia listájuk alapján egészen addig, amíg van üres pozíció-

juk, és még van potenciális rezidens a kórház listáján. A rezidensek úgy viselkednek,

mint a lányok a fiú-orientált kiterjesztett Gale–Shapley algoritmus során, bármikor

felajánlanak nekik egy állást, azt egyből elfogadják, ha volt ideiglenes pozíciójuk,

ha nem. Az aktuális elfogadott pozíciónál rosszabb lehetőségeket törlik a preferencia

listájukból, melyhez szintén a korábban is használt törlés folyamatot használjuk. A

kórház-orientált algoritmus[5] a 6-os algoritmus ábrán található.

Algorithm 6: Kórház-orientált algoritmus
Legyen minden rezidens párosítatlan
Legyen minden kórház jelentkezés nélküli
begin

while van aluljelentkezett h kórház and h listáján van olyan r rezidens,
aki még ideiglenesen nem lett h-hoz rendelve do
r := első ilyen rezidens h preferencia listájáról
if r ideiglenesen párosított then

r legyen párosítatlan

r legyen ideiglenesen hozzárendelve h-hoz
for r listáján az összes h-t követő h′ kórházra do

Törlés(r, h′)

A kórház-orientált algoritmus tulajdonságait az alábbi tételek mondják ki.

4.4. Tétel. (i) A kórház-orientált algoritmus végrehajtását követően létrejött ideig-

lenes hozzárendelések által meghatározott párosítás stabil. (ii) Ebben a párosításban

egy k pozícióval rendelkező kórházhoz a számára legjobb k elérhető partner14 van ren-

delve, vagy k-nál kevesebb elérhető partner esetén az összes. (iii) Minden párosított

rezidens ebben a párosításban a számára legrosszabb partnert kapja [5].

4.5. Tétel. Legyen adott HR egy esete, ekkor a HGS–algoritmus O(m) időben állítja

elő az egyedi, kórház-optimális stabil párosítást, ahol m a lehetséges rezidens–kórház

párok száma [15].
14A 2.6-os tétel bizonyításához bevezetett definíció fogalma, rezidens–kórház párokra értelmezve
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4.4. Vidéki kórházak esete

Ahogy azt az RGS–algoritmus bevezetésénél (4.2-es fejezet) írtuk, a HR probléma

bármely esetéhez található stabil párosítás, továbbá ezek mérete meg is fog egyezni

[5, 1.4.2 tétel]. A hivatkozott tétel az SMI probléma tetszőleges esetére lett kimondva,

de a HR probláma visszavezethető az SMI probléma egy esetére. Látható továbbá,

hogy mindkét algoritmus O(m) időben képes előállítani stabil párosítást, mely a

rezidens-orientált algoritmus esetében rezidens-optimális, míg a másikban kórház-

optimális.

Általánosságban elmondható, hogy a két szélsőséges – a rezidens-optimális és

a kórház-optimális – stabil párosítás között több, akár exponenciális számú egyéb

stabil párosítás is létezhet. Ugyanakkor néhány kulcsfontosságú strukturális tulaj-

donság kimondható a párosítatlan rezidensek és az aluljelentkezett kórházak tekin-

tetében a HR probléma egy esetében szereplő összes stabil párosításra, az alábbiak

szerint.

4.6. Tétel. („Vidéki kórházak” tétel) A HR probléma egy adott esetére a következő

tulajdonságok teljesülnek:

(i) Az összes stabil párosítás során mindig ugyanazok a rezidensek rendelkeznek

párral.

(ii) Minden kórház azonos számú rezidensel rendelkezik bármely stabil párosítás

során.

(iii) Ha egy kórház aluljelentkezett legalább egy stabil párosításban, akkor ahhoz a

kórházhoz az összes stabil párosítás során pontosan ugyanazok a rezidensek

vannak hozzárendelve [15].

Ez a tétel azért kapta a „vidéki kórházak” elnevezést, mert a gyakorlatban azt

tapasztalták, hogy általában a vidéki kórházak lesznek aluljelentkezettek. Ennek

oka a vidéki kórházak iránti kisebb érdeklődés volt és próbálkoztak az algoritmus

változtatásával is ennek kompenzálására.
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5. Stabil szobatárs probléma

Az előző fejezetek során megismerkedhettünk a stabil párosítás alapproblémájával

és annak kiterjesztéseivel: a hiányos preferencia listák kérdésével, ami elvezetett egy

hatékonyabb algoritmushoz, bevezettük az egyenlőséget a listák rendezésébe és lát-

hattuk, ahogy ez a két kiterjesztés egyszerre szerepel egy feladatban. Foglalkoztunk a

kórházak és rezidensek párosításával, ahol a korábbi egy–az–egyhez kapcsolat több–

az–egyhez feladattá bővült. Folyamatosan egyre általánosabb formáját írtuk le a

stabil párosításoknak, de egy pontban nem történt változás: a feladat mindig két,

diszjunkt csoport párosításával foglalkozott. Ebben a fejezetben betekintünk abba,

hogy hogyan változik a probléma, ha egy csoporton belül szeretnénk párokat alkotni.

5.1. A stabil szobatárs feladat modellje

A stabil szobatárs feladat egy nem-kétoldali általánosítása az SM problémának.

Mivel a stabil párosítások témakörének már több részét érintettük korábban, így

ezeket kiindulásként használva, már megengedhető, hogy ne az alap stabil szobatárs

problémát vezessük be, hanem annak egy általánosabb formáját.

A stabil szobatárs probléma hiányos preferencia listákkal (SRI)15 egy esete, részt-

vevők egy A = {a1, a2, . . . , an} halmazát tartalmazza, ahol n a résztvevők száma,

azaz az eset mérete. A résztvevők rendezetlen E halmazát a lehetséges pároknak

nevezzük. Minden ai ∈ A résztvevő rendelkezik a lehetséges résztvevők egy A(ai)

halmazával, ahol

A(ai) = {aj ∈ A : {ai, aj} ∈ E}.

Minden ai ∈ A résztvevőhöz tartozik egy preferencia lista, melyben szigorúan ren-

dezett sorrendben szerepelnek A(ai) elemei. Bármely három nemazonos ai, aj és ak

résztvevő esetén a kedvelés vagy preferencia fogalmát a 2.3-as fejezetben bevezetett

módon alkalmazzuk. Jelölje továbbá m = |E| a lehetséges párok számát.

Ahogy korábban is, egy M ⊆ E hozzárendelés esetén azt mondjuk, hogy ha

{ai, aj} ∈ M , akkor ai párja aj és fordítva. Itt a korábbi (f, l) jelölés helyett az

{ai, aj}-t használjuk, mert ebben a feladatban nem beszélhetünk rendezett párokról.
15Stable Roommates problem with Incomplete lists
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Ha ai nincs hozzárendelve egy másik résztvevőhöz sem, akkor azt mondjuk, hogy ai

párosítatlan, egyébként párosított.

Egy M párosítás egy olyan hozzárendelés, melyben egyetlen résztvevő sem tar-

tozik egynél több párhoz. Ha {ai, aj} ∈M , akkor M(ai) jelölje aj-t. Továbbá jelölje

AM a résztvevők azon halmazát, akik párosítottak M -ben.

5.1. Definíció. Legyen I egy esete SRI-nek és legyenM egy párosítás I-ben. Ekkor

egy {ai, aj} ∈ E\M pár blokkolja azM párosítást, vagy blokkoló pár azM párosítás

számára, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek M -ben:

(1) ai-nek még nincs párja, vagy jobban kedveli aj-t, mint M(ai)-t

(2) aj-nek még nincs párja, vagy jobban kedveli ai-t, mint M(aj)-t

Azt mondjuk, hogy az M párosítás stabil, ha nem tartalmaz blokkoló párt. Az SRI

egy I esetéről azt mondjuk, hogy megoldható, ha tartalmaz stabil párosítást, egyéb-

ként megoldhatatlan.

Az klasszikus stabil szobatárs probléma (SR)16 az SRI probléma egy speciális

esete, ahol n páros, és minden pár lehetséges, tehát E tartalmazza a különböző

A-beli résztvevőkből álló összes párt.

5.2. Stabil szobatárs algoritmus

A stabil szobatárs algoritmus alapgondolata, hogy fokozatosan töröljük az elemeket

a preferencia listákról egészen addig, míg a két lehetséges kimenetel egyike be nem

következik. Az egyik lehetőség, hogy valamelyik lista kiürül, ekkor az adott esetben

nem létezik stabil párosítás. A másik, hogy minden preferencia lista egyeleműre

redukálódik, ekkor ezek az elemek stabil párosítást alkotnak.

Az algoritmus két fázisból áll. Az első hasonló a kiterjesztett Gale–Shapley al-

goritmushoz a 3.2-es fejezetből. Ebben a szakaszban nem törlődhet olyan pár, ami

stabil17 lehet, ezáltal az eredeti feladat megoldható akkor, és csak akkor, ha a redu-

kált preferencia listák tartalmaznak stabil párosítást. Ha az első fázisban egy lista
16Stable Roommates problem
17A 2.6-os tétel bizonyításához bevezetett definíció fogalma.
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kiürül, akkor a feladat megoldhatatlan. Előfordulhat az is, hogy minden listán egy

elem marad, melyek így stabil párosítást alkotnának, de ebben a fázisban ez még

nem jellemző. A kiterjesztett Gale–Shapley algoritmussal ellentétben pedig, ha itt

mindenkit összekötünk a redukált listájának első elemével, az még nem határoz meg

egy párosítást, sem stabilat, sem másmilyet.

A második fázisban a preferencia listák redukciója tovább folytatódik a rotáci-

ók eltávolításával, amíg az egyik kimenetel be nem következik. Az algoritmus ezen

szakaszában is jelen van a nemdeterminizmus a törlendő rotáció kiválasztásában, és

mivel több stabil párosítás is lehetséges, ezért ez fogja meghatározni, hogy melyik

lesz az algoritmus kimenetele.

5.2.1. Első fázis

Az algoritmus bemenete legyen a résztvevők A = {a1, a2, . . . , an} halmaza. Vezessük

be a jobb áttekinthetőség érdekében a preferencia tábla fogalmát, mely az aktuális,

redukált preferencia listák halmaza. A listáknak konzisztensnek kell lenniük, azaz egy

ai résztvevő preferencia listáján akkor, és csak akkor szerepel egy aj résztvevő, ha ai

is szerepel aj listáján. Egy pár akkor, és csak akkor része egy T preferencia táblának,

ha a pár mindkét tagja kölcsönösen szerepel egymás T -beli preferencia listájában.

Ezáltal a T táblából való törlés folyamata alatt azt értjük, hogy – mint korábban a

kiterjesztett algoritmus (3.2-es fejezet) során – mindkét résztvevőt kitöröljük a másik

listájából. Azt mondjuk, hogy egy U preferencia tábla vagy egy M párosítás része

a T táblának, ha minden pár U -ból (vagy M -ből) része a T táblának. Ha U része

T -nek, akkor azt mondjuk, hogy U résztáblája T -nek. Egy adott T preferencia tábla

és ai résztvevő esetén jelölje fT (ai), sT (ai) és lT (ai) rendre ai preferencia listájának

első, második és utolsó elemét.

Ahogy korábban említettük, a stabil szobatárs algoritmus első fázisa sokban

hasonlít a kiterjesztett Gale–Shapley algoritmushoz, azonban az SMI problémával

szemben, itt egy nem-kétoldali párosítással foglalkozunk, azaz a résztvevők egyazon

csoportján belül keresünk párosítást. Ezáltal ebben a feladatban minden résztvevő

tesz és fogad is ajánlatokat. Továbbra is igazak azonban a 3.2-es fejezetben kifejtett

tulajdonságok, miszerint ha ai ajánlatot tesz aj-nek, akkor ai-nél rosszabb párja már
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nem lehet. Ekkor az {aj, ak} párok, melyekre aj jobban kedveli ai-t, mint ak-t, nem

blokkolhatják a stabil párosítást.

Az algoritmus kezdetén minden résztvevő szabad. Minden ajánlat egy ilyen, sza-

bad ai résztvevőtől indul a preferencia listáján első helyen szereplő aj résztvevő felé.

Az ajánlat hatására ai-t részben hozzárendeljük aj-hez, de ez egy egyoldalú kapcsolat,

aj továbbra is szabad marad, vagy lehet részben hozzárendelve egy másik résztvevő-

höz. Ahogy a kiterjesztett algoritmus során, úgy itt sincs azonnali visszautasítás, ezt

a T táblából való törlések szükségtelenné teszik. Azaz, ha ai-t részben hozzárendel-

jük aj-hez, akkor minden {aj, al} pár törölhető a T preferencia táblából, melyekre

aj jobban kedveli ai-t, mint al-t, és ekkor ai listájának első eleme aj (fT (ai) = aj),

míg aj listájának utolsó eleme ai (lT (aj) = ai) lesz. Ha egy ak résztvevő részben

hozzá volt rendelve aj-hez, akkor ak szabad lesz és a ciklus végén törlődnek egymás

listájából18. Az algoritmus addig tart, amíg van olyan szabad résztvevő, aki még tud

ajánlatot tenni, azaz a preferencia listája nem ürült ki. Fontos megjegyezni, hogy eb-

ben a fázisban a résztvevőket csak részben rendeljük hozzá egy másik résztvevőhöz,

így az, hogy az algoritmus végeztével már nincs szabad résztvevő, nem azt jelenti,

hogy megtaláltunk egy párosítást. Az első fázis algoritmusa[5] a 7-es ábrán látható.

Algorithm 7: Stabil szobatárs algoritmus: első fázis
Legyen minden résztvevő szabad
begin

while van egyedülálló ai résztvevő nemüres preferencia listával do
aj := első résztvevő ai listájáról (ai ajánlatot tesz aj-nek)
if egy ak résztvevő részben hozzárendelt aj-hez then

ak legyen egyedülálló

ai legyen részben hozzárendelve aj-hez
for aj listáján az összes ai-t követő al résztvevőre do

Törlés(al, aj)

Ahogy korábban is, az algoritmusban megjelenő nemdeterminizmus nincs kiha-

tással a futás eredményére. Ezt mondja ki az alábbi lemma.

18Vegyük észre, hogy ai csak úgy tehetett ajánlatot aj-nek, ha megelőzte ak-t aj listáján, azaz
ak valamely al-ként törlésre kerül.
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5.2. Lemma. Az SRI probléma egy adott esetében, az algoritmus első fázisának az

összes lehetséges futása ugyanazt a redukált preferencia táblát eredményezi [5].

A probléma bármely esetében, az algoritmus első fázisának eredményéül kapott

preferencia táblát 1-fázis táblának nevezzük. A következő lemma az 1-fázis táblának

mondja ki néhány tulajdonságát.

5.3. Lemma. Ha T az SRI probléma egy esetének 1-fázis táblája, akkor

(i) aj = fT (ai) akkor, és csak akkor, ha ai = lT (aj),

(ii) egy {ai, aj} pár hiányzik T -ből akkor, és csak akkor, ha ai jobban kedveli lT (ai)-

t, mint aj-t vagy aj jobban kedveli lT (aj)-t, mint ai-t [5].

Az alábbi lemma az 1-fázis táblákból származó következtetéseket írja le a stabil

párosításokkal kapcsolatban.

5.4. Lemma. Tegyük fel, hogy T az SRI probléma egy esetének 1-fázis táblája, ekkor

(i) ha egy {ai, aj} pár nem része T -nek, akkor {ai, aj} nem stabil pár19,

(ii) ha T valamely listája üres, akkor az eset nem tartalmaz stabil párosítást [5].

5.5. Definíció. Egy T preferencia tábla stabil, ha az alábbi feltételeknek megfelel:

(i) aj = fT (ai) akkor, és csak akkor, ha ai = lT (aj),

(ii) egy {ai, aj} pár nem része T -nek akkor, és csak akkor, ha ai jobban kedveli

lT (ai)-t, mint aj-t, vagy aj jobban kedveli lT (aj)-t, mint ai-t,

(iii) T -ben egyik résztvevő listája sem üres.

Látható tehát, hogy az algoritmus első fázisának összesen három kimenetele le-

het. Ha az 1-fázis tábla tartalmaz üres listát, akkor nem található stabil párosítás.

Ha minden lista egyelemű, akkor az első fázis eredménye egy stabil párosítás. Ha

viszont az 1-fázis tábla nem tartalmaz üres listát és legalább kettő listája többelemű,

akkor tovább kell lépni a második fázisra.
19A 2.6-os tétel bizonyításához bevezetett definíció fogalma.
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5.2.2. Második fázis

Az algoritmus második fázisában tovább redukáljuk a preferencia táblát mindaddig,

míg minden lista egyelemű nem lesz, vagy az egyik kiürül. Az első esetben találtunk

egy stabil párosítást, míg a második eredménye, hogy a szobatárs probléma adott

esetében nem található stabil párosítás, azaz az eset megoldhatatlan.

A korábbi jelölések mellett vezessünk be egy új fogalmat a következő módon.

Egy adott T tábla esetén a résztvevőkből álló párok egy sorozata legyen

ρ = (ai0 , aj0), (ai1 , aj1), . . . , (air−1 , ajr−1)

úgy, hogy ajk = fT (aik) és ajk+1
= sT (aik) minden 0 ≤ k ≤ r − 1 esetén, ahol

k+1-et modulo r vesszük20. Ekkor ρ egy rotáció T -ben. Azt mondjuk, hogy minden

k esetén az aik , ajk résztvevők és a belőlük alkotott (aik , ajk) rendezett pár része a

ρ rotációnak. Az {ai0 , . . . , air−1} halmazt a ρ rotáció Ai-halmazának nevezzük, az

{aj0 , . . . , ajr−1} halmazt pedig a ρ Aj-halmazának.

5.6. Lemma. Ha ρ és σ két rotáció T -ben, akkor a ρ-hoz és σ-hoz tartozó Ai-

halmazok diszjunktak, ahogy az Aj-halmazaik is [5].

5.7. Lemma. Ha T egy olyan tábla, melynek van olyan listája, ami legalább két

elemet tartalmaz, akkor van legalább egy rotáció T -ben [5].

A táblák redukcióját a rotációk eltávolításával érjük el, kiindulva a stabil21 1-fázis

táblából. Egy rotáció megtalálásához gondoljuk meg a következőket. A rotáció definí-

ciójából és az 5.3 lemma (i) pontjából adódóan, bármely eleme egyértelműen megha-

tározza a rotációt. Egy ai0 résztvevő és egy ρ = (ai0 , aj0), (ai1 , aj1), . . . , (air−1 , ajr−1)

rotáció esetén (ai0 , aj0) = (ai0 , fT (ai0)), a következő elem (ai1 , aj1) = (ai1 , sT (ai0)) =

(lT (sT (ai0)), sT (ai0)), az utolsó pár esetén pedig a modulo r miatt ajr−1+1 = sT (air) =

sT (ai0), ezáltal körbe értünk és ai0 egyértelműen meghatározta a rotációt.

Jelölje nextT (ai) = lT (sT (ai))-t, a rotáció következő párjának első elemét. Most

gondoljuk meg azt, hogy ha T -ben van olyan elem, amelynek a listája legalább két-

elemű, akkor a listák konzisztenciája miatt azoknak a listája is legalább kételemű.
20Azaz k + 1 = r esetén k + 1 = 0 és a sorozat körbeért.
21A korábbi 5.5 definíció értelmében, ha nem stabil, akkor nem lépünk a második fázisba.
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Vegyük ezeknek az elemeknek az S(T ) halmazát. Ekkor az S(T ) bármely ai ele-

méből kiindulva és ai+1 = nextT (ai) mentén haladva, amikor egy elem ismétlődik

a sorozatban, akkor kört találtunk és onnantól a rotáció definíciója miatt benne is

maradunk. Vegyük észre, hogy a tetszőlegesen kiválasztott résztvevő nem feltétlenül

lesz része a rotációnak. Ezzel részben bizonyítottuk is az 5.7 lemmát és találtunk

egy rotációt T -ben.

Ha a ρ = (ai0 , aj0), (ai1 , aj1), . . . , (air−1 , ajr−1) rotáció a T táblában, akkor jelölje

T/ρ a T táblából az összes olyan {ajk , al} pár törlésével kapott táblát, ahol minden

0 ≤ k ≤ r−1 esetén ajk jobban kedveli aik−1
-et, mint al-t. A folyamatot, melyben T -t

lecseréljük T/ρ-ra, a ρ eltávolításának nevezzük. A rotációk eltávolításának hatásait

a következő lemma írja le.

5.8. Lemma. Legyen ρ = (ai0 , aj0), (ai1 , aj1), . . . , (air−1 , ajr−1) egy rotáció a T táb-

lában. Ekkor ha T/ρ nem tartalmaz üres listát, akkor a következők teljesülnek:

(i) fT/ρ(aik) = ajk minden 0 ≤ k ≤ r − 1,

(ii) lT/ρ(ajk) = aik−1
minden 0 ≤ k ≤ r − 1,

(iii) minden ai-re, melyre fT/ρ(ai) = fT (ai), az ai nem része ρ Ai-halmazának és

minden aj-re, melyre lT/ρ(aj) = lT (aj), az aj nem része ρ Aj-halmazának [5].

Ez azt jelenti, hogy egy rotáció eltávolítása után minden ai résztvevő listájának

első eleme egy kevésbé preferált résztvevő lesz, míg minden aj résztvevő listájának

utolsó eleme, egy számára előnyösebb résztvevő lesz. Az (iii) pont formálisan azt

mondja ki, hogy ha egy résztvevő nem része egy rotációnak, akkor a rotáció eltávo-

lítása nem befolyásolja a listájának első vagy utolsó pozíciójában lévő résztvevőket.

A következő lemma a rotációk eltávolításának következetességét írja le.

5.9. Lemma. Legyen ρ = (ai0 , aj0), (ai1 , aj1), . . . , (air−1 , ajr−1) egy rotáció a T táb-

lában. Ekkor, feltéve, hogy T/ρ nem tartalmaz üres listát, T/ρ stabil és résztáblája

T -nek [5].

Ezzel eljutottunk a szobatárs algoritmus második fázisának alapjául szolgáló

tételhez, mely a következő.
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5.10. Tétel. Ha egy T preferencia tábla tartalmaz stabil párosítást és ha ρ egy

rotáció T -ben, akkor létezik stabil párosítás T/ρ-ban is [5].

Most már kellő alappal rendelkezünk, hogy leírhassuk az algoritmust. A második

fázis bemenete az 1-fázis tábla. Az eljárás során rotációkat keresünk, majd távolítunk

el mindaddig, amíg a preferencia tábla valamely listáján több, mint egy elem szerepel

és amíg nincs olyan lista, amiről az összes elem törölve lett. A két feltétel közül

az első esetben, ha már csak egyelemű listák szerepelnek T -ben megtaláltunk egy

stabil párosítást, addig pedig az 5.7 lemma értelmében találunk rotációt T -ben.

Az 5.9 lemma és az 5.10 tétel biztosít minket arról, hogy egy rotáció eltávolítása

nem befolyásolja az eset megoldhatóságát. Amennyiben a második feltétel alapján

valamely lista kiürült, akkor az 5.4 lemma szerint azt jelenti, hogy az esetben nem

található stabil párosítás, azaz az eset megoldhatatlan.

A második fázis algoritmusa[5] a 8-as algoritmus ábrán látható.

Algorithm 8: Stabil szobatárs algoritmus: második fázis
T := 1-fázis tábla
begin

while van többelemű lista T -ben and nincs üres lista T -ben do
találjon egy ρ rotációt T -ben
T := T/ρ

if van üres lista T -ben then
az eset megoldhatatlan

else
T egy stabil párosítás

A következő részben a stabil szobatárs probléma néhány tulajdonságát írjuk le.

5.3. Tulajdonságok

Gale és Shapley[4] megmutatta, hogy az SR probléma egy I esete nem szükségsze-

rűen tartalmaz stabil párosítást. A következő eredményt Irving[9] publikálta, mely

megmutatja, hogy polinom időben lehetséges meghatározni egy adott esetről, hogy

tartalmaz-e stabil párosítást, és ha igen, az meg is található.
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5.11. Tétel. Legyen adott az SR probléma egy I esete n résztvevővel. Ekkor léte-

zik olyan O(n2) időben futó algoritmus, mely talál egy stabil párosítást I-ben, vagy

megmutatja, hogy I megoldhatatlan.

Ez az algoritmus könnyen általánosítható az SRI probléma esetére [5, 4.5.2 fe-

jezet]. Ebben az esetben az algoritmus komplexitása O(m), ahol m a résztvevők

lehetséges párjainak a száma.

A stabil szobatárs probléma hiányos preferencia listákkal tekinthető az SM prob-

léma egy általánosításának. Ezt mondja ki a következő lemma.

5.12. Lemma. Legyen adott az SM probléma egy I esete n fiú és n lány résztvevővel.

Ekkor létezik az SR problémának egy olyan I ′ esete (valójában több ilyen eset is lehet)

2n résztvevővel, hogy az I ′ eset stabil párosításai pontosan megegyeznek az eredeti I

eset stabil párosításaival [5].

Ahogy a Kórház / Rezidens problémánál is elmondható volt (4.6 tétel), úgy

az SRI probléma egy esetében is igaz, hogy nem biztosan lesz minden résztvevő

párosított. A következő tétel a párosítatlan résztvevőkről mond ki egy fontos tulaj-

donságot.

5.13. Tétel. Legyen I az SRI probléma egy megoldható esete. Ekkor a résztvevők

azonos halmaza lesz párosítatlan I minden stabil párosításában [5].

Ebből a tételből következik, hogy ha minden stabil párosítás során ugyanazok a

résztvevők lesznek párosítatlanok, akkoz az adott SRI esetben minden stabil páro-

sítás mérete megegyezik.
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6. A Király–algoritmus megvalósítása

Ebben a fejezetben Király Zoltán[12] SMTI (3.5-ös fejezet) problémára adott 3
2
–

approximáló algoritmusának JAVA nyelven történt megvalósítását mutatom be. A

program fejlesztése közben a hangsúlyt az algoritmusra és annak megvalósítására he-

lyeztem, ezért a programhoz nem tartozik felhasználói felület, hanem parancssorból

futtatható. A program a [21] linken bárki számára elérhető.

A program két külön futtatható, de egybe tartozó programrészt tartalmaz. Az

SmtiGenerator felelős az algoritmus inputjának, azaz egy SMTI esetnek az elkészíté-

séért. Ehhez kétféleképpen adható meg parancssori paraméter. Vagy egy szám érték,

mely az eset méretét, azaz a fiú és lány halmazok méretét fogja meghatározni, vagy

három szám érték. Ezek az eset mérete, és két 0 és 1 közötti szórzó érték, mellyekkel

a generálandó preferencia listák méretének minimum és maximum értékét lehet be-

folyásolni a véletlenszerű üres vagy teljes lista között. Paraméter nélkül a program

default (6, 0.5, 1) értékekkel indul.

Az adatok generálása többlépcsős, mivel az SMTI problémában mind hiányos

preferencia listák, mind holtversenyek szerepelnek. A hiányos listákat a korábban

említett szorzókkal kiegészített véletlen generátor segítségével hoztam létre. Ekkor

az adatok még nem használhatóak, mivel – ahogy az SR probléma esetében a pre-

ferencia tábla – a listáknak konzisztensnek kell lenniük, azaz ha egy f fiú listájában

szerepel egy l lány, akkor az l lány listájában is szerepelnie kell f -nek. Így a következő

lépés az inkonzisztens adatok törlése a listákból. Ebben az állapotban a létrehozott

preferencia listák egy SMI esetnek felelnek meg.

Utolsó lépésként a holtversenyek létrehozása maradt. Itt törekedtem a minél

„véletlenebb” adatgenerálásra, ezért ahol tudtam, nemdeterminisztikus módon vá-

lasztottam értékeket. Az összes preferencia listán végighaladva véletlenszerűen kap

egy lista holtversenyeket. Ha kap, akkor kérek egy 1 és a lista hosszának fele22 közti

számot (beleértve a végpontokat), mely a listában elhelyezendő holtversenyek száma

lesz. Ebből meghatározom, hogy legfeljebb milyen hosszú lehet egy holtverseny a lis-
22Egy n hosszú listából maximum n/2 darab kételemű, diszjunkt pár választható, egyelemű

holtverseny pedig nincs.
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ta hosszának és a holtversenyek számának hányadosával23. Ezután véletlenszerűen

kiválasztok a holtversenyek számával megegyező darab pozíciót az adott listából.

Ezek lesznek a holtversenyek kezdőpozíciói az adott listában, így növekvő sorrend-

be rendezem őket. A pozíciókon végighaladva szintén véletlenszerűen választok egy

2 és a maximum holtversenyhossz közti értéket, mely az adott pozícióból kiindu-

ló holtverseny végpontját határozza meg. A dolgozat jelölésrendszerét megtartva,

a holtversenyeket nyitó- és csukózárójelek szemléltetik egy adott preferencia listán

belül. Mivel a pozíciók véletlenszerűek, ezért előfordulhat, hogy azokból kiindulva

nem fér el, vagy nem fér el több holtverseny a listában, ekkor ezek kihagyásra ke-

rülnek. Az így megalkotott preferencia listák kiíródnak egy fájlba, melyből később

beolvasásra kerülnek. Az SmtiGenerator egy kimenete látható az A.1 függelékben.

A másik programrész a KiralyAlgorithm melyben az algoritmus tényleges megva-

lósítása szerepel. A program egy inicializálási résszel kezdődik, mely során megnyit-

ja a paraméterben kapott fájlt, vagy paraméter nélkül indítva default fájlt próbál

megnyitni. Sikeres megnyitás után beolvassa annak tartalmát és létrehozza a fiúk és

lányok listáját és azok preferencia listáit. A preferencia listák egymásba ágyazott lis-

tákként lettek implementálva. A „fő” lista reprezentálja a preferencia lista pozícióit,

míg a benne lévő listák a holtverenyben lévő résztvevőket tartalmazzák. A szakasz

parancssori futását az A.2 függelék tartalmazza.

Ezután elindul az algoritmus és a terminálást követően a megtalált párok kiíród-

nak a konzolra (A.3 függelék). A kapott párosítás ellenőrzésen esik át, hogy valóban

minden pár stabil-e. Ez könnyen elvégezhető a fiúk listáján végighaladva. Az adott

fiú esetén megvizsgáljuk minden, a párjánal magasabbra értékelt lány esetén, hogy

jobban kedveli-e, mint a jelenlegi párját. Ha nem, akkor nem lehetnek blokkoló pár.

Az algoritmus részletes futása az A.4 függelékben látható.

Az algoritmus egy közelítő algoritmus MAX SMTI-hez, így megpróbáltam tesz-

telni, hogy valóban approximál-e. Ezt úgy lehet megtenni, hogy legeneráljuk az

összes lehetséges párosítást és megnézzük, hogy ha stabil, hány elemet tartalmaz.

Ezt a lányok összes permutációjával kapjuk meg, de már n = 15-re is több, mint 2
23Az osztásokat mindig az egész számok halmazán végeztem, így racionális érték esetén a szám

alsó egészrészét vettem.
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hét lenne elvégezni. Alacsonyabb (n < 11) méretű esetek során az algoritmus min-

dig teljes párosítást talált (A.5 függelék). Egy n = 20 esetben 17 méretű párosítást

talált, ami eleget tesz a 2
3
-os minimumnak, de nem tudom, hogy tartalmaz-e 17-nél

nagyobb párosítást. A futás eredménye az A.6 függelékben található.

7. Kitekintés

Ahogy láthattuk a dolgozat fejezetein keresztül, a stabil párosítások témaköre igen

szerteágazó és ezáltal számos lehetőséget nyújt a felhasználásra. A kórház / rezidens

probléma ad alapot többek között Bostonban, New Yorkban és Magyarországon a

középiskolai, szintén Magyarországon, Németországban és Kínában a felsőoktatási

felvételi eljáráshoz. Katonai és haditengerészeti kadétok beosztásához, szövetségi

bírósági tisztviselők felvételéhez vagy online randik szervezéséhez az USA-ban [15].

A stabil szobatárs problémára épül az az élődonoros vesecsere program az USA-

ban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban, melynek emberek százai köszönhetik

a gyógyulásukat. De ide sorolhatók a P2P fájl-megosztó hálózatok, mint a BitTor-

rent, ahol a stabil szobatárs algoritmusra támaszkodó rendszer párosítja össze a

felhasználókat a le- és feltöltési képességeik alapján [15].

Az itt bemutatott alapproblémákon kívül még számos területe van a témakörnek,

melyek vagy matematikai vonatkozásuk, vagy gyakorlai alkalmazásuk miatt közel 60

éve foglalkoztatják matematikusok, közgazdászok és más területen dolgozók csoport-

jait. A máig nyitott problémák megoldásai pedig újabb irányvonalat adhatnak a jövő

felhasználási módjainak.
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A. Függelék

A.1. SmtiGenerator output
Men’s lists
[3, 0, 4, 5, 1]
[1, 5, 3]
[1, 4, 0, 3]
[5, 1, 0, 4]
[1, 3, 0, 5, 2]
[2, 1, 0, 4, 3, 5]

Women’s lists
[3, 0, 5, 2, 4, 1]
[2, 1, 5, 3]
[3, 1, 2, 4, 5, 0]
[2, 4, 0]
[0, 4, 2]
[3, 0, 5, 1]

Deleting inconsistencies
[3, 0, 4, 5]
[1, 5]
[1, 4, 0, 3]
[5, 1, 0]
[3, 0, 2]
[2, 1, 0, 5]

[3, 0, 5, 2, 4]
[2, 1, 5, 3]
[4, 5]
[2, 4, 0]
[0, 2]
[3, 0, 5, 1]

Add ties
3 (0 4) 5
(1 5)
(1 4 0 3)
5 (1 0)
3 (0 2)
2 1 0 5

3 0 (5 2) 4
2 (1 5) 3
(4 5)
2 4 0
0 2
3 (0 5 1)

A.2. Inicializálás
--- Start initializing ---

Init men’s lists
Init women’s lists

Men’s preference lists:
m0: w3 (w0 w4) w5
m1: (w1 w5)
m2: (w1 w4 w0 w3)
m3: w5 (w1 w0)
m4: w3 (w0 w2)
m5: w2 w1 w0 w5

Women’s preference lists:
w0: m3 m0 (m5 m2) m4
w1: m2 (m1 m5) m3
w2: (m4 m5)
w3: m2 m4 m0
w4: m0 m2
w5: m3 (m0 m5 m1)

A.3. Király–algoritmus ered-
ménye

--- Start Kiraly-algorithm ---

Algorithm input size: 6

Matching size: 6
Matching:
[m0=w0, m1=w1, m2=w4, m3=w5, m4=w3, m5=w2]

Stabil matching
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A.4. Király–algoritmus futása
-- ROUND 1
Find man: m0
Most preffered: w3
Women w3 is unassigned
Create pair: (m0,w3)
-- ROUND 2
Find man: m1
Most preffered: w1
Women w1 is unassigned
Create pair: (m1,w1)
-- ROUND 3
Find man: m2
Most preffered: w4
Women w4 is unassigned
Create pair: (m2,w4)
-- ROUND 4
Find man: m3
Most preffered: w5
Women w5 is unassigned
Create pair: (m3,w5)
-- ROUND 5
Find man: m4
Most preffered: w3
Women w3 is assigned with m0
w3 rejects m0
Remove pair: (m0,w3)
w3 is not precarious

Delete: (m0,w3)
m0: (w0 w4) w5
w3: m2 m4

Create pair: (m4,w3)
-- ROUND 6
Find man: m0
Most preffered: w0
Women w0 is unassigned
Create pair: (m0,w0)
-- ROUND 7
Find man: m5
Most preffered: w2
Women w2 is unassigned
Create pair: (m5,w2)
-- ROUND 8
No man find

A.5. Approcimáció ellenőrzés
--- Generate all matchings ---

Init men’s lists
Init women’s lists

Generate permutations of women

All matchings: 720
Stable matchings: 457
Max matching size: 6

A.6. Nem teljes párosítás
megtalálása

--- Start initializing ---

Init men’s lists
Init women’s lists

Men’s preference lists:
m0: (w2 w16) w11 w12
m1: w1
m2: w14
m3: w1 w0 w9 w17 w7
m4: (w19 w9)
m5: w5 w18 w11
m6: w11 w12
m7: w13
m8: w4
m9: (w12 w3) w2
m10: w10 w3
m11: w8 w1 w12
m12: w4
m13: (w15 w16)
m14: w6 (w0 w15)
m15: w16 w7 w19 w1
m16: w7 w13
m17: w5
m18: w7 w12 (w19 w2)
m19: w16

Women’s preference lists:
w0: m3 m14
w1: m15 m3 m1 m11
w2: m0 m18 m9
w3: (m9 m10)
w4: (m8 m12)
w5: m17 m5
w6: m14
w7: m18 m15 m3 m16
w8: m11
w9: (m3 m4)
w10: m10
w11: m0 (m6 m5)
w12: m11 m9 m6 (m18 m0)
w13: m7 m16
w14: m2
w15: (m14 m13)
w16: m13 m19 m0 m15
w17: m3
w18: m5
w19: (m4 m15 m18)

--- Start Kiraly-algorithm ---

Algorithm input size: 20

-- ROUND 1
Find man: m0
Most preffered: w2
Women w2 is unassigned
Create pair: (m0,w2)
-- ROUND 2
Find man: m1
Most preffered: w1
Women w1 is unassigned
Create pair: (m1,w1)
-- ROUND 3
Find man: m2
Most preffered: w14
Women w14 is unassigned
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Create pair: (m2,w14)
-- ROUND 4
Find man: m3
Most preffered: w1
Women w1 is assigned with m1
w1 rejects m1
Remove pair: (m1,w1)
w1 is not precarious

Delete: (m1,w1)
m1:
w1: m15 m3 m11

Recover m1
Create pair: (m3,w1)
-- ROUND 5
Find man: m1
Most preffered: w1
Women w1 is assigned with m3
w1 rejects m1
Remove pair: (m1,w1)
w1 is not precarious

Delete: (m1,w1)
m1:
w1: m15 m3 m11

-- ROUND 6
Find man: m4
Most preffered: w19
Women w19 is unassigned
Create pair: (m4,w19)
-- ROUND 7
Find man: m5
Most preffered: w5
Women w5 is unassigned
Create pair: (m5,w5)
-- ROUND 8
Find man: m6
Most preffered: w11
Women w11 is unassigned
Create pair: (m6,w11)
-- ROUND 9
Find man: m7
Most preffered: w13
Women w13 is unassigned
Create pair: (m7,w13)
-- ROUND 10
Find man: m8
Most preffered: w4
Women w4 is unassigned
Create pair: (m8,w4)
-- ROUND 11
Find man: m9
Most preffered: w12
Women w12 is unassigned
Create pair: (m9,w12)
-- ROUND 12
Find man: m10
Most preffered: w10
Women w10 is unassigned
Create pair: (m10,w10)
-- ROUND 13
Find man: m11
Most preffered: w8
Women w8 is unassigned
Create pair: (m11,w8)
-- ROUND 14
Find man: m12
Most preffered: w4
Women w4 is assigned with m8
w4 rejects m12
Remove pair: (m12,w4)
w4 is not precarious

Delete: (m12,w4)
m12:
w4: m8

Recover m12
-- ROUND 15
Find man: m12
Most preffered: w4
Women w4 is assigned with m8
w4 rejects m8
Remove pair: (m8,w4)
w4 is not precarious

Delete: (m8,w4)
m8:
w4: m12

Recover m8
Create pair: (m12,w4)
-- ROUND 16
Find man: m8
Most preffered: w4
Women w4 is assigned with m12
w4 rejects m8
Remove pair: (m8,w4)
w4 is not precarious

Delete: (m8,w4)
m8:
w4: m12

-- ROUND 17
Find man: m13
Most preffered: w15
Women w15 is unassigned
Create pair: (m13,w15)
-- ROUND 18
Find man: m14
Most preffered: w6
Women w6 is unassigned
Create pair: (m14,w6)
-- ROUND 19
Find man: m15
Most preffered: w16
Women w16 is unassigned
Create pair: (m15,w16)
-- ROUND 20
Find man: m16
Most preffered: w7
Women w7 is unassigned
Create pair: (m16,w7)
-- ROUND 21
Find man: m17
Most preffered: w5
Women w5 is assigned with m5
w5 rejects m5
Remove pair: (m5,w5)
w5 is not precarious

Delete: (m5,w5)
m5: w18 w11
w5: m17

Create pair: (m17,w5)
-- ROUND 22
Find man: m5
Most preffered: w18
Women w18 is unassigned
Create pair: (m5,w18)
-- ROUND 23
Find man: m18
Most preffered: w7
Women w7 is assigned with m16
w7 rejects m16
Remove pair: (m16,w7)
w7 is not precarious

Delete: (m16,w7)
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m16: w13
w7: m18 m15 m3

Create pair: (m18,w7)
-- ROUND 24
Find man: m16
Most preffered: w13
Women w13 is assigned with m7
w13 rejects m16
Remove pair: (m16,w13)
w13 is not precarious

Delete: (m16,w13)
m16:
w13: m7

Recover m16
-- ROUND 25
Find man: m16
Most preffered: w7
Women w7 is assigned with m18
w7 rejects m16
Remove pair: (m16,w7)
w7 is not precarious

Delete: (m16,w7)
m16: w13
w7: m18 m15 m3

-- ROUND 26
Find man: m16
Most preffered: w13
Women w13 is assigned with m7
w13 rejects m16
Remove pair: (m16,w13)
w13 is not precarious

Delete: (m16,w13)
m16:
w13: m7

-- ROUND 27
Find man: m19
Most preffered: w16
Women w16 is assigned with m15
w16 rejects m15
Remove pair: (m15,w16)
w16 is not precarious

Delete: (m15,w16)
m15: w7 w19 w1
w16: m13 m19 m0

Create pair: (m19,w16)
-- ROUND 28
Find man: m15
Most preffered: w7
Women w7 is assigned with m18
w7 rejects m15
Remove pair: (m15,w7)
w7 is not precarious

Delete: (m15,w7)
m15: w19 w1
w7: m18 m3

-- ROUND 29
Find man: m15
Most preffered: w19
Women w19 is assigned with m4
w19 rejects m4
Remove pair: (m4,w19)
Create pair: (m15,w19)
-- ROUND 30
Find man: m4
Most preffered: w9
Women w9 is unassigned
Create pair: (m4,w9)
-- ROUND 31
No man find

Matching size: 17
Matching:
[m0=w2, m2=w14, m3=w1, m4=w9, m5=w18,
m6=w11, m7=w13, m9=w12, m10=w10,
m11=w8, m12=w4, m13=w15, m14=w6,
m15=w19, m17=w5, m18=w7, m19=w16]

Stabil matching
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