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Köszönetnyilvánítás

Els®sorban szeretném megköszönni témavezet®mnek, Bérczi-Kovács Erikának a témát, a cikkeket,
és hogy mindig a legnagyobb türelemmel a rendelkezésemre állt, ha kérdésekkel bombáztam, vagy
bátorításra volt szükségem.

Szeretnék köszönetet mondani Cseh Ágnesnek, akivel a dolgozat anyagának összeállítása során
volt szerencsém megosztani meglátásaimat, és aki gyors reakcióival megkönnyítette a munkát, illetve
a cikkek között való keresgélést.

Szeretném csoporttársamnak, szobatársamnak, barátn®mnek, Várkonyi Dorkának megköszön-
ni a sok együtt gondolkodást, szemfelnyitó megjegyzéseit, illetve páratlan meghallgató készségét,
támogatását.

Ezenkívül nagy hálával tartozom családomnak, amiért lehet®vé tették, hogy eddigi tanulmá-
nyaimat anyagi gondok nélkül végezhessem, és támogattak nehezebb id®szakaim során. Ezenkívül
segítettek a dolgozat csiszolgatásában is.
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1. Felépítés, bevezetés

1.1. A dolgozat felépítése

Ezen dolgozat célja átfogóan bemutatni egy mára egészen elterjedt terület, a népszer¶ párosítások
világát, illetve a témához kapcsolódó néhány eszközt.

A népszer¶ párosítás fogalma mint a stabil párosítások általánosítása jelent meg néhány évtizede,
azon motiváció mentén, hogy a stabil párosításokhoz képest növeljük az élszámot, így a preferenciák
alapján egy kollektíven jobb párosítást kapva. A stabil párosításokat alkalmazzák például Ameri-
kában a rezidensek kórházakhoz rendelésében, illetve idehaza az egyetemekre való felvételi eljárás
során is. Nyilván ezen gyakorlati példák esetében valamelyest változtatni kell a jelen dolgozatban le-
írt legegyszer¶bb felírásán a stabil párosítás problémának. A népszer¶ párosítások annyival tudnak
többet, hogy mivel nem az a célkit¶zés, hogy egyesével minden személynek vagy intézménynek a leg-
jobb párosítást állítsuk el®, hanem hogy egy egyetemesen legjobb párosítást kapjunk, összességében
növekedni fog a résztvev®k száma.

A dolgozatban még szerepl® domináns párosítások pedig jól karakterizálható maximális méret¶
népszer¶ párosítások, így a népszer¶ek között is érdemes nekik kiemelt �gyelmet szentelni. A
dolgozatban ez egy egész fejezetet, illetve egy gyors kombinatorikus algoritmust jelent domináns
párosítások karakterizációjára, mely legjobb tudásom szerint eddig nem volt ismert.

A dolgozat egy fogalmi összefoglalóval indul, melynek elemeire a kés®bbi fejezetekben hivat-
kozom. Ezen kívül az 1. fejezetben kap még helyet néhány egyszer¶ megállapítás, meg�gyelés a
különböz® fogalmak összefüggéseir®l.

A 2. fejezet els® része foglalkozik a stabil párosításokkal, azon állításokat összegy¶jtve, melyek a
kés®bbi vizsgálódásokhoz elengedhetetlenek. Itt mutatom be a jól ismert Gale�Shapley-algoritmust,
illetve hogy egy gráfon minden stabil párosítás pontosan ugyanazon csúcsokat fedi. A stabil pá-
rosításokra vonatkozó állítások után következik egy optimalizálási összefoglaló, melyre a dolgozat
kés®bbi szakaszainak megértéséhez nagy szükség lesz.

A népszer¶ségre vonatkozó karakterizáció és algoritmusok kapnak helyet a 2. fejezet második
részében. A dolgozatban szerepel egy a népszer¶ség eldöntésére szolgáló feltételrendszer, illetve
egy lineáris algoritmus, mely a feltételek segítéségével dönti el gyorsan, hogy a vizsgált párosítás
népszer¶ vagy bizonyítékot ad arra, hogy nem az. A 2. fejezet végén kerül terítékre a népszer¶-
séget optimalizálási feladatként tekint® tétel, amely egy új módszert ad a kezünkbe a párosítások
vizsgálatához.

A 3. fejezet a domináns párosításokról szól. El®ször bemutatom a rájuk vonatkozó gráfelméleti
karakterizációt, illetve hogy egy gráf domináns párosításaira is igaz, hogy ugyanazon csúcsokat fedik
le a gráfban. Ezen utóbbi tétel bizonyítása során bevezetésre kerül egy segédgráf, mely szintén új
vizsgálódási módszert kínál. A 3. fejezet második részében a népszer¶ párosítások LP-felírásából
kiindulva adok egy szigorúbb optimalizálási felírást domináns párosításokra, mely egyben egy do-
minánsságot eldönt® lineáris algoritmus.

A dolgozat végén leírok egy történetet arról, hogy miként viszonyulnak a középiskolások ezen
gráfelméleti fogalmakhoz, és hogy mire érdemes oda�gyelni, ha szeretnénk nekik ilyen témájú el®-
adást, foglalkozást tartani, elkerülve, hogy egy életre visszariadjanak a gráfoktól.
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1.2. Alapvet® fogalmak, meg�gyelések

1.1. De�níció. Adott egy G = (A ∪ B;E) páros gráf, melyben a csúcsoknak szigorú preferen-
cialistája van a szomszédaikon. Azt mondjuk, hogy egy u ∈ A ∪ B csúcs jobban preferálja az M
párosítást M ′ párosítással szemben, ha u párosított M -ben és párosítatlan M ′-ben vagy ha M(u)
(vagyis az u csúcs M -beli párja) el®rébb van u listáján, mint M ′(u).

1.2. Jelölés. Jelölje Φ(M,M ′) azon csúcsok számát G-ben, melyek az M párosítást preferálják az
M ′ párosítással szemben (M és M ′ is G-beli párosítás). Jelölje továbbá a Φ(M,M ′) − Φ(M ′,M)
értéket ∆(M,M ′). Ha ∆(M,M ′) > 0, akkor azt mondjuk, hogy M népszer¶bb párosítás G-ben,
mint M ′.

1.3. De�níció. Egy M párosítás népszer¶, ha nincs G-ben nála népszer¶bb párosítás, vagyis
Φ(M,M ′) ≥ Φ(M ′,M) minden G-beli M ′ párosításra.

1.4. De�níció. Egy e ∈ E \M él blokkoló él azM tetsz®leges G-beli párosításra nézve, ha mindkét
végén lév® csúcs jobban preferálja a másikat, mint az M -beli párját.

1.5. De�níció. A G gráfban egy M párosítás stabil, ha nincs rá nézve blokkoló él.

1.6. De�níció. Egy M párosítás legy®zi az M ′ párosítást, ha ∆(M,M ′) > 0, vagy ∆(M,M ′) = 0
esetén |M | > |M ′|. Egy M párosítás domináns, ha nincs olyan párosítás, ami legy®zi ®t, vagyis M
népszer¶, és tetsz®leges M ′ párosításra, ha |M ′| > |M |, akkor M népszer¶bb, mint M ′.

1.7. Jelölés. Tetsz®leges u ∈ A ∪ B-re és x, y szomszédaira jelölje voteu(x, y) az u preferenciáját
x-re y-nal szemben, vagyis

voteu(x, y) =


1 ha u x-et preferálja y-nal szemben
−1 ha u y-t preferálja x-szel szemben

0 egyébként, vagyis ha x = y

Ha u párosítatlan M -ben, akkor legyen voteu(v,M(u)) = 1 az u minden v szomszédjára. Ezek
után legyenM tetsz®leges párosításra és e = (a, b) ∈ E élre (αe, βe) = (votea(b,M(a)), voteb(a,M(b))).
Így ha M -re nézve egy él (1, 1), akkor ez azt jelenti, hogy az él blokkoló él M -re nézve.

1.8. Jelölés. JelöljeGM aG azon részgráfját, melyet azM -re nézve (−1,−1) élek törlésével kapunk.
(Azért elég ebben a gráfban vizsgálódnunk legtöbbször a kés®bbiek során, mert ha egyM ′ párosítást
véve, van benne (−1,−1) él M -re nézve, akkor azt törölve, a két csúcs szavazata M és M ′ között
nem változik, mert senki nem szeretne egyedül lenni, és így a két párosítás összehasonlítása során
ezek az élek nem adnak plusz információt.)

1.9. Jelölés. Jelölje G̃ azt a gráfot, melyet úgy kapunk, hogy G minden csúcsára illesztünk egy
hurokélt, és minden csúcshoz saját magát a preferencialista utolsó helyére tesszük.

1.10. Jelölés. Jelölje továbbá M̃ azt a párosítást G̃-ben, melyet M -b®l az M által párosítatlanul
hagyott csúcsokhoz rendelt hurokélek hozzávételével kapunk.
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1.11. Jelölés. Adott M párosítás mellett legyen minden (a, b) élre

wtM(a, b) =


2 ha (α(a,b), β(a,b)) = (1, 1)
−2 ha (α(a,b), β(a,b)) = (−1,−1)

0 egyébként
,

illetve legyen minden u csúcsra wtM(u, u) = 0, ha u párja saját maga M̃ -ban, és −1, ha u párosított
az M -ben. (Minden M -beli (a, b) élre wtM(a, b) = 0.) Ez lesz az adott él/hurokél M szerinti súlya.

1.12. Megjegyzés. A fenti de�níciók alapján ∆(M,M ′) =
∑

u∈A∪B voteu(M̃(u), M̃ ′(u)), és így

∆(M,M ′) =
∑
e∈M̃

wtM ′(e) = −∆(M ′,M) = −
∑
e∈M̃ ′

wtM(e).

A gráf többi éle esetében azért nem érdekes az él súlya, mert azok az élek vagy egyik párosí-
tásban sincsenek benne, így nem befolyásolják a két párosítás közötti szavazást, vagy a megfelel®
párosításban vannak, így arra a párosításra nézve a súlyuk 0.

A továbbiakban, amikor két párosítás népszer¶ségi párbaja kerül terítékre, akkor általában ez
az egyenl®ség vezet a leggyorsabb eredményre.

1.1. Állítás. Minden domináns párosítás egy maximális méret¶ népszer¶, de nem minden maxi-
mális méret¶ népszer¶ párosítás domináns.

1.13. Példa. Tekintsük ezt az ábrát, a csúcsok preferencialistájával (minden csúcsnál az els®ként
felsorolt szomszédja a legszimpatikusabb számára):

a1 a2 a3

b1 b2 b3

a1: b1, b2, b3 b1: a1, a2, a3
a2: b1, b2 b2: a1, a2
a3: b1 b3: a1

A gráfban a zölddel jelölt párosítás egy stabil párosítás, ami ugyanolyan népszer¶, mint a szagga-
tott vonallal jelölt párosítás, így nem lehet domináns (hiszen a szaggatott párosítás nagyobb nála).
A pirossal jelölt párosítás viszont legy®zi a szaggatott párosítást, így az nem lehet népszer¶. Mivel
a szaggatott az egyetlen háromél¶ párosítás a gráfban, így a maximális méret¶ népszer¶ párosítás
két élb®l áll, vagyis a zöld párosítás maximális népszer¶, miközben nem domináns.

1.2. Állítás. Hasonlóan minden stabil párosítás minimális méret¶ népszer¶ (ezt belátjuk majd a 2.5
állításban), viszont nem minden minimális méret¶ népszer¶ párosítás stabil.

1.14. Példa. Az 1.13 példában a zöld párosítás stabil, és így minimális népszer¶, a piros párosítás
pedig domináns, viszont az (a1, b1) él blokkoló él rá nézve, így nem lehet stabil, miközben minimális
méret¶ népszer¶ párosítás.

1.3. Állítás. Az a reláció, hogy egy párosítás népszer¶bb egy másik párosításnál, nem tranzitív,
vagyis létezik 3 olyan párosítás megfelel® gráfban, melyek körbeverik egymást a népszer¶ségi össze-
hasonlításban.
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1.15. Példa. Az alábbi gráfban a zöld párosítás népszer¶bb, mint a piros, a piros népszer¶bb, mint
a kék, és a kék népszer¶bb, mint a zöld.

a1 a2 a3

b1 b2 b3

a1: b1, b2, b3 b1: a1, a2, a3
a2: b1, b2, b3 b2: a1, a2, a3
a3: b1, b2 b3: a1, a2

1.16. Jelölés. Jelölje A és B halmaz esetén A ⊕ B a két halmaz szimmetrikus di�erenciáját. A
dolgozat során párosítások, illetve párosítás és út szimmetrikus di�erenciái fognak szerepelni, ahol
természetesen a párosításokra és utakra mint élhalmazokra kell gondolni.
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2. Népszer¶ párosítások tulajdonságai

2.1. Stabil párosítások

2.1. Állítás. Egy páros gráfban szigorú preferenciák mellett minden stabil párosítás népszer¶.

Bizonyítás. Tekintsük az M stabil párosítást.
Az 1.12 megjegyzés alapján elég belátni, hogy minden M ′ párosításra G-ben

∆(M,M ′) = −
∑
e∈M̃ ′

wtM(e) ≥ 0.

Mivel M stabil, így nincs rá nézve blokkoló él, vagyis nincs olyan él G-ben, és így M ′ élei között
sem, melyre wtM(e) = 2 lenne. Ezáltal G minden e élére wtM(e) ≤ 0, illetve G minden u csúcsára
wtM(u, u) ≤ 0. Tehát a fenti kifejezés valóban ≥ 0 minden M ′ párosításra, így M népszer¶.

2.2. Tétel. [8, Theorem 1]
Minden szigorú csúcspreferenciákkal ellátott páros gráfban létezik stabil párosítás.

Bizonyítás. Megadunk egy stabil párosítást adó algoritmust (Gale�Shapley-algoritmus).

2.1. Algoritmus. Legyenek egy G = (A ∪ B,E) páros gráfban A csúcsai fér�ak, B csúcsai n®k.
Tekintsük a következ® lépéseket:

1. Egy szingli fér� megkéri a preferencialistáján legelöl álló n® kezét, azok közül, akik kezét korábban
még nem kérte meg.

2. Egy szingli n® a számára legkedvesebb kér®t megtartja, a többit kikosarazza.

3. Ha egy eljegyzett n® kezét megkéri egy másik fér�, mint akivel éppen el vannak jegyezve, akkor
abban az esetben, ha az új kér® kedvesebb számára, kikosarazza az eddigi legkedvesebbet, és
az új kér®vel eljegyzik egymást; ha pedig az új kér® kevésbé kedves számára, akkor egyszer¶en
kikosarazza.

4. Az el®z® három lépést ismételgessük a szingli fér�ak szerint végighaladva a csúcsokon.

5. Ha nem történik több lánykérés (vagyis nincs olyan szingli fér�, aki még tud lépni), akkor leáll
az algoritmus, és mindenki a jelenlegi jegyesével köt házasságot.

Láthatjuk, hogy az algoritmus futásideje O(m), hiszen minden csúcsnak legfeljebb a szomszédai
számával megegyez® lépése lehet.

2.3. Állítás. [8]
A 2.1 algoritmus stabil párosítást ad G-ben.

2.4. Következmény. A 2.1 és a 2.2 állítások következményeképpen minden ilyen gráfban van nép-
szer¶ párosítás.
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2.5. Állítás. [4, 6.oldal Lemma 1]
Minden stabil párosítás minimális méret¶ népszer¶.

Bizonyítás. Legyen S egy stabil párosítás G-ben. Tudjuk a 2.1 állítás alapján, hogy S népszer¶.
Legyen M egy tetsz®leges S-nél kisebb párosítás. Ekkor M ⊕ S egy p komponense javító út M -re
nézve (mindkét végpontja párosítatlan M -ben). Így kapjuk, hogy∑

u∈p

voteu(M(u), S(u)) = −2 +
∑

(u,v)∈(p∩M)

wtS(u, v).

Mivel S stabil, nem lehet M -ben (1,1) él. Így minden (u, v) ∈ (p ∩M) élre wtS(u, v) ≤ 0, vagyis∑
u∈p voteu(M(u), S(u)) ≤ −2, így M ⊕ p népszer¶bb, mint M . Más szóval nem lehet S-nél kisebb

párosítás népszer¶, így S minimális népszer¶.

2.6. Állítás. [1, Theorem 1.2.2.,1.2.3.]
Egy fér�kér®kkel lejátszott Gale�Shapley-algoritmus mindig ugyanazt a stabil párosítást adja adott
gráfban, és ebben mindig minden fér�nak a lehet® legjobb stabil párja van. (Ezen kívül minden ilyen
fér�optimális stabil párosításban minden n®nek a lehet® legrosszabb stabil szomszédja a párja.)

Bizonyítás. Indirekt tegyük fel, hogy M egy stabil párosítás, ami a Gale�Shapley-algoritmusból
jön a G páros gráfon, és létezik M ′ stabil párosítás, illetve m fér�, hogy a következ® teljesül:
votem(M ′(m),M(m)) = 1 (tehátm-nek azM stabil párosítás nem a legjobb), és legyen w′ = M ′(m),
w = M(m). Ekkor tehát w′ a Gale�Shapley-algoritmus során visszautasította m-et. Feltehetjük,
hogy ez az els® visszautasított stabil pár (vagyis olyan partner, akivel valamelyik stabil párosítás
esetén egy párt alkotnak).

Legyen w′-nek a Gale�Shapley-algoritmus során kapott párja m′: votew′(m′,m) = 1. Mivel
hamarabb nem történt visszautasítás stabil pár esetében, így m′-nek nincs olyan stabil szomszéd-
ja (vagyis akivel benne lehetnek egy stabil párosításban), akit w′-vel szemben preferálna (hiszen
jelen állás szerint akkor az a n® visszautasította volna). Így tehát votem′(w′,M ′(m′)) = 1, vagyis
összességében (w′,m′) blokkoló él az M ′ párosításra nézve, ami ellentmond annak, hogy M ′ stabil.
Tehát a Gale�Shapley-algoritmus során minden fér� a neki lehet® legjobb stabil szomszédjához van
párosítva, és így az algoritmus egy adott gráfon mindig ugyanazokat az éleket adja vissza a stabil
párosítás éleiként.

m m′ = M(w′)

M(m) = w M ′(m) = w′ M ′(m′)

m: w′, w w: m
m′: w′,M ′(m′) w′: m′,m

Most tegyük fel indirekt, hogy M0 fér�optimális stabil párosítás, M ′ egy másik stabil párosítás
a gráfban és van olyan w n®, hogy a következ® teljesül: votew(m,m′) = 1, ahol m = M0(w),
m′ = M ′(w). Ekkor az (m,w) él blokkoló él lenne az M ′ párosításra nézve (m w-t preferálja
az M ′-beli párjával szemben, hiszen M0 fér�optimális), ami ellentmond annak, hogy M ′ stabil
párosítás.
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2.7. Állítás. [1, Theorem 1.4.2.]
Egy adott G gráfon minden stabil párosítás mérete megegyezik, s®t ugyanazokat a csúcsokat fedi le
az összes.

Bizonyítás. Tekintsük M és M ′ különböz® stabil párosításokat az eredeti gráfon.
Legyen ~G irányított gráf az eredeti gráf csúcsain M , M ′ alapján:

minden m fér�ból, aki M -ben párosított, menjen él M(m)-be
minden w n®b®l, aki M ′-ben párosított, menjen él M ′(w)-be.

Így minden csúcsnak ~G-ben legfeljebb 1 a be-, és legfeljebb 1 a kifoka. Most indirekt tegyük fel,
hogy m párosított M -ben w-hez, de párosítatlan M ′-ben. Nézzük az m-b®l induló irányított utat
~G-ben (ez egyértelm¶, és nem lehet kör, hiszen ~G-ben m befoka 0); ez az út vagy egy m′ fér�ban ér
véget, aki M ′-ben párosított, de M -ben párosítatlan, vagy egy w′ n®ben, aki M -ben párosított, de
M ′-ben nem.

m M ′(w) m′

M(m) = w w′

m: w w: M ′(w),m
M ′(w): w′, w w′: [m′],M ′(w)
m′: w′ vagy ez az él nincs

Tudjuk, hogy m az M -beli párját preferálja az M ′-belivel szemben (vagyis az egyedülléttel
szemben), így szükségképpen w az M ′-beli párját preferálja az M -belivel szemben (különben M ′-re
nézve (m,w) blokkoló él lenne). Ha folytatjuk ezt a gondolatmenetet, azt kapjuk, hogy az m-b®l
induló irányított úton minden fér� az M -beli párját preferálja az M ′-belivel szemben, és minden n®
az M ′-beli párját preferálja az M -belivel szemben. Viszont azt is tudjuk, hogy az els® esetben m′

azM ′-beli párját preferálta azM párosítással szemben (hiszenM -ben nem volt párosítva), a másik
esetben pedig w′ azM -beli párját preferáltaM ′-vel szemben (hiszenM ′-ben nem volt párja), és így
mindkét eset ellentmondásra vezet (mindkét esetben blokkoló élt kapunk). Tehát azt kaptuk, hogy
ha egy fér� párosított egy stabil párosításban, akkor a gráf többi stabil párosításában is párosított
lesz, míg ha egy stabil párosításban nem párosított, akkor a többi stabil párosításban sem lesz
párja. Ugyanez elmondható a n®kre is, tehát egy gráfban egy stabil párosítás által lefogott csúcsok
halmaza független attól, hogy a gráf melyik stabil párosítását választottuk. Ebb®l rögtön adódik,
hogy egy gráf minden stabil párosításának mérete megegyezik.
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2.2. Bevezetés az optimalizálásba

2.2. De�níció. Egy poliéder egy lineáris egyenl®tlenség-rendszer megoldáshalmaza, vagyis véges
sok féltér metszete: R = {x : Qx ≤ b}, ahol Q ∈ Rm×n, b ∈ Rm. Az {Ax = b, x ≥ 0} egyenl®tlenség-
rendszert standard alakúnak nevezzük.

2.3. De�níció. Az R = {x : Qx ≤ b} poliéder egy z elemére nézve a Q mátrix valamely sora
z-aktív (vagy csak aktív), ha az egyenl®tlenség-rendszer ennek a sornak megfelel® egyenl®tlenségét
z egyenl®séggel teljesíti. A Q mátrix z-aktív sorai alkotják a Q z-aktív részmátrixát, melyet Q=

z -vel
jelölünk.

2.4. De�níció. Egy R = {x : Qx ≤ b} poliéder z elemének szintje: σ(z) = r(Q)− r(Q=
z ), ahol r az

adott mátrix rangját (vagyis a lineárisan független oszlopainak/sorainak maximális számát) jelöli.

2.5. De�níció. A Qx ≤ b lineáris rendszer egy z megoldása bázismegoldás, ha σ(z) = 0. Ha egy z
bázismegoldás nem 0 komponenseinek megfelel® Q-beli oszlopok lineárisan függetlenek, akkor a z
er®s bázismegoldás. (Ha Q oszlopai lineárisan függetlenek, akkor minden bázismegoldás er®s.)

2.8. Állítás. [2, 3.3.10. Tétel]
Egy lineáris egyenl®tlenség-rendszer bázismegoldásai közül a maximálisan sok 0 komponenst tartal-
mazó megoldás er®s bázismegoldás.

2.9. Állítás. [2, 3.3.10. Tétel]
Minden megoldható lineáris egyenl®tlenség-rendszernek létezik bázismegoldása, és így a 2.8 állítás
alapján er®s bázismegoldása is.

2.10. Állítás. [2, 3.3.11. Tétel]
A Qx ≤ b rendszer egy z megoldása pontosan akkor er®s bázismegoldás, ha létezik Q-nak olyan
r(Q)×r(Q)-as nem szinguláris Q′ részmátrixa (tehát melynek sorai/oszlopai lineárisan függetlenek),
melyre z a Q′x′ = b′ egyértelm¶ x′ megoldásából áll el® 0 komponensek hozzávételével, ahol b′ a b
vektor Q′ sorainak megfelel® komponenseib®l áll.

2.11. Következmény. A 2.10 állításból az következik, hogy tetsz®leges lineáris egyenl®tlenség-
rendszernek legfeljebb véges sok er®s bázismegoldása van.

2.6. De�níció. Egy lineáris programozási (LP) feladat során azt vizsgáljuk, hogy egy adott lineáris
egyenl®tlenség-rendszernek van-e megoldása, és ha igen, akkor egy adott célfüggvény mellett mi az
optimális megoldás/optimum. Pl. max{cx : Qx ≤ b}, ahol Q ∈ Rm×n, b ∈ Rm és c ∈ Rn adott,
x ∈ Rn optimális megoldást keressük (amennyiben van).

2.12. Tétel. [2, 4.1.2. Tétel]
Tegyük fel, hogy az R = {x : Qx ≤ b} poliéder nem üres (tehát a rendszernek van megoldása) és
c ∈ Rn adott. Ekkor ekvivalensek a következ®k:

1) A {cx} lineáris függvény R-en felülr®l korlátos.

2) Minden z ∈ R elemre létezik Qx ≤ b rendszernek olyan x∗ er®s bázismegoldása, melyre cx∗ ≥ cz.
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3) Nem létezik olyan q vektor, melyre cq > 0 és Qq ≤ 0.

4) Létezik olyan y ≥ 0 vektor, melyre yQ = c.

2.13. Következmény. A 2.12 tétel következménye, hogy ha R = {x : Qx ≤ b} poliéder nem üres
és {cx : x ∈ R} felülr®l korlátos, akkor létezik max{cx : x ∈ R}, és az optimum valamelyik er®s
bázismegoldáson is felvétetik.

2.14. Tétel. [2, 4.2.3. Tétel]
Tegyük fel, hogy R = {x : Qx ≤ b} poliéder nem üres, {cx : x ∈ R} felülr®l korlátos (és így a duális
R∗ = {y : y ≥ 0, yQ = c} sem üres a 2.12 tétel szerint).
Ekkor max{cx : Qx ≤ b} = min{by : y ≥ 0, yQ = c}.

2.7. De�níció. Egy mátrix teljesen unimoduláris (TU), ha minden aldeterminánsa 0,1 vagy −1.

2.15. Állítás. [2, 5.1.1. De�níciók és példák]
TU mátrix transzponáltja is TU mátrix, illetve ha Q TU mátrix, akkor (Q, I), (Q,−Q) is TU mátrix
(I a megfelel® egységmátrix).

2.8. De�níció. Egy x ∈ {0, 1}n vektor egy n elem¶ halmaz H részhalmazának incidenciavektora,
ha az n elem¶ halmaz elemeit egy megadott sorrend szerint felsorolva, az x azon koordinátái lesznek
1-ek, amelyeknek megfelel® sorszámú elemei az eredeti halmaznak benne vannak a H-ban, és azon
koordinátái lesznek 0-k, melyeknek megfelel® elemek nincsenek benne H-ban.

2.9. De�níció. Egy irányítatlan gráf incidenciamátrixán (illeszkedési mátrixán) azt aQ ∈ {0, 1}n×m
mátrixot értjük (n a gráf csúcsainak, m a gráf éleinek száma), melynek sorai a gráf csúcsainak, osz-
lopai a gráf éleinek felelnek meg, és egy eleme akkor 1, ha a megfelel® él illeszkedik a megfelel®
csúcsra, máskülönben 0. Így például egy egyszer¶ gráf incidenciamátrixának minden oszlopában
pontosan két 1-es szerepel. (Ha a gráf irányított, akkor úgy módosul a de�níció, hogy a mátrix egy
eleme 1, ha a megfelel® élnek végpontja a megfelel® csúcs, −1, ha kezd®pontja a megfelel® csúcs, és
0, ha az él nem illeszkedik a csúcsra.)

2.16. Állítás. [2, 5.1.1. Tétel]
Irányított gráf és páros gráf incidenciamátrixa TU.

2.17. Állítás. [2, 5.1.6. Lemma]
Tetsz®leges Q TU mártixszal megadott Qx ≤ b egyenl®tlenség-rendszer esetén, ha a b korlátozó
vektor egész, akkor a rendszer minden er®s bázismegoldása egész.

2.18. Következmény. A 2.17 állítás és a 2.13 következmény alapján, ha a max{cx : Qx ≤ b}
lineáris programozási problémának létezik megoldása, akkor az optimum egész vektoron is felvétetik.

12



2.3. Népszer¶ség eldöntése

2.19. Tétel. [4, Theorem 1]
Egy M párosítás akkor és csak akkor népszer¶, ha teljesülnek az alábbiak a GM részgráfra:

a) Nincs (1, 1) élt tartalmazó alternáló kör M-re nézve.

b) Nincs (1, 1) élt tartalmazó alternáló út M-re nézve, mely M által párosítatlanul hagyott csúcsból
indul.

c) Nincs kett® vagy több (1, 1) élt tartalmazó alternáló út M-re nézve.

Bizonyítás. [4, 5-6. oldal Proof of Theorem 1]
⇐=

Legyen M egy a feltételeket kielégít® párosítás G-ben, M ′ pedig tetsz®leges párosítás G-ben.
Ekkor az 1.12 megjegyzés alapján ∆(M ′,M) =

∑
u∈A∪B voteu(M̃

′(u), M̃(u)). Azt fogjuk most
megmutatni, hogy ∆(M ′,M) ≤ 0 minden M ′ párosításra, vagyis hogy M népszer¶.

Jelöljük meg az összesM ′-beli e = (u, v) élt az (αe, βe) párral az 1.7 jelölések alapján. Tegyük fel
el®ször, hogy (αe, βe) = (−1,−1). Tehát u és v is azM -beli párját preferálja egymással szemben, így
feltehet®, hogyM ′ párosítatlanul hagyja u-t és v-t is, vagyis törölhetjük az (u, v) éltM ′-b®l, hiszen ez
a lépés nem változtat sem a voteu(M̃ ′(u), M̃(u)), sem a votev(M̃ ′(v), M̃(v)) értéken (mindkett®ben
−1-gyel jelenik meg a lépés el®tt és a lépés után is). Így tehát a

∑
u∈A∪B voteu(M̃

′(u), M̃(u)) érték
kiszámításához feltehetjük, hogy M ′ egy GM -beli párosítás (GM -et pont az M -re nézve (−1,−1)
élek törlésével kapjuk).

Legyen ρ egy összefügg® komponens M ⊕M ′-ben. Tudjuk, hogy

∆(M ′,M) =
∑

ρ∈M⊕M ′öf komponens

∑
u∈ρ

voteu(M̃ ′(u), M̃(u)).

Azokra az u csúcsokra, melyek M ⊕ M ′-ben izoláltak, M̃(u) = M̃ ′(u), így csak azokat a kom-
ponenseket kell �gyelembe vennünk, melyek kett® vagy több csúcsot tartalmaznak. Minden ilyen
komponensM⊕M ′-ben vagy kör vagy út, továbbá voteu(M̃ ′(u), M̃(u)) = ±1 minden u ∈ ρ csúcsra.

Legyen el®ször ρ egy kör. Mivel minden ρ-beli csúcs párosított M ′ által, így∑
u∈ρ

voteu(M̃ ′(u), M̃(u)) =
∑
u∈ρ

voteu(M
′(u),M(u)) =

∑
(u,v)∈(ρ∩M ′)

wtM(u, v),

az 1.11 jelölést használva. Tudjuk, hogy minden (u, v) ∈ ρ élre wtM(u, v) csak 0 vagy -2 lehet. A fel-
tétel alapján azt is tudjuk, hogyM teljesíti a tételbeli a) pontot, így nincs (1, 1) él ρ-ban (feltettük,
hogy kör). Tehát minden (u, v) ∈ (ρ ∩M ′)-re wtM(u, v) = 0, vagyis

∑
u∈ρ voteu(M̃

′(u), M̃(u)) = 0.

Legyen most ρ egy út, és tegyük fel, hogy mindkét végpontja párosított M ′ által. Ekkor a
körre felírt egyenl®ség teljesül. Mivel ρ egyik végpontja párosítatlan M által, így a b) feltétel
alapján nincs M -re nézve (1, 1) él ρ-ban. Vagyis minden (u, v) ∈ (ρ ∩M ′)-re wtM(u, v) = 0, vagyis∑

u∈ρ voteu(M̃
′(u), M̃(u)) = 0.
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Most tegyük fel, hogy ρ útnak pontosan egyik végpontja párosított M ′ által. Ekkor∑
u∈ρ

voteu(M̃ ′(u), M̃(u)) = −1 +
∑

(u,v)∈(ρ∩M ′)

wtM(u, v),

mivel egy olyan csúcs van, ami M által párosított, de M ′ által nem, és ez a csúcs M -et fog-
ja preferálni M ′-vel szemben. Itt is fennáll, ami az el®z® esetben, hogy az egyik végpontja ρ-
nak M által párosítatlan, így a b) feltétel alapján nincs M -re nézve (1, 1) él ρ-ban. Így tehát∑

u∈ρ voteu(M̃
′(u), M̃(u)) = −1.

Végül tegyük fel, hogy egyik végpont sincs párosítva M ′ által. Ekkor∑
u∈ρ

voteu(M̃ ′(u), M̃(u)) = −2 +
∑

(u,v)∈(ρ∩M ′)

wtM(u, v),

hiszen most két csúcs van, ami M által párosítva van, de M ′ által nem, és így M -et preferálják
M ′-vel szemben. Használjuk a c) feltételt: legfeljebb egy (1, 1) él lehet ρ-ban M -re nézve. Így
legfeljebb egy ρ ∩M ′-beli élre nem igaz, hogy wtM(u, v) = 0. Tehát∑

(u,v)∈(ρ∩M ′)

wtM(u, v) ≤ 2, vagyis
∑
u∈ρ

voteu(M̃ ′(u), M̃(u)) ≤ 0.

Az el®bbiekben minden ρ ∈ M ⊕M ′ komponensre beláttuk, hogy
∑

u∈ρ voteu(M̃
′(u), M̃(u)) ≤ 0,

így ∆(M ′,M) ≤ 0, vagyis ha M teljesíti az a)− c) feltételeket, akkor népszer¶.

=⇒
Most azt fogjuk belátni, hogy ha M akár csak egyet is nem teljesít az a)− c) feltételek közül, akkor
nem népszer¶.

Ehhez tegyük fel el®ször, hogy M nem teljesíti az els® feltételt: létezik M -re nézve alternáló C
kör (1, 1) éllel. Ekkor könnyen látható, hogy M ⊕ C párosítás, és népszer¶bb, mint M .

Másodszor tegyük fel azt, hogy M nem teljesíti a második feltételt: létezik olyan M -re nézve
alternáló p út, melynek egyik végpontja párosítatlan M által, és tartalmaz M -re nézve (1, 1) élt.
Ekkor megint csak könnyen jön, hogy M ⊕ p népszer¶bb, mint M .

Végül tegyük fel, hogy M nem teljesíti a harmadik feltételt: létezik M -re nézve alternáló p út
legalább két (1, 1) éllel. Az M ⊕ p párosítás ekkor is népszer¶bb, mint M .

2.20. Tétel. [4, Theorem 6]
Adott G páros gráfban egy M párosításról lineáris id®ben eldönthet®, hogy népszer¶-e.

Bizonyítás. [4, 3.2 Testing for popularity]
Megadunk egy lineáris idej¶ algoritmust. Ehhez el®ször is tegyük fel, hogy a gráf tartalmaz M -
re nézve (1, 1) éleket (ha nem tartalmaz, akkor nincs M -re nézve blokkoló él, vagyis M stabil és
így népszer¶), illetve tekintsük a (−1,−1) élek elhagyásával kapott GM részgráfot. Tudjuk a 2.19
tételb®l, hogy M pontosan akkor népszer¶, ha GM -ben (1, 1) élt tartalmazó, M -re nézve alternáló
kör (a)); (1, 1) élt tartalmazó, párosítatlan csúcsból induló,M -re nézve alternáló út (b)); és legalább
két (1, 1) élt tartalmazó, M -re nézve alternáló út (c)) sincsen. Szóval az algoritmus során ezeket
kell ellen®riznünk.
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2.10. Algoritmus. Az ellen®rzéshez építünk egy fát a következ®képpen:

1. Jelöljük meg az összes (1, 1) él két végét GM -ben. Építünk egy szintezett gráfot:

- Minden megjelölt n® legyen 0-s szint¶.

- A 0-s szint¶ csúcsokhoz párosított fér�ak legyenek 1-es szint¶ek.

- A még nem szintezett szomszédai az 1-es szint¶ csúcsoknak legyenek 2-es szint¶ek (ezek n®k).

- A 2-es szint¶ n®khöz párosított fér�ak legyenek 3-as szint¶ek.

- A 3-as szint¶ fér�ak még nem szintezett szomszédai legyenek 4-es szint¶ek, és így tovább.

Látható, hogy minden u csúcshoz ebben a fában vezet egy 0-s szint¶ csúcsból induló alternáló
út (ami egy párosításbeli éllel kezd®dik, hacsak nem maga az u csúcs 0-s szint¶).

2. Ha el®fordul ebben a fában egy megjelölt fér� vagy egy párosítatlan n®, akkor adja az algoritmus
a "nem népszer¶ " eredményt.

3. Építsünk egy hasonló fát GM -ben, ahol a megjelölt fér�ak lesznek 0-s szint¶ek, és egyébként
analóg módon épül fel, mint az el®z®. Ha ebben az új fában találunk párosítatlan fér�t, akkor is
azt az eredményt adja az algoritmus, hogy "nem népszer¶ ".

4. Máskülönben térjen vissza a "népszer¶ " eredménnyel.

Belátjuk a következ® állítást:

2.21. Állítás. [4, Claim 3]
Ha egy megjelölt fér�t a 2. lépés alapján megtalálunk, akkor az bizonyíték az a) vagy c) kritériumra,
így M nem lehet népszer¶.

Bizonyítás. Legyen x egy megjelölt fér� a fában. A fa felépítése során a fér�akhoz mindig párosí-
tásbeli élen keresztül jutunk, így a fában lesz egy alternáló út, mely egy megjelölt n®b®l (legyen y)
indul egy párosításbeli éllel, és x-ben végz®dik egy párosításbeli éllel. Mivel x és y is megjelöltek,
így mindkettejükb®l indul (1, 1) él. Ha ®ket összeköt® (1, 1) élr®l van szó, akkor kapunk az el®bbi
alternáló úttal együtt egy (1, 1) élt tartalmazó alternáló kört GM -ben. Ha pedig két különböz® (1, 1)
élr®l van szó, akkor mivel x-nek és y-nak nincsen közös szomszédja, így az el®bbi, fában el®fordu-
ló alternáló utat kiegészítve ezzel a két (1, 1) éllel, kapunk egy legalább két (1, 1) élt tartalmazó
alternáló utat GM -ben. Ezzel az állítást beláttuk.

A következ® két állítás pedig azonnal látható a két fa felépítéséb®l:

2.22. Állítás. [4, Claim 4]
Ha egy párosítatlan n®t találunk az algoritmus 2. lépésében, akkor az bizonyíték a b) kritériumra,
így M nem lehet népszer¶.

2.23. Állítás. [4, Claim 5]
Ha egy párosítatlan fér�t találunk az algoritmus 3. lépésében, akkor teljesül a b) kritérium, vagyis
M nem lehet népszer¶.
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Kaptuk tehát az el®z® három állításból, hogy amikor az algoritmus azzal tér vissza, hogy "nem
népszer¶ " a párosítás, akkor M valóban nem népszer¶. Most azt fogjuk belátni, hogy amennyiben
az algoritmus eljut a 4. lépésig, akkor M valóban népszer¶.

2.24. Lemma. [4, Lemma 8]
Ha az a) vagy a c) kritérium teljesül, akkor az algoritmus megtalál egy megjelölt fér�t a 2. lépésben.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy GM -ben van egy M -re nézve alternáló kör (1, 1) éllel vagy egy M -re
nézve alternáló út legalább két (1, 1) éllel. Legyen ρ egy legrövidebb ilyen kör vagy út. Ha ρ egy
alternáló kör, akkor jelölje 〈x1, y1, ..., xk, yk〉 (az x csúcsok fér�ak, az y csúcsok n®k) azt az utat,
melyet az (1, 1) él törlésével kapunk ρ-ból. Ha ρ alternáló út két (1, 1) éllel GM -ben (ha több (1, 1)
él lenne benne, nem ® lenne a legrövidebb ilyen alternáló út), akkor a fa felépítése alapján ρ els®
és utolsó éle lesz (1, 1) él, legyen 〈x1, y1, ..., xk, yk〉 az ezek törlésével kapott út. A ρ akár kör, akár
út, x1 és yk megjelölt csúcsok (hiszen van bel®lük induló (1, 1) él, amiket töröltünk). Mivel az yk
csúcs egy megjelölt n®, 0-s szint¶ lesz, így xk 1-es szint¶ (hiszen az alternálás miatt yk párja), yk−1
2-es szint¶, hiszen xk szomszédja, és nem lehet 0-s szint¶, mivel akkor ρ nem a legrövidebb ilyen
kör/út lenne. Ilyen módon továbbvizsgálva a fenti út csúcsait, az x1 csúcs (ami egy megjelölt fér�)
a 2k − 1-es szinten lesz tárolva, vagyis megtalálja az algoritmus.

2.25. Lemma. [4, Lemma 9]
Ha GM -ben van egy párosítatlan n®b®l induló alternáló út, ami tartalmaz (1, 1) élt (mindent M-re
nézve értünk), akkor egy párosítatlan n®t megtalál az algoritmus a 2. lépésben.

Bizonyítás. Legyen ρ a legrövidebb ilyen alternáló út GM -ben. Mivel ρ els® és utolsó éle nem
párosításbeli (els® éle egy párosítatlan csúcsból indul, utolsó éle az (1, 1) él, hiszen ρ a legrövidebb
ilyen alternáló út), így páratlan hosszú. Legyen ρ = 〈y0, x1, y1, ..., xk, yk, xk+1〉, ahol y0 a párosítatlan
n®, (yk, xk+1) az (1, 1) él. Ilyen módon yk megjelölt n®, tehát 0-s szint¶ csúcs. Innen hasonló a
levezetés az el®z® lemma bizonyításához. Az xk csúcs 1-es szint¶, hiszen yk szomszédja, és ha
folytatjuk a szintezést ρ csúcsain, eljutunk az y0 csúcsig, amit a 2k. szinten talál meg az algoritmus.

Hasonlóan megmutatható a szimmetrikus változat, miszerint haGM -ben van párosítatlan fér�b®l
induló, (1, 1) élt tartalmazó alternáló út, akkor azt az algoritmus a 3. lépésben megtalálja.

Tehát ha az algoritmus eléri a 4. lépést, akkor a három kritérium (a), b), c)) közül egyik sem
teljesül, így M népszer¶ a 2.19 tétel alapján.

Mivel az algoritmus során csupán a csúcsokon megyünk végig legfeljebb négyszer (mindkét fa
esetében egyik a megjelölés, másik a faépítés), így az algoritmus nyilván lineáris.

2.26. Tétel. [6, Lemma 3, Claim 4]
Egy G-beli M párosítás pontosan akkor népszer¶, ha létezik α ∈ {0,±1}n csúcsokon vett vektor,
melyre

∑
u∈A∪B αu = 0, αa + αb ≥ wtM(a, b) minden (a, b) élre, és αu ≥ wtM(u, u) minden u

csúcsra.

Bizonyítás. Tekintsük az 1.9 jelölésben bevezetett G̃ gráfot, mely minden csúcshoz tartalmaz egy
hurokélt G élein kívül. Ezen gráfon tekintsük az 1.10 jelölés alapján az M̃ párosítást.
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Amikor két párosítást népszer¶ségi szempontból összehasonlítunk, akkor minden u csúcsra ki-
számítjuk a voteu(M̃ ′(u), M̃(u)) értéket, és ezeket adjuk össze, így valójában az M̃ ′ párosítás éleinek
M -re vett súlya lesz lényeges számunkra. Az 1.12 megjegyzés alapján látható tehát, hogy ha ezen
súlyok összege nagyobb 0-nál, akkor az M ′ népszer¶bb, mint M , így M nem lehet népszer¶.

Legyen Q ∈ {0, 1}n×m a G páros gráf incidenciamátrixa, A = (Q, I) ∈ {0, 1}n×(m+n) a G̃
incidenciamátrixa. Legyen wtM ∈ {−2,−1, 0, 2}m+n az élek és hurokélek M -re vonatkozó súlyait
tartalmazó vektor, és jelölje x ∈ {0, 1}m+n az M̃ párosítás incidenciavektorát, illetve legyen α ∈ Rn a
tételben szerepl® vektor, amelyre szeretnénk, hogy M népszer¶sége esetén teljesüljenek a feltételek.

Ezekkel a jelölésekkel felírhatjuk a következ® lineáris egyenl®tlenség-rendszereket, melyeknek
egészérték¶ megoldásait keressük: {x ≥ 0, Qx = 1} (hiszen M̃ "teljes párosítás" G̃ gráfban a
hurokélekkel), {αQ ≥ wtM} (a tétel ezen feltételét kielégít® megoldást keresünk els® körben, és
be fogjuk látni, hogy ezek közül létezik olyan M népszer¶sége esetén, mely a többit is kielégíti).
Ezen rendszerekre felírva a 2.14 dualitástételt (egyel®re teljesen általánosan), azt kapjuk, hogy
amennyiben {x : x ≥ 0, Qx = 1} nem üres poliéder (márpedig nem üres, hiszen M̃ incidenciavektora
megoldása a rendszernek), és {wtMx : x ≥ 0, Qx = 1} korlátos (mivel minden él súlya legfeljebb 2,
és véges sok élünk van, így nyilván esetünkben korlátos), akkor

max{wtMx : x ≥ 0, Qx = 1} = min{α1 : αQ ≥ wtM}.

Mivel Q TU mátrix, az 1 pedig egész korlátozó vektor, így a 2.18 következmény alapján, ha az
{x ≥ 0, Qx = 1} rendszernek létezik megoldása, akkor a max{wtMx : x ≥ 0, Qx = 1} optimum
egész megoldáson is felvétetik, ami azt jelenti, hogy az egyik megoldás egy {0, 1} vektor, hiszen
tudjuk, hogy minden megoldás ≥ 0, és azt is, hogy Q egy {0, 1} mátrix és minden oszlopában
van legalább egy darab 1-es, tehát egy x megoldás egyik komponense sem lehet 1-nél nagyobb (a
korlátozó vektor miatt). Így ez az optimum egy incidenciavektoron vétetik fel, ami megfelel egy M̃ ′

párosításnak. Ha az optimum > 0, akkor ez az M ′ népszer¶bb M -nél a fentebb leírtak miatt, és így
min{α1 : αQ ≥ wtM} > 0 is igaz lesz, vagyis minden α megoldásra

∑
u∈A∪B αu > 0 lesz, így nem

teljesülhet a tétel egyik feltétele. Ezzel lényegében az egyik irányt be is láttuk.

Ha viszont az optimum 0 (ennél kisebb nem lehet, hiszen ha x az M̃ incidenciavektora, akkor
wtMx = 0, mert minden él és minden hurokél súlya M̃ -ben az M -re nézve 0), akkor M népszer¶
párosítás G-ben, mert nincs nála népszer¶bb (a hozzá tartozó x optimumot ad). Ezenkívül ekkor
min{α1 : αQ ≥ wtM} = 0, tehát valamely α megoldásra

∑
u∈A∪B αu = 0, és ezt az α optimális

megoldást választhatjuk egészérték¶nek a 2.18 következmény alapján.

Kell még, hogy az optimális α megoldás ráadásul választható {0,±1} vektornak. Ehhez csupán
annyi hiányzik, hogy minden csúcsra −1 ≤ αu ≤ 1.

Azt tudjuk, hogy egy α megoldás esetén minden csúcsra teljesül, hogy αu ≥ wtM(u, u) ≥ −1.
Ezenkívül a 2.14 tétel alapján egy optimális x∗, α∗ megoldáspárra (legyen x∗ az M̃ incidenciavektora)
α∗Qx∗ = α∗1 = wtMx

∗, mivel x∗ ≥ 0. Így minden olyan (a, b) élre, ahol x∗ megfelel® koordinátája
1 (vagyis az él benne van a M párosításban), wtM(a, b) = α∗a + α∗b , és minden olyan u csúcsra,
melynek megfelel® x∗-koordináta 1 (vagyis a csúcs párosítatlan a párosítás által), wtM(u, u) = α∗u.
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Tehát az α∗ a párosítatlan csúcsokon 0, és minden párosításbeli (a, b) élre α∗a +α∗b = 0, tehát abból,
hogy α∗u ≥ −1 minden u csúcsra, ezen két megállapítással következik, hogy α∗u ≤ 1 minden u csúcsra.

Ezzel a tétel utolsó feltételét is beláttuk az α∗-ra vonatkozóan. Kaptuk tehát, hogy ha M
nem népszer¶, akkor nem lesz olyan, az egyenl®tlenségeknek eleget tev® α csúcsokon vett vektor,
amelyre

∑
u∈A∪B αu = 0, viszont amennyibenM népszer¶, van ilyen α, és ezt választhatjuk {0,±1}n

vektornak.

2.11. De�níció. A tétel állításában leírt α vektor a népszer¶ párosítás tanúja.

2.12. De�níció. Egy (a, b) él pontos a népszer¶ párosításhoz tartozó tanúra nézve, ha teljesül rá,
hogy αa + αb = wtM(a, b), és egy u csúcs pontos a tanúra nézve, ha αu = wtM(u, u).

2.27. Állítás. Bármely stabil párosítás tanúja választható csupa 0 érték¶ vektornak.

Bizonyítás. Mivel egy stabil párosításra nézve nincsen blokkoló, vagyis (1, 1) él, ezért minden él
súlya legfeljebb 0, így mindkét végén állhat 0 érték¶ csúcs. Ha így választjuk a csúcsok értékét,
akkor minden egyenl®tlenség teljesül (a hurokélekre is), és a csúcsokon vett összeg valóban 0 lesz,
vagyis tényleg tanút kapunk.
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3. Domináns párosítások

3.1. Domináns csúcshalmaz

3.1. Tétel. [4, Theorem 4]
Egy M népszer¶ párosítás pontosan akkor domináns, ha nincs GM -ben javító út M-re nézve (vagyis
M maximális párosítás GM -ben). (Tehát M párosítás pontosan akkor domináns, ha teljesíti a 2.19
tételben szerepl® a), b), c) feltételeket, illetve ez utóbbit is.)

Bizonyítás. Tekintsük el®ször azt az irányt, hogy ha nincs GM -ben javító út, akkor M domináns.
⇐=

MivelM népszer¶ párosítás, tudjuk a 2.19 tétel alapján, hogyM teljesíti az a), b), c) feltételeket.
Legyen M ′ egy M -nél nagyobb párosítás G-ben. Tudjuk, hogy M ′ ⊕M tartalmaz egy M -re nézve
javító p utat. Megmutatjuk, hogy M ′ ⊕ p népszer¶bb, mint M ′, így pedig egyik M -nél nagyobb
párosítás sem lehet népszer¶, vagyis M domináns.

A negyedik feltétel azt mondja, hogy nincs javító út M -re nézve GM -ben, vagyis p-nek vannak
élei GM -en kívül, ami azt jelenti, hogy p-ben van M -re nézve (−1,−1) él. Vágjuk fel p-t ezen
(−1,−1) élek elhagyásával: p1, p2, ..., pk, amely részutak így mind GM -ben futnak. A c) feltétel
miatt a p2, ..., pk−1 részutak mindegyikében legfeljebb egy (1, 1) él lehetM -re nézve, míg a b) feltétel
alapján p1 és pk nem tartalmazhat egyáltalán (1, 1) élt M -re nézve.

Tehát azt kapjuk, hogy
∑

u∈p voteu(M
′(u),M(u)) ≤ 2(k−2)−2(k−1), ahol a 2(k−2) az összes

p-ben potenciálisan el®forduló M -re nézve (1, 1) élb®l, míg a −2(k − 1) az összes p-ben el®forduló
M -re nézve (−1,−1) élb®l jön. Így

∑
u∈p voteu(M

′(u),M(u)) ≤ −2, vagyis M ′ kevésbé népszer¶,
mint M ′ ⊕ p. Ezzel ez az irány kész.
=⇒

Egy M párosítás domináns, ha népszer¶ és minden nála nagyobb párosításnál népszer¶bb. Ha
lenne rá nézve javító út GM -ben (p), az azt jelentené, hogy van egy párosítás (M⊕p), mely nagyobb
nála, és mivel végig GM -ben fut, így nem lévén M -re nézve (−1,−1) éle, legalább olyan népszer¶,
mintM . Ez pedig ellentmond annak, hogyM domináns, így beláttuk, hogy GM -ben nincs rá nézve
javító út.

3.2. Tétel. [3, 3 The set of dominant matchings]
Egy adott G gráfon minden domináns párosítás ugyanazt a csúcshalmazt fedi le.

Bizonyítás. Ezen tétel bizonyításához szükségünk van pár új fogalomra, illetve lemmára.

3.1. De�níció. El®ször de�niáljuk a G = (A ∪ B,E) gráfhoz a G′ = (A′ ∪ B′, E ′) segédgráfot
(ahol az A-beli és A′-beli csúcsok a fér�ak, a B-beli és B′-beli csúcsok a n®k): minden a ∈ A
csúcshoz rendeljünk hozzá egy a0 és egy a1 csúcsot A′-ben, illetve egy d(a) csúcsot B′-ben; minden
b ∈ B csúcshoz pedig pontosan egy B′-beli csúcsot rendeljünk, amit szintén b-nek fogunk nevezni.
Így B′ = B ∪ d(A), ahol d(A) = {d(a) : a ∈ A} és A′ = A0 ∪ A1, ahol A0 = {a0 : a ∈ A},
A1 = {a1 : a ∈ A}. Az A0-beli csúcsok 0-s szint¶ csúcsok, míg az A1-beli csúcsok 1-es szint¶
csúcsok lesznek.

Tekintsük most G′ éleit: minden a ∈ A csúcsra a d(a) ∈ B′ csúcsnak pontosan két szomszédja
van, a0 és a1, ebben a preferencia sorrendben; a d(a) csúcs az a1 csúcs leginkább preferált szomszéd-
ja, míg a0-nak a legkevésbé preferált szomszédja; ezen kívül a0 és a1 további szomszédai a minden
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szomszédja B-ben, preferencialistájuk is ugyanúgy alakul a B-beli szomszédaikon, mint a prefe-
rencialistája G-ben; minden b ∈ B csúcsnak a G′-beli preferencialistájában el®ször az egyes szint¶
szomszédai vannak (®k olyan sorrendben, mint G-ben), majd a nullás szint¶ szomszédai vannak (®k
is egymás között olyan sorrendben, mint G-ben).

3.2. Példa. Az ábrán látható egy példagráf, a csúcsok preferenciáival:

a a′

b b′

a: b′, b b: a, a′

a′: b′, b b′: a, a′

Végrehajtva a most leírt konstrukciót, kapjuk a következ® gráfot, az új csúcsok konstrukciónak
megfelel® preferenciasorrendjével. Az azonos szín¶ élek a megfelel® szín¶ eredeti élb®l származnak,
a szaggatott élek a d(A) halmazból induló élek.

a0 a′0 a1 a′1

d(a) d(a′) b b′

a0: b′, b, d(a) d(a): a0, a1
a′0: b

′, b, d(a′) d(a′): a′0, a
′
1

a1: d(a), b′, b b: a1, a′1, a0, a
′
0

a′1: d(a′), b′, b b′: a1, a′1, a0, a
′
0

3.3. De�níció. Bevezetjük a T : {stabil párosítások G′-ben} → {párosítások G-ben} leképezést.
LegyenM ′ tetsz®leges stabil párosítás G′-ben. Legyen T (M ′) az a részgráf, melyet úgy kapunk, hogy
az összes olyan élt kitöröljükM ′-b®l, melyek egyik vége benne van d(A)-ban, és minden (ai, b) ∈M ′

élt az (a, b) éllel helyettesítjük.

3.4. Megjegyzés. Láthatjuk ekkor, hogy T (M ′) valóban párosítás G-ben: minden a ∈ A-ra a1
legkedvesebb szomszédja d(a), így M ′-ben d(a) biztosan párosítva van (vagy a0-hoz vagy a1-hez);
így a0 és a1 közül legfeljebb egyikük van párosítva egy b ∈ B′ \ d(A) csúcshoz; vagyis M = T (M ′)
párosítás G-ben.

Be fogjuk látni, hogy M ′ G′-beli stabil párosítás esetén M = T (M ′) G-beli párosítás domináns.
El®ször idézzük fel a következ® jelöléseket: minden G-beli e = (a, b) ∈ E \M élt jelöljük meg az
(αe, βe) párral, ahol αe = votea(b,M(a)), βe = voteb(a,M(b)).

3.5. De�níció. Vezessük be a G-beli csúcsok f -értékét:

- minden a ∈ A-ra, ha M ′(a1) = d(a), akkor f(a) = 0, egyébként f(a) = 1; szóval ha a ∈ A
párosítatlan M -ben, akkor (a0, d(a)) ∈M ′ és így f(a) = 1 (hiszen különben az (a0, d(a)) blokkoló
él lenne M ′-ben);

- minden b ∈ B-re, haM ′(b) ∈ A1, akkor f(b) = 1, egyébként f(b) = 0; vagyis ha b ∈ B párosítatlan
M ′ által (és így M által is), akkor f(b) = 0.

3.3. Lemma. [3, Claim 1]

i) Ha az (a, b) él (1, 1) él M-re nézve, akkor f(a) = 0, f(b) = 1.
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ii) Ha (a, b) élre igaz, hogy f(a) = 1, f(b) = 0, akkor ez az él M-re nézve (−1,−1) él.

Bizonyítás. Belátjuk külön a két állítást, ábrával segítve a megértést.

i) Az (a, b) él egy (1, 1) él M -re nézve. El®ször is jegyezzük meg, hogy nem lehet sem a, sem
b párosítatlan M által, mert ha a párosítatlan, akkor M ′-ben (a1, b) blokkoló él lenne, ha b
párosítatlan, akkor M ′-ben (a0, b) lenne blokkoló él, viszont M ′ stabil.

Legyen M(a) = z, M(b) = y. Így votea(b, z) = 1, és hasonlóan voteb(a, y) = 1. A T leképezés
de�níciójából tudjuk, hogy M ′-ben z párja a0 vagy a1, b párja pedig y0 vagy y1.
Így tehát 4 esetünk van: M ′-ben
(1 - zöld) (a0, z) és (y0, b),
(2 - piros) (a1, z) és (y0, b),
(3 - kék) (a1, z) és (y1, b) vagy
(4) (a0, z) és (y1, b) élek vannak.

Az M ′ stabil párosítás G′-ben, így G′-ben nincs rá nézve blokkoló él. Viszont az (1) esetben
(a0, b), a (2) és (3) esetben (a1, b) blokkoló él M ′-re nézve (ezek az ábrán feketével vannak
jelölve). Tehát kaptuk, hogy M ′(b) ∈ A1, M ′(a1) = d(a), vagyis f(a) = 0 és f(b) = 1.

a0 a1 y0 y1

d(a) d(y) z b

a0: b, z, d(a) b: a1, y1, a0, y0
a1: d(a), b, z

a0 a1 y0 y1

d(a) d(y) z b

a0 a1 y0 y1

d(a) d(y) z b

ii) Tudjuk, hogy f(a) = 1, tehát M ′(a0) = d(a), ami a0 preferencialistáján az utolsó helyen áll,
és azt is tudjuk, hogy a0 szomszédos b-vel, vagyis biztos, hogy b visszautasította a0-t. Mivel
f(b) = 0, vagyis M ′(b) ∈ A0, így M ′(b) = u0, ahol voteb(u, a) = 1 a G gráfban. A G′ gráfban
voteb(a1, u0) = 1, hiszen az egyes szint¶ csúcsokat preferálja b az összes nullás szint¶ el®tt. Így
M ′(a1) = v, ahol votea(v, b) = 1. Tehát kaptuk, hogy (a, v) és (u, b) élek vannak M -ben, és
votea(v, b) = 1, voteb(u, a) = 1, vagyis M -re nézve az (a, b) él (−1,−1) él.

a0 a1 u0

d(a) v b

u1

a0: v, b, d(a) b: u1, a1, u0, a0
a1: d(a), v, b
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A továbbiakban belátunk még két lemmát, melyek segítségével megmutatjuk, hogy M = T (M ′)
domináns párosítás G-ben, így a 2.3 állítás alapján minden szigorú csúcspreferenciákkal ellátott
páros gráfban létezik domináns párosítás.

3.4. Lemma. [3, Lemma 2]
GM -ben nincs javító út M-re nézve.

Bizonyítás. Legyen a ∈ A és b ∈ B párosítatlan M -ben. Így f(a) = 1, f(b) = 0. Vagyis ha van
p = 〈a, ..., b〉 javító út M -re nézve GM -ben, akkor mivel egy 1 érték¶ fér�tól megyünk egy 0 érték¶
n®ig, lesz p-ben egymást követ® y ∈ A és z ∈ B, melyekre f(y) = 1 és f(z) = 0. Viszont a 3.3
lemma második része alapján ekkor ez az (y, z) él (−1,−1) él, ami azt jelenti, hogy nem lehetne
GM -ben. Tehát GM -ben nincs javító út M -re nézve.

3.5. Lemma. [3, Lemma 3]
M népszer¶ G-ben.

Bizonyítás. Belátjuk, hogy M teljesíti a népszer¶ség 2.19 tételben szerepl® három kritériumát.

a) Tekintsünk egy C alternáló kört M -re nézve GM -ben, és legyen a ∈ C.
Ha f(a) = 0, akkor b = M(a)-ra is teljesül, hogy f(b) = 0 (f -érték de�níciójából), és a 3.3
lemma második része miatt GM -ben nem lehet b-nek a′ szomszédja, melyre f(a′) = 1.
Hasonlóan ha f(a) = 1, akkor a párja, b = M(a)-ra is f(b) = 1 teljesül, és ha van egy (y, b) él,
mely (1, 1) él, akkor a 3.3 lemma els® része miatt f(y) = 0, és akkor nem tudna visszatérni az
el®bbiek alapján a kör az a csúcsba (mert f(a) = 1). Tehát ha van GM -ben alternáló kör M -re
nézve, akkor abban minden csúcs f -értéke azonos. A 3.3 lemma els® része alapján két azonos
f -érték¶ csúcs között nem mehet (1, 1) él, így C-ben nem lehet (1, 1) él.

b) Tekintsünk egy p alternáló utat M -re nézve GM -ben, és tegyük fel el®ször, hogy a kezd®csúcsa
a ∈ A, mely párosítatlan M -ben, így f(a) = 1, és így a 3.3 lemma második része alapján a
szomszédjára p-ben, b′ ∈ B-re f(b′) = 1. Mivel f(b′) = 1, így a′ = M(b′)-re f(a′) = 1, és az
el®z® gondolat alapján p minden csúcsának f -értéke 1, vagyis p-ben nem lehet (1, 1) él.
Most tegyük fel, hogy p kezd®csúcsa b ∈ B, ami párosítatlan M -ben, vagyis f(b) = 0, így
a 3.3 lemma második része alapján b szomszédjára p-ben, a′-re f(a′) = 0. Mivel f(a′) = 0, így
b′ = M(a′)-re is f(b′) = 0, és így neki sem lehet a 3.3 lemma második része alapján 1-es f -érték¶
szomszédja GM -ben. Vagyis p minden csúcsának f -értéke 0, így p-ben nem lehet (1, 1) él.

c) Tekintsünk egy p alternáló utat M -re nézve GM -ben. Feltehet®, hogy p kezd®csúcsa párosított
M -ben (az el®z® eset foglalkozik azzal, ha párosítatlan). Tegyük fel, hogy ez a kezd®csúcs a ∈ A.
Ha f(a) = 0, akkor b = M(a)-ra f(b) = 0, aminek a 3.3 lemma második része alapján nincs 1-es
f -érték¶ szomszédja GM -ben, vagyis p minden csúcsának f -értéke 0, így a 3.3 lemma els® része
alapján nincs benne (1, 1) él.
Ha f(a) = 1, akkor p-ben csúcsról csúcsra lépegetve eljuthatunk egy (y, z) élhez (y ∈ A, z ∈ B),
mely (1, 1) él és f(y) = 0, f(z) = 1 (el®ször z-t érjük el). Viszont miután elértük y-t, csak 0-s
csúcsokat fogunk látni p mentén, így nem találkozhatunk több (1, 1) éllel.
Tegyük most fel, hogy p kezd®csúcsa b ∈ B. Ha f(b) = 1, akkor a = M(b)-re is f(a) = 1 és
a 3.3 lemma második része alapján ennek nincs 0 f -érték¶ szomszédja GM -ben, vagyis p minden

22



csúcsának f -értéke 1, így nincs benne (1, 1) él.
Ha f(b) = 0, akkor p csúcsain végigsétálva, eljuthatunk egy (y, z) élhez (y ∈ A, z ∈ B), mely
(1, 1) él, és f(y) = 0, f(z) = 1. Miután elértük z-t, végig 1-es f -érték¶ csúcsokon fogunk lépkedni
a 3.3 lemma második része miatt, így nem találkozhatunk több (1, 1) éllel p-ben a 3.3 lemma
els® része alapján. Vagyis minden esetben legfeljebb egy (1, 1) él lesz p-ben.

Beláttuk tehát, hogy M népszer¶, ami a 3.4 lemmával együtt adja, hogy M domináns.

3.6. Állítás. [3, 3.1 T is surjective]
A T leképezés szürjektív, vagyis minden M G-beli domináns párosítás el®áll egy G′-beli M ′ stabil
párosítás T általi képeként.

Bizonyítás. Minden G-beli M -hez konstruálunk egy G′-beli stabil párosítást.

3.6. Algoritmus. Legyenek A0, A1 ⊆ A, B0, B1 ⊆ B a következ®kben leírt csúcshalmazok:

1. Legyen el®szörA0 = B1 = ∅, A1 = {M által párosítatlan fér�ak} ésB0 = {M által párosítatlan n®k}.

2. Minden (y, z) ∈ E \M élre, amely (1, 1) élM -re nézve, legyen A0 = A0∪{y}, B0 = B0∪{M(y)},
B1 = B1 ∪ {z} és A1 = A1 ∪ {M(z)}.

3. Amíg létezik párosított a /∈ A0 fér�, ami szomszédos GM -ben egy B0-beli n®vel,
addig legyen A0 = A0 ∪ {a} és B0 = B0 ∪ {M(a)}.

4. Amíg létezik párosított b /∈ B1 n®, ami GM -ben szomszédos egy A1-beli fér�val,
addig legyen B1 = B1 ∪ {b} és A1 = A1 ∪ {M(b)}.

Ezek alapján láthatjuk, hogy minden a ∈ A1 fér�tól létezik páros hosszú alternáló út GM -ben
(1) egy M által párosítatlan fér�ig (1. és 4. lépés) vagy
(2) egy M(z) fér�ig, ahol z-b®l indul (1, 1) él (2. és 4. lépés).

(Ha nem lenne ilyen M(z) csúcs amellett, hogy az (1)-beli alternáló út sem létezik, akkor bár-
meddig cikázhatnánk A1 és B1 között, hiszen B1-b®l A0-ba GM -ben csak (1, 1) él mentén juthatunk
el, és A1-b®l csak B1-be vezetnek GM -beli élek.)

Hasonlóan minden a ∈ A0 fér�tól létezik páratlan hosszú alternáló út GM -ben
(3) egy M által párosítatlan n®ig (1. és 3. lépés) vagy
(4) egy M(y) n®ig, ahol y-ból indul (1, 1) él (2. és 3. lépés).

3.7. Lemma. [3, Lemma 4]
A0 ∩ A1 = ∅

Bizonyítás. Indirekten bizonyítunk, és ezen belül négy esetünk van:

1. eset Tegyük fel, hogy a teljesíti az (1) és (3) pontokat, benne lévén A1-ben és A0-ban is.
Tehát létezik a-ból páros hosszú alternáló út GM -ben egy M által párosítatlan u fér�ig és
létezik páratlan hosszú alternáló út GM -ben egy M által párosítatlan v n®ig. Így viszont
p = 〈u, ..., v〉 javító út lesz GM -ben M -re nézve, ami ellentmond annak, hogy M domináns
a 3.1 tétel alapján.
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2. eset Tegyük fel, hogy a az (1) és (4) pontokat teljesíti, benne lévén A1-ben és A0-ban is. Tehát
a-ból indul egy páros hosszú alternáló út GM -ben egy M által párosítatlan fér�ig, illetve
indul egy páratlan hosszú alternáló út GM -ben egy z n®ig (y fér�n keresztül), ahol (y, z)
(1, 1) él. Ez viszont ellentmond a népszer¶ség 2.19 tételben szerepl® b) feltételének.

3. eset Tegyük fel, hogy a a (2) és (3) pontokat teljesíti, benne lévén A1-ben és A0-ban is. Ez
az eset teljesen hasonló a 2. esethez, kapni fogunk egy (1, 1) élt tartalmazó alternáló utat
GM -ben egy M által párosítatlan csúcsból, ami ellentmond a népszer¶ség b) feltételének.

4. eset Tegyük fel végül, hogy a a (2) és (4) pontokat teljesíti, benne lévén A1-ben és A0-ban
is. Tehát a elérhet® páros hosszú, (1, 1) élt tartalmazó alternáló úton GM -ben és M(a)
is elérhet® egy páros hosszú, (1, 1) élt tartalmazó alternáló úton GM -ben. Ha ez a két
(1, 1) él ugyanaz, akkor kapunk egy alternáló kört GM -ben, melyben van (1, 1) él. Ez
pedig ellentmond a népszer¶ség 2.19 tételben szerepl® a) feltételének. Ha ez a két (1, 1) él
különböz®, akkor pedig kapunk egy alternáló utat GM -ben, amiben legalább két (1, 1) él
van, ami pedig a népszer¶ség c) feltételének mond ellent.

Tehát kaptuk, hogy A0-nak és A1-nek nem lehet közös eleme.

Most megkonstruáljuk az M ′ párosítást, melynek T általi képe M .

3.7. Algoritmus. Legyen kezdetben M ′ = ∅.

- Minden a ∈ A0-ra legyen M ′ = M ′ ∪ (a0,M(a)) ∪ (a1, d(a)).

- Minden a ∈ A1-re legyen M ′ = M ′ ∪ (a0, d(a)), illetve ha a párosított M által, akkor legyen
M ′ = M ′ ∪ (a0, d(a)) ∪ (a1,M(a)).

- Ha pedig a /∈ A0 ∪ A1, akkor legyen M ′ = M ′ ∪ (a0,M(a)) ∪ (a1, d(a)). (Azok a fér�ak, akik
nincsenek benne A0 ∪A1-ben, nem érhet®k el sem párosítatlan csúcsból, sem (1, 1) élb®l GM -beli
alternáló úton.)

3.8. Lemma. [3, Lemma 5]
M ′ stabil párosítás G′-ben.

Bizonyítás. Indirekt tegyük fel, hogy M ′ nem stabil G′-ben, vagyis léteznek (ui, v) és (aj, b) élek
M ′-ben, ahol i, j ∈ {0, 1}, melyekre G′-ben v és aj egymást preferálják ui-vel, illetve b-vel szemben.
Egy blokkoló él nem tartalmazhat d(A)-beli csúcsot, és b sem lehet d(A)-beli (ha az lenne, i = j = 0
lenne a preferencialisták miatt, így (a, v) blokkoló él lenne G-ben M -re nézve, vagyis a ∈ A0 lenne,
és így M ′ felépítése alapján (a0,M(a)) lenne benne M ′-ben, nem pedig (a0, d(a))). Tehát (u, v) és
(a, b) M -ben vannak.

Ha i = j, akkor (a, v) blokkoló él G-ben M -re nézve. Azonban a 3.6 konstrukcióból tudjuk,
hogy minden M -re nézve blokkoló él A0 × B1-ben van. Mivel i = j = 0 esetén a és u sem lenne
A1-ben, így b és v sem lenne B1-ben, i = j = 1 esetén pedig a és u is A1-ben lenne, vagyis egyik
esetben sem lehetne (a, v) ∈ A0 × B1. Tehát i 6= j. Mivel v aj-t preferálja ui-vel szemben G′-ben,
így G′ konstrukciója miatt csak az lehet, hogy i = 0 és j = 1. Ezek alapján a1 preferálja v-t b-vel
szemben, így a is preferálja v-t b-vel szemben, viszont v nem preferálhatja a-t u-val szemben, mert
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akkor indulna (1, 1) él egy A1-beli csúcsból (a ∈ A1 a 3.7 konstrukció alapján), megcáfolva, hogy
blokkoló élek csak A0 × B1-ben vannak. Tehát az (a, v) él (1,−1) él, vagyis benne van GM -ben,
a ∈ A1 és v /∈ B1, hiszen u biztosan nincs A1-ben (a 3.7 konstrukció alapján), így v sem lehet
B1-ben (a 3.6 konstrukció alapján). Ez viszont azt jelenti, hogy amikor a 3.6 konstrukció során a
v csúcshoz jutunk, a 4. lépés alapján berakjuk a B1-be, a párját, u-t pedig az A1-be, amib®l a 3.7
konstrukció szerint (u0, d(u)) ∈ M ′, viszont (u0, v) ∈ M ′ és v 6= d(u). Ellentmondásra jutottunk,
vagyis nincs blokkoló él G′-ben M ′-re nézve.

Mivel a most konstruáltM ′-ben minden a ∈ A csúcsra (a0, d(a)) és (a1, d(a)) élek közül pontosan
az egyik van benne, így ha M ′-b®l elkészítjük T (M ′)-t a d(A)-beli csúcsok törlésével és (ai, b) élek
esetén (i, j ∈ {0, 1}) az (a, b) élek megtartásával, akkor láthatjuk, hogy T (M ′) valóban párosítás,
és tényleg M -et kapjuk vissza.
Végeztünk tehát annak bizonyításával, hogy T szürjektív.

Térjünk vissza a 3.2 tétel bizonyítására.
Mivel G′-ben minden stabil párosítás ugyanazt a csúcshalmazt fedi a 2.7 tétel alapján, és minden
G-beli domináns párosítás el®áll egy G′-beli stabil párosítás T általi képeként a most belátott 3.6
tétel alapján, így a 3.3 de�níció szerinti leképezés egyértelm¶sége miatt G-ben minden domináns
párosítás ugyanazt a csúcshalmazt fedi.

3.9. Tétel. [5, Theorem 1.1, 1.2.]
Legyen P egy népszer¶, S egy stabil, D pedig egy domináns párosítás egy adott G gráfon. Ekkor
igaz, hogy V (S) ⊆ V (P ) ⊆ V (D).

Bizonyítás. Külön belátjuk az els®, majd a második tartalmazást.

1) El®ször belátjuk, hogy tetsz®leges S stabil párosítást tekintve V (S) ⊆ V (P ) minden P népszer¶
párosításra.
Indirekt tegyük fel, hogy létezik P népszer¶ párosítás és v csúcs úgy, hogy v ∈ V (S) \ V (P ).
Ekkor S⊕P -ben létezik p út, melynek v az egyik végpontja. Tudjuk, hogy P egyik éle sem lehet
(1, 1) él S-re nézve, hiszen S stabil, így

∑
u∈p voteu(P (u), S(u)) ≤ −1, vagyis P ⊕ p népszer¶bb,

mint P , ami ellentmond P népszer¶ségének.

2) Most két lemma segítségével belátjuk, hogy tetsz®leges D domináns (s®t tetsz®leges maximális
népszer¶) párosítás mellett V (P ) ⊆ V (D) minden P népszer¶ párosításra.

3.10. Lemma. [5, Lemma 3.1]
LegyenM ésM ′ tetsz®leges népszer¶ párosítások G-ben, p = 〈v1, ..., vk〉 egy maximális hosszúságú
alternáló út M ⊕M ′-ben. Feltehet®, hogy v1 ∈ V (M ′). Ekkor vk ∈ V (M ′), vagyis p javító út
M-re nézve.

Bizonyítás. Indirekt tegyük fel, hogy vk ∈ V (M), tehát k páratlan szám (p az M ′-b®l induló
alternáló út), így

∑
u∈p voteu(M(u),M ′(u)) 6= 0.

M népszer¶sége miatt
∑

u∈p voteu(M(u),M ′(u)) ≤ −1 nem lehet, mert akkorM ⊕p népszer¶bb
lenne, mintM . HasonlóanM ′ népszer¶sége miatt

∑
u∈p voteu(M(u),M ′(u)) ≥ 1 sem lehet, mert

akkor M ′ ⊕ p népszer¶bb lenne, mint M ′. Tehát ellentmondásra jutottunk.
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3.11. Lemma. [5, Lemma 3.2]
Legyen M,M ′ két tetsz®leges népszer¶ párosítás G-ben, p = 〈v1, ..., vk〉 javító út M-re nézve
M ⊕M ′-ben (v1, vk ∈ V (M ′)). Ekkor p-ben nincs (−1,−1) él M-re nézve, vagyis p GM -ben is
javító út M-re nézve.

Bizonyítás. M és M ′ is népszer¶, így
∑

u∈p voteu(M
′(u),M(u)) = 0, vagyis p-ben ugyanannyi

(1, 1) él van, mint (−1,−1) él.

Indirekt tegyük fel, hogy p-ben t > 0 (−1,−1) él van M -re nézve. Legyenek p1, ..., pt+1 a
maximális részútjai p-nek GM -ben (vagyis a (−1,−1) élek eltávolításával kapott részútjai p-
nek), és tegyük fel, hogy v1 ∈ p1, ..., vk ∈ pt+1. Mivel v1, vk ∈ V (M ′), így p1-ben és pt+1-ben sem
lehet (1, 1) él, hiszen akkor megsértenénk a népszer¶ség 2.19 tételben szerepl® b) feltételét M -re
vonatkozólag. A többi részútban pedig legfeljebb egy-egy darab (1, 1) él lehet, hiszen különben
megsértenénk a népszer¶ség c) feltételét M -re vonatkozólag.
Tehát

∑
u∈p voteu(M

′(u),M(u)) ≤ 2(t − 1) − 2t = −2, ahol a 2(t − 1) a legfeljebb t − 1 darab
M -re nézve (1, 1) élb®l jöv® érték, a −2t pedig a t darab M -re nézve (−1,−1) élb®l jöv® érték.
Ez viszont ellentmond a kezdeti megállapításunknak, így a lemmát beláttuk.

Ezek alapján a második rész bizonyítása a következ®.

Legyen D domináns párosítás. Indirekt tegyük fel, hogy létezik P népszer¶ és v0 csúcs, melyre
v0 ∈ V (P ) \ V (D). Legyen p = 〈v0, v1, ..., vt〉 alternáló út D ⊕ P -ben (t ∈ Z+ megfelel®).
A 3.10 lemma alapján ekkor p javító út G-ben D-re nézve, vagyis a 3.11 lemma alapján p javító
út GD-ben is D-re nézve, ami viszont a 3.1 tétel szerint ellentmond annak, hogy D domináns.
Ezzel a 3.9 tételt beláttuk.
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3.2. Domináns párosítások tanúja

3.12. Tétel. [7] (K®nig-tétel)
Egy G = (A ∪ B,E) páros gráfban ν(G) = τ(G), vagyis a legnagyobb független élhalmaz (tehát
párosítás) elemszáma egyenl® a legkisebb lefogó ponthalmaz méretével.

Bizonyítás. Egy független élhalmaz minden élének legalább egyik végére kell egy-egy lefogó pont,
így a minimális lefogó ponthalmaz legalább akkora, mint a legnagyobb független élhalmaz. Tehát
elég belátnunk, hogy van olyan párosítás és lefogó ponthalmaz, melyek mérete megegyezik, mert
akkor az el®bbi megállapítás alapján ez pont a legnagyobb párosítás és a legkisebb lefogó ponthalmaz
mérete lesz.

Tegyük fel, hogyM maximális párosítás a G páros gráfban. Keresünk hozzá egy vele megegyez®
lefogó ponthalmazt.

Irányítsuk meg M éleit B-b®l A-ba, a gráf többi élét A-ból B-be. Legyen U az A halmazbeli
M által párosítatlanul hagyott csúcsok halmaza, illetve Z azon csúcsok halmaza, melyek elérhet®k
U -beli csúcsból alternáló út mentén (U ⊂ Z). Legyen ezután K = (A \ Z) ∪ (B ∩ Z).

Ekkor B ∩K = B ∩ Z-ben nem lehet párosítatlan csúcs, mert akkor vehetnénk a közte és egy
U -beli csúcs közötti páratlan hosszú alternáló utat, ami így javító út lenne M -re nézve, ellent-
mondásban azzal, hogy M maximális párosítás G-ben. Ezenkívül láthatjuk, hogy A ∩ Z és B \K
között nem megy él: minden párosításbeli él A ∩ Z-be a Z halmazból indul, az nem lehet, hogy
egy párosításbeli él végpontját elértük irányított úton U -ból, de kezd®pontját nem; ha menne nem
párosításbeli él A ∩ Z-b®l B \ Z-be, akkor ezen él végpontja is elérhet® lenne U -ból, viszont akkor
benne kéne lennie Z-ben, és nincs benne. Továbbá nem megy párosításbeli él B ∩ Z-b®l A \ Z-be,
mert akkor annak végpontja is elérhet® lenne U -ból, viszont nincs Z-ben.

Kaptuk tehát, hogy minden él legalább egyik végpontja K-ban van (nem mehet él A∩Z és B\Z
között), illetve minden párosításbeli élnek pontosan egyik vége van K-ban (nem mehet párosításbeli
él A \ Z és B ∩ Z között), és K-ban nincsen párosítatlan csúcs, tehát K egy M -mel megegyez®
méret¶ lefogó ponthalmaz, vagyis minimális lefogó ponthalmaz G-ben.

3.13. Állítás. Egy M népszer¶ párosítás 2.11 de�nícióban szerepl® tanújára nézve GM -ben nem
lehet egy él mindkét vége pontos, így a pontatlan csúcsok lefogó ponthalmazt alkotnak GM -ben.

Bizonyítás. Legyen M népszer¶ párosítás, és egy hozzá tartozó, {0,±1} érték¶ tanú α.
Mivel GM -ben minden élre wtM(e) 0 vagy 2, így azt kell megnéznünk, hogy ezen élek két végén
milyen α-érték¶ csúcsok állhatnak. Egy (1, 1) él mindkét végén csak 1-es α-érték¶ csúcs állhat
a pontosság 2.12 de�níciója alapján, tehát egyik vége sem lehet pontos, hiszen minden csúcsra
wtM(u, u) 0 vagy −1. Egy 0 érték¶ élnek nem állhat mindkét végén −1 α-érték¶ csúcs, illetve nem
állhat egy 0 és egy −1 α-érték¶ sem. Tehát vagy van az egyik végén egy 1-es α-érték¶ csúcs, ami így
nem lehet pontos, vagy mindkét végén 0 α-érték¶ csúcs áll. Ekkor ha wtM(u, u) = −1 teljesül ezen
csúcsokra, akkor nem pontosak. Abban az esetben lehetne az él mindkét vége pontos (0 α-értékre),
ha wtM(u, u) = 0 lenne mindkét csúcsra, ez viszont az 1.11 de�níció alapján azt jelentené, hogy
mindketten párosítatlanokM által, így közöttük GM -ben egy (1, 1) él menne, vagyis 1 kellene, hogy
legyen mindkét csúcs α-értéke, ami ellentmondást ad, hiszen abból indultunk, hogy 0 α-érték¶ek.

Tehát kaptuk, hogy nincs olyan élGM -ben, melynek mindkét vége pontos (vagyis αu = wtM(u, u)),
tehát a pontatlan csúcsok lefogó ponthalmazt alkotnak GM -ben.
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3.14. Tétel. HaM párosítás domináns, akkor a 2.11 de�nícióban leírt tanúja választható olyannak,
hogy pontosan a pontatlan csúcsok alkossanak egy minimális lefogó ponthalmazt GM -ben. (Vagyis
van olyan tanúja, mely egy GM -beli minimális lefogó ponthalmazon 1, a párosítatlan csúcsokon 0,
és máshol -1.) Fordítva: Ha M népszer¶ párosításnak van ilyen tanúja, akkor domináns.

Bizonyítás. El®ször belátjuk, hogy ha M domináns, akkor van ilyen tanúja. Végig GM -ben fogunk
dolgozni. Mivel M népszer¶, így a 2.26 tétel szerint létezik {0,±1} tanúja. Egy csúcs akkor pon-
tatlan, ha párosítatlan és 1-es a tanúértéke, vagy ha párosított és 0 vagy 1 a tanúértéke. Mivel egy
adott gráfban minden domináns párosítás ugyanazokat a csúcsokat fedi le a 3.2 tétel szerint, és ezek
bármely népszer¶ párosításra tartalmazzák a párosítás által fedett csúcsokat a 3.9 tétel szerint, így
ha egy csúcs fedetlen egy domináns párosítás által, akkor minden népszer¶ által is fedetlen, tehát
a 2.26 tételben el®forduló optimalitási feltételek miatt 0 a tanúértéke (pontosnak kell lennie).

3.8. Algoritmus. Adunk egy konstrukciót domináns párosítás esetén az állításban leírt tanúra:

1. A fentebb leírt megállapítás alapján minden domináns párosítás tanúja 0 a párosítatlan csúcso-
kon, adjunk tehát az M által párosítatlan csúcsoknak 0 tanúértéket.

2. Egy domináns párosítás szerinti (1, 1) élek mindkét végén biztosan 1 tanúérték¶ csúcsok állnak,
ezek párjain pedig biztosan −1 a tanúérték (mindnek van párja, különben lenne párosítatlan
csúcsból induló, (1, 1) élt tartalmazó alternáló út M -re nézve, ami ellentmondana annak, hogy
M népszer¶). Legyen tehát ezen csúcsok tanúértéke a mi konstrukciónkban is 1, illetve −1.

3. Töröljük most GM -b®l az (1, 1) éleket, ezek végpontjait, és a bel®lük induló éleket, hiszen ezek
már le vannak fogva, és a másik végükön vagy van már tanúérték vagy nem tudjuk elrontani az
egyenl®tlenséget (csak 0-s él maradhatott, aminek így a másik végén egyel®re mindegy, mi van,
ha az egyik végén 1-es, hiszen a tanú mindenképp {0,±1} érték¶). Az így törölt 1-es tanúérték¶
csúcsok annyian voltak, mint ahány párosításbeli élt töröltünk, hiszen mindegyikb®l pontosan
egy indult, és ezeken kívül nem töröltünk párosításbeli élt.

4. Az így megmaradt részgráfban már csak M -re nézve 0 súlyú élek vannak (2-eseket az el®z®
pontban töröltük ki, −2-esek pedig azért nincsenek, mert GM -ben dolgozunk), és a már értékkel
rendelkez® csúcsok közül csak 0, illetve −1 tanúérték¶ek maradtak, amik pedig GM -ben nem
állhatnak egy él két végén (a 0 érték¶ek párosítatlanok, és ha közöttük menne él, az 2-es él
lenne, hiszen egyik®jük sem szeretne egyedül lenni; minden más ilyen élnek pedig −2-esnek kéne
lennie).

5. Tekintsük a −1-es csúcsokat, ezek szomszédainak 1 értéket kell adnunk, hiszen 0 súlyú élek
maradtak, az így kapott 1-es csúcsok párjai pedig −1 α-érték¶ek lesznek (mindnek van párja,
különben már adtunk volna nekik 0 vagy −1 értéket, tehát nem lehetnének egy −1-es csúcs
szomszédai). Ezt iteráljuk, amíg van −1-es csúcs, melynek van még értékkel nem rendelkez®
szomszédja.

6. Ezután töröljük ismét az 1-es csúcsokat, és a bel®lük induló éleket. Ekkor egy olyan részgrá-
fot kapunk, melyben értékkel rendelkez® párosítatlan vagy izolált csúcsok, illetve értékkel nem
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rendelkez® csúcsok maradtak, tehát ami megmaradt M -b®l, az maximális lesz a részgráfban: ha
lenne nagyobb párosítás GM részgráfjában, akkor az vagy párosítana egy 0-s csúcsot, vagyis biz-
tosan nem lenne népszer¶, vagy nem párosítana 0-s csúcsot, és ígyM már törölt éleivel kiegészítve
M -nél nagyobb párosítást kapnánk GM -ben, ami ellentmondana M dominánsságának.

7. A már értékkel rendelkez® csúcsok pontosan a párosítatlanok a megmaradt részgráfban, tehát a
K®nig-tétel bizonyításában (3.12) szerepl® K csúcshalmazban (a részgráfra nézve) nem lehetnek
benne. Ez a maradék gráfra vett K halmaz lefogó csúcshalmaz a részgráfban, és minden meg-
maradt párosításbeli él pontosan egyik végét fogja le, a maradék párosítás pedig az el®z® pont
alapján maximális a részgráfban, így a 3.12 tétel alapján K minimális.

8. Ezen maradék részgráfbeli minimális lefogó ponthalmaz csúcsai legyenek 1 tanúérték¶ek, párjaik
pedig −1 érték¶ek (már csak ezen csúcsoknak nincs érték adva).

A részgráfbeli minimális lefogó ponthalmazhoz hozzávéve a törölt 1-es csúcsokat, egy GM -ben
lefogó ponthalmazt kapunk, amely mérete biztosan legalább akkora, mint M mérete. Mivel a
konstrukció során M minden élének pontosan egyik végére került 1-es tanúérték, másik végére
−1, így pontosan annyi éle van M -nek, mint ahány 1-es csúcsot kaptunk, ami pedig egy lefogó
ponthalmaz mérete. Kaptuk tehát a 3.12 tétel alapján, hogy ez a lefogó ponthalmaz minimális
GM -ben, és pontosan a benne lév® csúcsokon 1 a domináns párosításhoz rendelt tanú értéke, a
párosítatlan csúcsokon 0, mindenhol máshol −1.

A konstrukció során �gyeltünk rá, hogy a tanú minden egyenl®tlenséget teljesítsen. Az algorit-
mus futása lineáris lesz, hiszen a 3.12 tétel bizonyításában szerepl® K halmaz élszámban lineáris
id®ben megkereshet®, ezen kívül pedig ebben az algoritmusban minden él mentén legfeljebb kétszer
végzünk változtatást (értékadás a végpontokon, aztán bizonyos élek esetében törlés).

A másik irány jóval egyszer¶bb, vagyis hogy haM népszer¶, és van ilyen tanúja, akkor domináns.
Ehhez a 3.1 tétel alapján csak annyit kell ellen®rizni, hogy M maximális méret¶ GM -ben, amihez
pedig elég annyi, hogy akkoraM mérete, ahány 1-es tanúérték¶ csúcs van, hiszen ezek egy minimális
lefogó ponthalmazt alkotnak GM -ben, és akkor az el®bb is használt 3.12 tétel miatt M maximális
méret¶ GM -ben.

Mivel M népszer¶, így minden tanújára
∑

u∈A∪B αu = 0, tehát ugyanannyi 1-es és −1-es tanú-
érték¶ csúcs van bármely tanúra nézve a gráfban. Továbbá minden párosításbeli él súlya 0, ezek
az élek pontosak, és nem állhat egyik végükön sem 0, mert csak a párosítatlan csúcsok értéke 0.
Tehát a párosításbeli élek egyik végén szükségszer¶en 1-es, másik végén −1-es áll. Vagyis minden
párosításbeli élhez pontosan egy darab 1-es csúcs tartozik, és a párosítatlan csúcsokon pedig nem
állhatnak 1-esek, mert ott 0 a tanú értéke, tehát ugyanannyi 1-es tanúérték¶ csúcs van, mint ahány
éle azM párosításnak. Ezzel a 3.12 tétel alapján kész vagyunk, beláttuk, hogyM maximális méret¶
GM -ben, és így domináns (abból indultunk, hogy népszer¶).
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Függelék

Arról szeretnék ebben a fejezetben mesélni, hogy miként lehet okos középiskolásokat bevezetni ezen
fogalmak világába.

2019 ®szén a Matematika Összeköt Egyesület friss tagjaként lehet®ségem volt az egyik Medve
Matektáborban két egymást követ® napon egy-egy másfél órás foglalkozást tartani egy tehetséges,
9. osztályosokból álló csoportnak. Mivel akkor már tudtam, hogy népszer¶ párosításokból fogom írni
a szakdolgozatomat, úgy gondoltam, megpróbálom az alapfogalmakat és gondolatokat szemléletesen,
példákon keresztül átadni a gyerekeknek a foglalkozás keretein belül.

Az én szemléletes példám a szalagavató bálra való készül®dés során a kering®párok kiválasztása
volt. El®ször a preferencialistákat vezettem be a példán keresztül: minden kering®zni vágyó végz®s
lánynak van néhány szimpatikus kering®zni vágyó �ú (és fordítva, a szimpátia kölcsönös), akiket
sorba is tud állítani a szimpátia er®ssége alapján. A stabil párosítás ebben a példában egy olyan
végz®s �atalokból álló csapatot jelent, akik mind meg vannak elégedve a leosztással, a párjukkal,
hiszen nincs okuk váltani (vagy mert nagyon jó a párjuk, vagy mert egy másik, szimpatikusabb
partner nem olyan szívesen táncolna velük).

Miután a foglalkozáson ezen példán keresztül nagyjából megértették a gyerekek, hogy mi az a
blokkoló él, illetve stabil párosítás, több egyszer¶ páros gráfon kerestünk stabil párosítást, s®t stabil
párosításokat, amiket aztán összehasonlítottunk az egyes csúcsok szempontjából. Az ilyen kiadott
feladatok során a gyerekek meglep®en gyorsan tudtak váltani a szalagavatós példa és az absztrakt
gráfelméleti probléma között, bár még sokszor szükségük volt rávezet® kérdésekre.

A párosítások összehasonlítása esetén nagyon kézenfekv®, de annál jobban m¶köd® eszköz a
különböz® párosítások éleinek különböz® színekkel való megjelölése. Így könnyen átlátható, hogy
melyik párosítás nagyobb, hogyan lehet esetleg egy párosításon javítani, vagy preferencialisták ese-
tén az, hogy egy-egy csúcs melyik párosításnak �örülne� jobban.

A második foglalkozás alkalmával el®ször is átismételtük az els® foglalkozáson megismert fogal-
makat, majd felvetettem, hogy mit csináljunk akkor, ha azt szeretnénk, hogy a szalagavató tánc
minél szebb legyen kívülr®l, vagyis ha az eddiginél is több párt szeretnénk megtáncoltatni ugyan-
azokkal a preferencialistákkal. Ekkor valójában azt szeretnénk, hogy kollektíven a legjobb párosítást
kapjuk, de ekkor lehet, hogy lesz, aki elégedetlen a párjával, mert lehetne jobb. Viszont ha cserélne,
akkor másnak lenne rosszabb. Ennek megvalósításához ismét párosítások összehasonlítására van
szükség: minden kering®zni vágyó esetében megnézzük, hogy az éppen vizsgált két párosítás közül
melyiknek örülne jobban, és azt a párosítást választjuk, amelyik összességében több szavazatot kap.
Ez egy kicsit macerás, hiszen minden lehetséges két párosítást össze kell hasonlítani, hogy megkap-
juk a legjobbat (vagy az egyik legjobbat), vagyis a gráfelméleti fogalmakat használva egy népszer¶
párosítást.

Egy könnyebb út lehet népszer¶ párosítás megtalálására, ha bevezetjük a dolgozatban is használt
csúcssúlyozást egy adott párosításhoz, és hozzá azt az élsúlyozást, melyet az élek két végén lév®
súlyok összegeként kapunk. Ekkor azt kell ellen®rizni, hogy van-e 0-nál nagyobb összsúlyú párosítás,
hiszen akkor az a párosítás jobb lesz annál, amib®l kiindultunk, így az eddigit elvethetjük, és
nézhetjük ezt az újonnan megtaláltat. Ha esetleg olyan párosítást találunk, aminél már találtunk
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jobbat (vagyis körbeértünk), akkor válasszunk egy teljesen új párosítást, ha pedig nincs olyan,
ami jobb az aktuális párosításnál (minden párosítás összsúlya maximum 0 a párosításhoz rendelt
csúcssúlyozás mellett), akkor elmondhatjuk, hogy ez a párosítás lesz az egyik legjobb, így ha eszerint
osztjuk szét a kering®z® párokat, akkor a lehet® legszebb kering®t kapjuk (persze elegend® gyakorlás
mellett).

A foglalkozás végén néhány példagráfon történ® keresgélés, párosítások összehasonlítása után
beláttuk, hogy persze a stabil párosítások is népszer¶ek, csak nem biztos, hogy a lehet® legtöbb pár
táncol, így nem biztos, hogy a legszebb kering®t tudják bemutatni.

A második foglalkozás legvégén még összefoglaltuk együtt, hogy milyen fogalmakkal találkoz-
tunk, mik voltak a megfelel® kérdések a szalagavatós szemléltetésben, és milyen összefüggéseket
láttunk be.

Összességében nagyon elégedett voltam a csoporttal, gyorsan, könnyen fogadták és dolgozták
fel az új fogalmakat annak ellenére, hogy sokan az alapvet® gráfelméleti fogalmakkal sem voltak
teljesen tisztában, ezeket a foglalkozások elején meg kellett er®síteni (nagyon jól képzett gyerekek
voltak, mindannyian tudtak valamennyit a foglalkozás el®tt is gráfokról, így volt mire építeni). Úgy
érzékeltem a foglalkozások alatt, hogy a modellalkotás, és a példákon való keresgélés jobban fog-
lalkoztatta, lekötötte ®ket, mint a gráfokkal végzett m¶veletek, illetve a fogalmak háttere. Ezért
fontosnak tartom, hogy akár magukkal a gyerekekkel játszassunk le bizonyos szituációkat, algo-
ritmusokat, amiket gráfokon végzünk, hiszen jobban megértik a m¶ködésüket és megmaradnak az
ötletek, ha aktív résztvev®i a folyamatnak. Emellett a sok példagráf, és az azokon való különféle
párosítások összehasonlítása színek használatával szintén segít elmélyíteni a megértést, könnyebben
látják az absztrakt megfelel®jét a játékoknak, és az apró feladatokból kapott sikerélmény viheti ®ket
a nehezebb problémák megoldása, illetve a témával való alaposabb megismerkedés vágya felé.
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