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1. Bevezetés

El lehet-e jutni az elmélettől a mindennapokban használt gyakorlatig? Lloyd Shapleynek és
Alvin Rothnak sikerült, amelyért 2012-ben Nobel-díjjal jutalmazták őket a stabil allokáció
és piactervezés kutatásáért.
A probléma, amely őket foglalkoztatta, a kereslet és kínálat optimális kombinációjának
megtalálása, vagyis a stabil piaci egyensúly elérése olyan esetekben is, ahol nem a profit
növelése az elsődleges. Általában az árak változásával ez az egyensúly magától kialakul, de
vannak helyzetek, amikor a költségek helyett az egyes érdekek összeegyeztetése a feladat.
Gondoljunk például a szervátültetéseknél a donorokra és betegre, vagy az álláskeresőknél
a munkavállalókra és munkaadókra. Itt a két csoport szereplői között párokat kell kialakí-
tanunk. A tagokat különböző érdekek, preferenciák jellemzik, de a cél ekkor is a mindenki
számára legelőnyösebb megoldás megtalálása, ezzel kialakítva a stabilitást.
Lloyd Shapley ilyen feladatok megoldására alkotta meg David Gale-lel azt az algoritmust,
amely lehetővé tette a különböző érdekek esetén a stabil párok kialakítását. Alvin Roth
pedig hozzájárult, hogy ezeket az eredményeket a gyakorlatban is egyre szélesebb körben
alkalmazzák. Ennek sikere vezetett el a Nobel-díjig.
A stabil párosítás megtalálása sok esetben jelenti a legkedvezőbb megoldást a problémákra,
számos helyen és módon alkalmazható. Többek között a magyar felsőoktatási felvételi
rendszer működését segíti.
A dolgozatom célja a stabil párosítást létrehozó algoritmus és legfőbb jellemzőinek be-
mutatása, a különböző problémák megoldására a módszer változatainak ismertetése. A
meglévő stabil párok módosítása a preferenciák bővítése esetén, végül pedig a futásidő és
gyakorlati alkalmazások leírása.
Ezúton szeretnék köszönetemet mondani témavezetőmnek, Lukács Andrásnak, aki hasznos
tanácsaival, észrevételeivel és magyarázataival nélkülözhetetlen segítséget nyújtott ahhoz,
hogy a dolgozatom létrejöhessen.
Külön köszönöm a családomnak az egyetemi éveim alatt nyújtott támogatást.
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2. Alapfogalmak

2.1. Definíció. Páros gráfnak nevezünk egy G gráfot, ha G csúcsainak halmazát fel tudjuk
úgy osztani egy A és B halmazra, hogy az összes G-beli élre teljesül, hogy az egyik végpontja
A-ban van, a másik pedig B-ben. Egy G páros gráfot következőképpen jelölünk: G = (A,B).

2.2. Definíció. Egy G gráf élhalmazának egy M részhalmazát párosításnak nevezzünk, ha
egyik csúcsára sem illeszkedik egynél több M-beli él.

2.3. A matematikai modell. Stabil párosítás feladat esetén mindig egy páros gráfban
kell párosítást találnunk, de ahhoz, hogy ezeket stabilnak nevezhessünk, meg kell felelniük
néhány szabálynak.

• A párosítás résztvevői két csoportra oszthatók, ezek átfedés nélküliek, továbbá a
létszámuk véges nagyságú. Jelöljük a két csoportot X–nek és Y–nak. Ekkor
|X|={x1,x2,. . . , xn} , |Y|={y1,y2,. . . , ym}, ahol n ill. m véges számok.

• X és Y minden tagjához hozzárendelünk egy sorrendet a másik csoport néhány
eleméből. Tehát például xi-hez az Y tagjaiból egy úgynevezett preferencia-sorrendet
társítunk. Egy ilyen az xi-re vonatkozó relációt yi >xi

yj >xi
yk-vel jelöljük, ahol xi

∈ X, yi, yj, ill. yk ∈ Y. A továbbiakban ezt a sorrendet egyszerűbben, felsorolással
jelöljük: P(xl)= yi, yj, yk.

• Ha van olyan pont, amely nem rendelkezik ilyen, a másik csoportra vonatkozó hozzá-
rendeléssel, azokat a továbbiakban nem vesszük figyelembe, kihagyjuk a párosításból.
Ezeket nevezzük izolált pontoknak.

• Feltesszük, hogy egy preferencia-sorrendben a relációk teljesen rendezettek, azaz az
ebben szereplő bármely két másik csoportbeli tag összehasonlítható, vagyis megha-
tározható, hogy melyikük áll előrébb egy lehetséges párosításban. Másrészt ezek a
relációk tranzitívek, ha yi >xl

yj és yj >xl
yk, akkor yi >xl

yk.

• Jelöljük P-vel az összes tag preferencia-sorrendjét.
P={P(x1), P(x2). . . P(xn), P(y1), P(y2). . . P(ym)}. A stabil párosítás feladatát pedig
a (X,Y,P) betűhármassal.

• Az (X,Y,P) stabil párosítási feladat eredménye a párok egy H halmaza.
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2.4. Egyéni racionalitás. Felírhatunk olyan preferencia-sorrendeket is, amelyben nem
csak a másik csoport pontjait, de az adott elemet is belevesszük a lehetséges párok közé.
Ha egy xi az algoritmus szerint saját magával kerül "párba", akkor ő a továbbiakban
izolált pontként viselkedik és kihagyjuk a további párosítási folyamatból. Ezáltal minden
pontra igaz, hogy a saját maga utáni elemek a preferencia-sorrendben feleslegessé válnak,
velük már biztosan nem kerülhetnek párba. Ekkor figyelnünk kell arra is, hogy a H

megoldáshalmaz egyénileg racionális, vagyis egyéni blokkoktól mentes legyen. Ez azt
jelenti, hogy nincs benne olyan pár, amelynek egyik, vagy akár mindkét tagja a rangsora
alapján inkább izolált pontnak kéne lennie, mint párban a kijelölt ponttal.

2.5. Példa. Vegyük a következő rangsorolást:
P(xi) = xi, yj, yk
P(yj) = yj, xi, xk

Ebben az esetben ha xi és yj párba van állítva, ez mindkét tag által egyénileg blokkolt,
hiszen a sorrendjük alapján inkább önmagukkal kéne "párba" állniuk.

2.6. Definíció. Egy párosítás egyénileg racionális, ha egyik tag sem blokkolja azt.

Ilyen például az a párosítás, amely minden tagot önmagával párosít, de mi most erre
a megoldásra nem vagyunk kíváncsiak. Ezen kívül is létezik egyénileg racionális H
megoldáshalmaz.

Ez a módszer akkor lehet hasznos, ha a rangsorok alapján rajzolt páros gráfunk teljes,
vagy közel az, vagyis a preferencia-sorrendek tartalmazzák a másik csoport szinte
minden elemét. Ha ilyenkor beszúrjuk a rangsorba saját magát, ezzel lerövidíthetjük
az algoritmus futásidejét, hiszen nem jönnek létre a nagyon hátul rangsorolt párok,
mely a valóságban egyik fél számára sem túl kedvező.

A továbbiakban csak olyan preferencia-sorrendekkel foglalkozunk, amelyek nem tartalmaz-
zák az adott pontot, vagy gondolhatjuk úgy is, hogy mindig ő a legutolsó elem, csak nem
írjuk ki. Ezáltal az algoritmus futása után a H megoldáshalmaz egyénileg racionális és
egyéni blokkoktól mentes lesz.
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3. Gale-Shapley algoritmus

Először minden olyan tagok elhagyunk, amelyek nem rendelkeznek preferencia-sorrenddel.
A rangsor most csak a másik csoportból a párként elfogadható pontokat tartalmazza, saját
magát nem. Ekkor preferencia-sorrend hossza legalább egy, de legfeljebb a másik csoport
elemszáma méretű.

3.1. Definíció. A H megoldáshalmazban nem találunk olyan párt, amely tagjai a preferencia-
sorrendek alapján jobban egymáshoz illenének, mint a jelenlegi párjaikkal. Az ezt elrontó
éleket a gráfban blokkoló éleknek nevezzük.

3.2. Példa. A következő rangsorokkal rendelkezünk:

P(xi)= yi, yj P(yi)= xi, xj

P(xj)= yi, yj P(yi)= xi, xj

Az (xi, yj) ill. (xj, yj) párosítás ilyen preferencia-sorrendek mellett rendelkezik blok-
koló éllel, mégpedig az xi és yi között, mert ők jobban összeillenek egymással, mint jelenlegi
párjaikkal. Ekkor (xi, yi) egy blokkoló pár.

3.3. Definíció. Egy párosítás stabil, ha nincsenek benne blokkoló élek.

Fontos kérdés tehát, hogy hogyan hozható létre stabil párosítás?

3.4. Gale-Shapley algoritmus. [2] Tetszőleges X, Y ill. megfelelő P preferencia-sorrendjeik
esetén, vagyis minden (X,Y,P) esetén talál megoldást. Az algoritmus futása során létrejött
párok nem véglegesek, ezeket egészen az utolsó lépésig felbonthatónak tekintjük. A lépések a
következőek:

• Minden elemhez hozzárendelünk a másik csoport néhány vagy akár összes tagjából
álló teljesen rendezett preferencia-sorrendet. Kijelöljük a kezdeményező csoportot,
melynek preferenciái szerint halad majd az algoritmus, most legyen az X.

• Az X csoport a kezdeményező, ezért minden elemét összekötjük a preferencia-
sorrendjének első tagjával. Ha van olyan yi, amellyel többet is összekötöttünk,
csak azt tartjuk meg, amelyik az yi sorrendjében a legelőrébb áll. Fontos, hogy
minden pontból legfeljebb egy él mehet ki vagy futhat be.

3.5. Megjegyzés. Szinte biztosan lesznek az X és Y csoporton belül is olyan pontok,
amelyekhez nem találtunk párt. Hiszen az X-en belül akadhat olyan pont, amely nem
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állt elég jó helyen a választott pár sorrendjében és a több jelentkező miatt elutasításra
került. Az Y-on belül is lehet olyan pont, amely nem állt egyik X-beli pont rangsorának
első helyén sem, ezért nem került párosításra.

A másik észrevétel, hogy mivel az elején kikötöttük, hogy a párok az algoritmus
futásának végéig felbonthatóak, azok az Y-beli pontok, amelyek párra találtak, végig
párban is maradnak, persze nem biztos, hogy ebben a felállásban. De az X-beliek
helyzete még bizonytalan. Míg az yi pontok helyzete innentől kezdve csak javulhat, a
párban lévő xj pontoké csak romolhat, legjobb esetben így marad. Javulás alatt azt
értjük, hogy a rangsorában előrébb álló ponttal kerül párba, romlásnak, pedig ennek
az ellenkezőjét.

• A pár nélkül maradj xi-ket összekötjük a rangsoruk második elemével. Ha ez olyan
yj pont, amely eddig még nem volt párban, a jelöltek közül kiválasztjuk a számára
legjobban. Ha volt már párja, akkor is hasonlóan járunk el, csak az éppen aktuális
párját is belevesszük a jelöltek közé. Ha van számára jobb az újak között, lecseréljük
régi párját erre. Ezt megtehetjük, hiszen ekkor még a párosítások felbonthatók.

• Ha van olyan pont, amelyet az korábban lecseréltünk, vagy olyan, amelynek még nem
tudtunk párt találni, vesszük mindegyik pont preferencia-sorrendjének következő
jelöltjét és megpróbáljuk vele összepárosítani, ahogy az előző lépésben is tettük. Ezt
addig folytatjuk, ameddig a párok összetétele változik. Az együtt maradt párok
alkotják a H megoldáshalmazt.

3.6. Megjegyzés. A végén egy xi pont, akkor marad a H megoldáshalmazon kívül,
ha a rangsorában szereplő minden yj egy számára megfelelőbb párral került össze, mint
xi. Egy yi pedig akkor marad pár nélkül, ha a számára megfelelő xi-k rangsorában
nem szerepelt, vagy ha mégis, azok egy jobb pár kaptak. Továbbá egy xi minden olyan
yj-nek ajánlatot tett, aki előrébb van a rangsorában, mint a végső párja.

3.7. Tétel. A stabil párosítás problémának mindig létezik megoldása. [6]

Bizonyítás. Az algoritmus létrehozott egy párosítást, de még két dolgot be kell látnunk,
hogy biztosan használható legyen. Először is, hogy az algoritmus véges lépésben leáll,
másodszor pedig, hogy valóban stabil-e, vagyis nincsenek benne blokkoló élek.

1. A véges lépésszám: Azt, hogy az algoritmus egyszer biztosan leáll, könnyen
beláthatjuk. Vegyük észre, hogy minden xi pontot legfeljebb egyszer párosíthatunk
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össze az Y-beli elemekkel, hiszen a preferencia-sorrend egy halmaz, amelyben minden
elem csak egyszer szerepelhet. Az algoritmus szigorú sorrend szerint halad benne, a
tranzitivitás miatt pedig nem tér vissza a korábban már használt élre. Az algoritmus
addig fut, amíg a párok összetétele változik, ezért minden lépésbe legalább egy új pár
jön létre. X és Y véges elemszámú halmazok, ezért a belőlük létrehozható lehetséges
párok száma is az, vagyis a maximális lépésszám is.
Ha mindkét csoport elemszáma n, akkor az algoritmus legfeljebb n2+1 lépésben leáll.
[7]

2. A stabilitás: Stabilnak nevezzük a párosítást, ha egyének és párok sem blokkolják.

Az egyéni blokkokkal nem kell foglalkoznunk, mert az elején feltettük, hogy csak az
elfogadható párokat listázzuk, vagyis az algoritmus futása során nem hozunk létre
olyan párokat, amelyben az egyik fél számára nem megfelelő a másik pont. Így az
egyéni racionalitás teljesül.

A párok akkor blokkolják a stabil párosítást, ha találunk blokkoló élt. Vegyünk egy
xi pontot, amely nem a preferencia sorrendjének első helyén álló yi-vel, hanem a
hátrább rangsorolt ponttal alkot párt. Ekkor biztosak lehetünk benne, hogy xi-t
korábban már összekötöttük yi-vel, de nem maradtak párban, vagy ha mégis, később
felbomlott az egy yi számára megfelelőbb xj pont miatt. (xj, yi) benne lehet a H

megoldáshalmazban, de lehet, hogy végül xk lett yi párja. A tranzitivitás miatt
biztos, hogy xk előrébb áll yi preferencia-sorrendjében mint xj vagy xi, vagyis
xk >yi xj >yi xi , emiatt egyik sem blokkolja a párosítást. És ez bármely párra igaz.

�

A fenti eljárás neve késleltetett elfogadási algoritmus, jelezve ezzel, hogy az algoritmus
futása során a párok felbonthatóak, végleges eredményt csak az utolsó lépéssel kapunk.

3.8. Példa. Vegyünk egy házastárskereső feladatot, amelyben a két csoport pontjai most
nőket (X) ill. férfiakat (Y ) jelöl. Mindenki rangsorolja az ellenkező nem képviselőit aszerint,
hogy kit választana szívesebben párjának. És kiválasztjuk a férfiakat, mint kezdeményező
feleket.
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Az alábbi preferencia-sorrendeket kaptuk:

P(x1) = y2, y3, y1, y4, y5
P(x2) = y3, y1, y2, y4, y5
P(x3) = y5, y4, y1, y2, y3
P(x4) = y1, y4, y5, y2, y3

P(y1) = x1, x2, x3, x4

P(y2) = x4, x2, x3, x1

P(y3) = x4, x3, x1, x2

P(y4) = x1, x4, x3, x2

P(y5) = x1, x2, x4

A nők preferenciája A férfiak preferenciája

Csak azok szerepelnek a felsorolásban, akik számukra elfogadhatóak. Így az egyéni
racionalitással nem lehetnek gondjaink a későbbiekben. És mivel mindenki számára
van megfelelő pár, senkit nem kell kihagynunk a folyamatból. A fenti (X, Y, P ) feladat
megoldásának lépései a következőek:

• Mivel a férfiakat választottunk kezdeményező feleknek, ők kérik meg a nőket, leg-
először mindenki a számára legszimpatikusabbét. Tehát y1, y4, y5 megkéri x1 kezét,
y2, y3 pedig x4-ét. A nők a több jelentkező közül kiválasztják a számukra legjobbat.
Tehát az első körben két pár jött létre :

x1 x2 x3 x4

y1 y2

• A kikosarazott férfiak újra választanak, a listájuk második számú jelöltjét. y3, y4,
y5 rendre x3, x4, x2 kezét kéri meg. A hölgyek közül x2, ill. x3 eddig pár nélkül
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volt, így most elfogadják a kapott ajánlatot, mert kérőik szerepeltek a preferencia-
sorrendjükben, így az ő párjuk y5 ill. x3 lesz. x4 viszont, akinek jelenlegi párja
y2 jobb ajánlatot kapott y4-től, így inkább őt választja. y1 pedig marad az előző
lépésbeli választottjával.

x1 x2 x3 x4

y1 y5 y3 y4

• A korábbiak miatt y2 egyedül maradt. Az ő következő jelöltje x2, aki le is cseréli
kérésére korábbi párját, y5-öt.

x1 x2 x3 x4

y1 y2 y3 y4

• Most y5-nek kell választania, meg is kéri x4 kezét, de ő nem hagyja el aktuális párját
miatta. Ezzel y5 kifogyott a számára alkalmas jelöltekből. Így eldőlt, hogy ő egyedül
marad. Mivel a párok összetétele már nem fog változni, az algoritmus a végéhez ért.
Az (X,Y,P) feladat megoldása a következő:

x1 x2 x3 x4 (y5)

y1 y2 y3 y4 (y5)

A megoldás:

3.9. Megjegyzés. Ha a férfiakat választottuk volna ki kedvezményezett feleknek, más H
megoldáshalmazt kaptunk volna, de természetesen az is stabil lenne a fenti algoritmussal.
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4. Optimális stabil párosítás

4.1. Definíció. Egy adott (X,Y,P) feladat esetén létrehozott H(X) stabil párosítás X-
optimális, ha minden xi számára legalább olyan kedvező, mint bármely másik H’(X) stabil
párosítás. Azaz H(X) ≥xi

H’(X). Hasonló módon H(Y) stabil párosítás Y-optimális, ha
minden yj számára legalább olyan kedvező, mint bármely másik H’(Y), azaz
H(Y) ≥xi

H’(Y).

4.2. Tétel. Gale-Shapley [1] [4]
Minden (X,Y,P) stabil párosítás-kereső feladat esetén a Gale-Shapley algoritmussal
X-optimális vagy Y-optimális párosítást hozhatunk létre, attól függően, hogy X, vagy Y a
kezdeményező fél.

Bizonyítás. Most azt az oldalt bizonyítjuk, ha X a kezdeményező fél, akkor X-optimális
stabil párosítás jön létre.
Ennek igazolásához először vezessünk be egy definíciót:

4.3. Definíció. Azt mondjuk, hogy egy yj elérhető egy xi számára, ha létezik olyan stabil
párosítás, amelyben ők párok.

Indirekt módon tegyük fel, hogy xi volt az első X-beli pont, akit egy számára elérhető pár,
yj elutasított. Ez csak úgy történhetett meg, hogy abban a pillanatban yj-nek volt egy
jobb párja, mondjuk xj. Az xj-nek biztosan nincs yj-nél jobb elérhető partnere, hiszen
akkor nem xi lett volna az első olyan X-beli elem, akit egy elérhető partner visszautasított.
Emiatt xj abban a stabil párosításban sem kaphat jobbat yj-nél , amikor xi és yj egymással
áll párban. Ez viszont ellentmondás, hiszen ekkor xj és yj blokkoló párt alkotna.

Abban az esetben, ha Y a kezdeményező, ugyanígy bizonyítjuk, hogy létezik Y-optimális
stabil párosítás.

�

Eddig csak az egyik csoport érdekeit tartottuk szem előtt, hiszen az elején kiválasztottuk
a kezdeményező felet, vagy úgy is mondhatjuk, hogy ezáltal megmondtuk, hogy ki lett
a kedvezményezett. A tétel miatt már tudjuk, hogy létezik mindkét csoport számára
optimális párosítás. Az is igaz, hogy H(X) az Y, míg H(Y) az X csoport számára a lehető
legrosszabb stabil párosítás.

Ezt mondja ki a következő tétel:
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4.4. Tétel. Knuth [1]
Egy X-optimális stabil párosítás minden Y számára a lehető legrosszabb partnert rendeli,
ami stabil párosítás esetén lehetséges.

Bizonyítás. Legyen M egy X-optimális stabil párosítás, ahol yj párja xi. Tegyük fel,
hogy létezik M’ stabil párosítás, amely az yj-hez xj-t rendeli, pedig xi >yj xj. Ekkor
(xi, yj) blokkolja az M’ párosítást, kivéve hogyha xi M’-beli párja előrébb áll a rangsorában,
mint M-beli párja. Ez a tény pedig annak mond ellent, hogy X-optimális párosítás esetén
xi-nek nincs jobb stabil partnere, mint az M-beli párja.

�

Y-optimális esetre ugyanígy beláthatjuk a tételt.

4.5. Példa. Nézzünk példát olyan esetre, amikor több stabil párosítás is létezik ugyanazokra
a pontokra és preferencia-sorrendekre. Vegyük a következő rangsorolást:

P(x1) = y1, y2, y3
P(x2) = y2, y3, y1
P(x3) = y3, y1, y2

P(y1) = x2, x3, x1

P(y2) = x3, x1, x2

P(y3) = x1, x2, x3

Ebben a példában könnyen belátható, hogy stabil párosítást kapunk akkor,

• ha minden xi-t a listáján szereplő első jelöltjével párosítjuk:
(x1, y1), (x2, y2), (x3, y3)

• ha minden yj-t az listáján szereplő első jelöltjével párosítjuk:
(y1, x2), (y2, x3), (y3, x1)

• ha minden xi a listája második jelöltjével párosítjuk:
(x1, y2), (x2, y3), (x3, y1)

• ha minden yj a listája második jelöltjével párosítjuk:
(y1, x3), (y2, x1), (y3, x2)

Mindegyik párosítás stabil, hiszen nincsenek benne blokkoló élek.

4.6. Megjegyzés. A meglévő stabil párosításokat sorba rendezhetjük. Ehhez először
kiválasztjuk, hogy melyik csoport érdekeit tartjuk szem előtt. Majd megvizsgáljuk, hogy a
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kiválasztott csoport tagjai a rangsoruk hanyadik elemével kerültek párba, ezután összeadjuk
ezeket a számokat, és ahol ez a szám a legkisebb, az a legjobb stabil párosítás a kiválasztott
csoport számára. Minél nagyobb ez a szám, annál gyengébb az eredmény. Ennek megfelelően
kialakítható egy sorrend a párosítások között. Ha megfordítjuk ezt a rangsort, megkaphatjuk
a másik csoport ugyanilyen sorba rendezését.

4.7. Tétel. Knuth [1]
Ha M1 és M2 két stabil párosítás, ahol M1-ben minden xi legalább olyan jó párt kap, mint
M2-ben, akkor M1-ben minden yj legfeljebb olyan jó párt kap, mint M2-ben.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy yj jobb párt kap M1-ben, mint M2-ben, akkor M1-beli
párja xi szintén jobb párt kap M1-ben, mint M2-ben. Ekkor xi és yj blokkolja M2-t.

�

5. Sok-az-egyhez párosítás

Ebben az esetben is két csoportra oszthatjuk a pontokat, de az Y csoport elemeihez
több él is húzható, hogy hány, azt minden pontnál megadjuk. Innen a sok-az egyhez
elnevezés.

5.1. A matematikai modell. [2] Akárcsak a korábbi "egy-az-egyhez" feladatnál, itt is a
célunk egy stabil párosítás létrehozása, ennek elérése érdekében az elején néhány szabályt
fel kell állítanunk.

• A párosítás résztvevői egyértelműen két csoportra oszthatók, ezek átfedés nélküliek,
és véges nagyságúak. Jelöljük a két csoportot X-nek és Y-nak. Ekkor
|X|={x1,x2,. . . , xn}, |Y|={Y1,Y2,. . . , Ym}, ahol n ill. m véges számok.

• Létrehozzuk a preferencia-sorrendeket, vagyis X és Y minden eleméhez hozzárende-
lünk egy sorrendet a másik csoport néhány vagy akár összes eleméből. A rangsorok
teljesen rendezettek és tranzitívek.

• Minden Yj-hez hozzárendelünk egy Q kvótát, amely megadja, hogy legfeljebb hány
él húzható hozzá. Az Yj kvótaszámát Qj-vel jelöljük. És minden j-re igaz, hogy
|X| ≥ Qj

• A korábbihoz hasonlóan a feladatot (X,Y,P)-vel jelöljük, ahol P az összes tag
preferencia-sorrendjét jelöli. Megoldása egy H halmaz, ami tartalmazza a létrejött
párokat.

13



• Ebben az esetben a kezdeményező fél az X.

5.2. Megjegyzés. Az előző, egy-az-egyhez feladat ennek egy speciális esete, ahol minden
j-re a Qj=1.

5.3. Megjegyzés. Célszerű úgy kialakítani a csoportokat, hogy az Y elemszáma lényegesen
kisebb legyen, vagyis |Y| « |X|. Ebben az esetben kevesebb xi marad pár nélkül, ill. több Yj

számára találhatunk a kvótaszámának megfelelő mennyiségű partnert.

5.4. Az algoritmus lépései. Most is kikötjük, hogy az algoritmus futása során létrejött
párok az utolsó lépésig felbonthatóak.

• A pontokhoz hozzárendeljük a másik csoportra vonatkozó preferencia-sorrendjüket
ill. minden Yj -hez még egy kvóta számot is.

• X a kezdeményező fél, így minden xi-t összekötjük a preferencia-sorrendjének első
elemével. Majd minden olyan Yj esetén, amelyhez húztunk élt, megnézzük, hogy a
hozzá között pontok szerepelnek-e a preferencia-sorrendjében. Amelyek nem, azokat
egyből elhagyjuk. A bennmaradtakat a rangsor szerint sorba állítjuk és az elől állók
közül annyit hagyunk meg belőle, amennyit a kvótaszám megenged, a többi élt
töröljük.

5.5. Megjegyzés. Előfordulhat, hogy maradtak izolált pontok. Egy xi akkor ilyen,
ha nem szerepelt választottja rangsorában, vagy az alacsony kvótaszáma miatt el
kellett őt hagynia. Yj pedig akkor, ha nem szerepelt egyik számára megfelelő X-beli
pont listájának élén sem.

Ebben az esetben is igaz, hogy ha egy xi jelenleg párban van, nem biztos, hogy ez
így is marad. Ellenben egy párral vagy párokkal rendelkező Yj biztos párban marad,
sőt az is biztos, hogy legalább ennyi párja lesz a legutolsó lépéskor is. Ebből látszik,
hogy az X csoport tagjainak helyzete csak romolhat, míg az Y-belieké csak javulhat a
továbbiakban. Egy Yj esetén javulás alatt azt értjük, hogy nő a hozzá kötött pontok
száma, ill. ha elérte a maximumot, vagyis a kvótát, azután a pontok összetétele javul
a preferencia-sorrendjének megfelelően.

• A pár nélkül maradt xi-ket összekötjük a rangsor következő elemével. Ha ez olyan
Yj pont, amelynek nem volt egy párja sem, az előző lépés szerint döntünk. Ha volt
már párja, összehasonlítjuk őket az új lehetséges párokkal és azokat hagyjuk meg,
amelyek elől állnak Yj rangsorában, és ahányat a Qj maximálisan megenged.
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• Ha maradt még olyan xi, amelynek nem találtunk párt és még nem értünk a
preferencia-sorrendjének a végére, a korábbiak szerint járunk el. Ezt addig folytatjuk,
ameddig a párok összetétele változik. Megoldást az utolsó lépésnél kapjuk.

5.6. Megjegyzés. A H megoldáshalmazt úgy képzelhetjük el, mint egymástól független
csillag gráfok, középpontjuk egy Yj pont, melyekből csak xi-kbe vezet él.

5.7. Tétel. A sok-az-egyhez stabil párosítás feladatnak a korábbi feltételek mellett mindig
létezik megoldása.

A tétel bizonyítása nagyon hasonló az egy-az-egyhez feladat bizonyításához, ezért ezt most
külön nem fejtem ki, de a példán keresztül majd egyes részleteire még visszatérek.

5.8. Példa. A felsőoktatási felvételi rendszer szintén egy sok-az-egyhez párosítási feladat.
Itt a párosítandók az egyes iskolák (ez nem pontos, mert szakok, képzési és finanszírozási
formák közül kell választani, de most maradjunk csak az egyes intézményeknél) és a diákok.
Az iskolák a pontszámok, míg a jelentkezők a jövőbeli terveik alapján rangsorolnak. A
párkereső feladathoz képest fontos különbség, hogy ott mindenki egy személlyel kerülhetett
párba, itt viszont egy iskola több diákot vehet fel, vagyis több jelentkezőt párosíthatunk
hozzá. A diákok (X) és iskolák (Y) a következő preferencia-sorrendet állították fel:
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P(Y1) = x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8

P(Y2) = x8, x7, x6, x4, x5, x3, x2, x1

P(Y3) = x1, x2, x4, x8, x6, x7, x5, x3

P(x1) = Y1, Y2, Y3

P(x2) = Y2, Y1, Y3

P(x3) = Y1, Y2, Y3

P(x4) = Y1, Y2, Y3

P(x5) = Y2, Y3, Y1

P(x6) = Y3, Y1, Y2

P(x7) = Y3, Y1, Y2

P(x8) = Y1, Y3, Y2

Korábban megállapítottuk, hogy érdemes olyan példát venni, ahol |Y| « |X|, hiszen a
valóságban is több a diák, mint az iskola. Ezen felül a diákok a kezdeményező felek, mert
ők jelentkeznek az egyes iskolákba és ezután az iskola választja ki, kit vesz fel közülük. Y1

és Y2 iskolákban kettő, míg Y3-ban három diák számára van férőhely, vagyis a kvótaszámok:
Q1=2, Q2=2, Q3=3.

Az algoritmust követve ez a feladat 5 lépésben megoldható, melyek a következőek (az
egyszerűség kedvéért csak az egyes lépések után kialakult párokat írom le):

1.
Y1 Y2 Y3

x1 x2 x6

x3 x5 x7

A párosítatlan tagok:
x4 és x8

2.

Y1 Y2 Y3

x1 x4 x6

x3 x5 x7

x8

A párosítatlan tag:
x2

3.

Y1 Y2 Y3

x1 x4 x6

x2 x5 x7

x8

A párosítatlan tag:
x3

4.

Y1 Y2 Y3

x1 x4 x6

x2 x5 x7

x8

A párosítatlan tag:
x3
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5.

Y1 Y2 Y3

x1 x4 x6

x2 x5 x7

x8

A párosítatlan tag:
x3

A megoldás:

Láthatjuk, hogy az utolsó 3 lépésben x3-at nem sikerült párosítanunk, és ezzel kifogyott a
jelöltekből, ezáltal ő nem nyert felvételt. Az összes iskola számára megtaláltuk a megfelelő
mennyiségű elfogadtató diákot, és x3 kivételével minden diákot párba állítottuk egy számára
megfelelő iskolával. További lépésekre nincs is szükségünk, a párok összetétele már nem
fog változni. Így az 5. lépéssel létrejött párosítás megegyezik a H megoldáshalmazzal.

A következő néhány tulajdonság teljesülése nagyon fontos feltétele annak, hogy ez az
eljárás a valóságban is megfelelően használható legyen a felvételi eljárás során. [11]

• Stabilitás: Ennek igazolása nagyon egyszerű. Az eljárás során minden iskolában
növekszik a jelentkezők száma, illetve javul a jelentkezők összetétele, hiszen csak
rosszabb diákok szorulhatnak ki a keretből. Ezért, ha egy diákot az eljárás során
visszautasított egy iskola, akkor őt az eljárás végén is biztosan visszautasítaná. Ezen
kívül már csak akkor nem lehet összepárosítva egy adott diák-iskola pár, ha a diák
nem is küldte be a jelentkezését az iskolába, mivel az eljárás alatt végig egy számára
jobb helyen volt aktív a jelentkezése; ez igaz a legutolsó párosításra is.
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• Diák-optimalitás: Belátható, hogy nem létezik olyan stabil párosítás, amelyben
akár csak egy diák is kedvezőbb helyre lenne felvéve, mint az algoritmus adta megol-
dásban. Abban az esetben már nem lenne megfelelő a párosítás, mert tartalmazna
blokkoló élt, ami kizárja a stabilitást.

• Gyors futásidő: A lépések száma az eljárásban nem lehet több, mint a jelentkezések
száma, hiszen egyik diák sem jelentkezik ugyanarra a helyre kétszer. A jelentkezések
száma véges, hiszen a csoportok elemszáma is az. A későbbiekben bemutatom, hogy
az átlagos futásidő a lineárishoz közeli. Ez azt jelenti, hogy az algoritmus futásideje
a jelentkezések számával egyenesen arányosan nő.
A valóságban ezt a futásidőt a diákok számára megszabott maximális hosszúságú
preferencia-sorrenddel is rövidítik.

• Stratégiailag biztos: A mechanizmus nem manipulálható, vagyis egyik diák sem
járhat jobban akkor, ha nem az igazi preferenciája szerint cselekszik az eljárás során,
avagy nem a valódi rangsorát küldi be a felvételi központba.

6. Stabil allokáció

6.1. Definíció. Allokációnak nevezünk egy olyan kapcsolati rendszert, amelyben semelyik
kapcsolat értéke nem haladhatja meg a rá kiszabott korlátot, és minden szereplőre teljesül,
hogy összeadva azon kapcsolatok értékét, amelyekben részt vesz, a szereplő összterhelése
nem lehet nagyobb, mint a saját értéke.

6.2. Definíció. Stabilnak nevezzük az olyan allokációt, amelyben nincs olyan teljesen ki
nem használt kapcsolat, melynek szereplői kölcsönösen jól járnának a kapcsolat értékének
növelésével, csökkentve ezzel esetleg más kapcsolataik értékét. Másként mondva, ponto-
san akkor stabil egy allokáció, ha minden teljesen ki nem használt kapcsolat értékének
növelésében legalább az egyik benne szereplő nem érdekelt.

6.3. A matematikai modell.

• Veszünk két véges elemszámú, átfedés nélküli csoportot.

• Minden ponthoz hozzárendelünk a másik csoport elemeire vonatkozó teljesen rende-
zett, tranzitív preferencia-sorrendet.
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• Meghatározunk egy korlátot, mely az értékek maximumát fogja jelölni. Majd
minden ponthoz és élhez rendelünk egy értéket, mely nem nagyobb mint az előbb
meghatározott korlát.

• Az elején kiválasztjuk a kezdeményező csoportot.

A feladat lépéseit egy példán keresztül mutatom be:

6.4. Példa. Vegyünk egy iskolát, ahol álláshirdetést adnak fel tanároknak egész ill. rész-
munkaidős munkára. Egy munkakapcsolat akkor lehetséges, ha elfogadható mindkét fél
számára. A jelentkezők megadják, hogy naponta mennyit dolgoznának, a mi esetünkben ez 4
vagy 8 órát jelent. Feltesszük, hogy a munkavállalók és a munkaadók rugalmasak, tehát egy
8 órás munkát két 4 órában dolgozó tanár is elvállalhat. A lehetséges munkakapcsolatokat
mindkét fél rangsorolni tudja. Cél a munkaórák stabil allokálása. Ennek feltétele, hogy
ne legyen olyan részlegesen kihasznált munkakapcsolat, amelyben mindkét félnek érdeke
a munkaóra növelése esetleg más munkakapcsolataik intenzitásának csökkentése mellett.
A tanárok és az iskolák rangsorolják egymást. Fontos, hogy egy tanár 8 órás munkára is
jelentkezhet csak 4 órában. Ha egy tanár teljes állásban szeretne dolgozni, de csak fél állást
kínál a preferencia-sorrendjének egyik szereplője, akkor a rangsor következő állására is
jelentkezik fél állásban egy lépésen belül. A maximális érték a mi esetünkben a 8, ennyi lehet
az iskolák, tanárok ill. a jelentkezésekkor megjelölt maximális érték. Majd létrehozzunk a
rangsorokat, a tanárok esetén minden jelentkezés mellé azt az értéket társítva, amennyit
az adott helyen dolgozni szeretne, figyelve arra, hogy ez nem haladhatja meg az adott iskola
maximális értékét. A kezdeményező fél a munkavállaló, az ő preferenciáik szerint haladunk
a feladat során. Legyen 3 jelentkező tanár (R,S,T), akik 3 különböző iskolába adják be a
jelentkezésüket (A,B,C).

A preferencia-sorrendek a következőek (mellette jelölve a maximális értékeket is):

R(8) = A(8)
S(8) = C(4), B(4), A(8)
T(4) = B(4), C(4), A(4)

A(8) = T, S, R
B(4) = S, T
C(4) = T, S

A feladat elképzelhető úgy, mint egy páros gráf, ahol a csúcsok egyik csoportja az iskolák,
a másik a tanárok. Az élek a tanárok preferencia-sorrendjén szereplő állások, melyekhez
súlyokat rendelünk. Ezek az adott iskolában vállalt óraszámot jelölik, ennek a maximális
értéke 8. Ezen kívül a pontokat is súlyozzuk, attól függően, hogy hány órát kínál vagy
vállal az adott iskola ill. tanár.
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A tanárok preferenciái Az iskolák preferenciái

A feladat megoldásának lépések:

• R 8 órában jelentkezik az A iskolába. S és T pedig 4 órában a C ill. B által hirdetett
helyekre. Láthatjuk, hogy S teljes állásban szabad, de mivel az általa leginkább
preferált C fél állást kínál, emiatt csak 4 órás a jelentkezése, ezért a rangsorának
második helyén álló B-re is jelentkezik félállásban.

• B iskola félállására ketten is jelentkeztek, és mivel csak az egyikre van szüksége, a
hátrébb rangsorolt T-t visszautasítja.

• T állás nélkül maradt, ezért jelentkezik a következő helyre, amit C ajánlott, akinek
ott volt S, de őt lecseréli, mert T előrébb állt a rangsorában.

• S-nek a következő jelöltje A, de oda csak 4 órára adja le a jelentkezést, mert a másik
félállását már B-nél tölti.

• Az A iskolában így összesen másfél állásra érkezett pályázat, ebből S ajánlatát
mindenképp elfogadja az iskola, mert előrébb áll mint R, akit így már csak félállásban
fognak alkalmazni.

• Az algoritmus befejeződött, mert R csak A-t preferálja, így hiába akart teljes állást,
a maradék szabad 4 órára már nem fog máshova jelentkezni. A többi tanár pedig
megtalálta a számára legmegfelelőbb állást.

20



A megoldás tehát a következő:

6.5. Állítás. [3] A feladatban kapott allokáció stabil.

Bizonyítás. Az állítást úgy bizonyítjuk, hogy megkeressük a lehetséges blokkoló éleket,
és belátjuk róluk, hogy valójában nem blokkolják a létrejött párosítást.
Vegyük először T és az A iskola közti munkaviszonyt. Ez azért nem jött létre, mert T
nem is jelentkezett oda, ugyanis felvették egy jobb iskolába félállásban. S és C között sem
jött létre a párosítás, mert S jelentkezését elutasították, és az algoritmus végén is jobb
jelentkezővel töltötte fel az iskola a félállást. S és A esetében a kapcsolat nincs teljesen
kihasználva, ennek oka, hogy S a maradék 4 órájában egy számára megfelelőbb helyen
tanít. R és A között sem teljes intenzitású a kapcsolat, mert az iskola a másik félállását egy
jobbnak ítélt tanár, S tölti be. Ezzel megnéztünk minden lehetséges párt, melyek aztán
végül mégsem valósultak meg, és megkerestük ennek okát is. Ezzel az állítást beláttuk.

�

6.6. Megjegyzés. A korábbiakhoz hasonlóan a stabil allokációs feladat is a kezdeményező
félnek kedvez. Emiatt az előbbi példa tanár-optimális.
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7. Preferenciák bővítése

Azt vizsgáljuk, miként változik meg a stabil egyensúlyi helyzet, ha új szereplők lépnek
be a párosítandó pontok közé. Fontos kérdés, hiszen a való életben a szereplők köre
folyamatosan változik. A munkaerő-munkaadó kontextusban például megjelenhet egy új
pályázó, a párválasztók közé pedig új házasodni kívánó férfi, vagy nő érkezhet. Szeretnénk
minél kisebb erőfeszítéssel megkapni az új egyensúlyi helyzetet, ezért olyan megoldást
keresünk, melyben nem kell újra lefuttatnunk az eddig vizsgált Gale-Shapley algoritmust
az új tagokkal bővült teljes ponthalmazra. Ennek a problémának a megoldása a következő
algoritmussal lehetséges:

7.1. Roth-Vande Vate algoritmus. [3] Két csoportunk van: X és Y. Ezek között a
Gale-Shapley algoritmussal egy-az-egyhez stabil párosítást hoztunk létre, melynek eredmé-
nye: H1. Tegyük fel, hogy egy új szereplő, xi érkezett az X csoportba, és rendelkezik az
Y-beli elemeket tartalmazó preferencia-sorrenddel. Minden yj is beilleszti őt a rangso-
rába. Nem szeretnénk újra lefuttatni a Gale-Shapley algoritmust, ezért xi preferenciáit
követve megpróbáljuk párba állítani az Y-beli elemekkel, vagyis blokkoló élt keresünk az új
preferenciákat figyelembe véve. Ekkor két dolog történhet:

1. Egyik rangsorbeli elem sem fogadja el az ajánlatát. Ez azt jelenti, hogy minden yj

elem egy számára jobb párral szerepel H1-ben. Az új pont ezáltal egyik yj-vel sem
alkot blokkoló párt, így H1 párosítás stabil marad.

2. Egy yj elfogadja xi ajánlatát. Ekkor szintén két eset lehetséget:

(a) Az yj-nek nem volt párja a H1 párosításban, de xi szerepel a rangsorában, akkor
H2 = H1 ∪ (xi, yj) egy stabil párosítás az új ponttal kiegészül halmazra.

(b) Az yj már párban állt xj-vel H1-ben, de elfogadja az ajánlatát, mert xi előrébb
állt az új rangsorában. Emiatt felbomlik xj-vel való párosítása, és most új párt
kell keresni úgy, mintha ő érkezett volna újként az X-ek közé.
H3 = H2 \ (xj, yj) stabil párosítás lesz az xj nélküli ponthalmazra. Ezt
a mechanizmust addig folytatjuk, míg elérjük a stabil párosítást a teljes új
ponthalmazra.

Ezt a módszert ajánlattevő-visszautasító mechanizmusnak nevezzük.

7.2. Megjegyzés. Ha az Y csoporthoz veszünk hozzá egy új pontot, ugyanígy járunk el,
csak akkor az ő preferenciája szerint haladunk.
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7.3. Megjegyzés. Az ajánlattevő-visszautasító mechanizmust nem csak új tagok érkezése
esetén használhatjuk a stabil párok megkeresésére, hanem egy teljes (X,Y,P) feladat esetén
is. A kezdeményező csoport tagjain sorba haladunk, majd egyesével lépünk tovább, mintha
minden pont új tag lenne, és alkalmazzuk rá a Roth-Vande Vate algoritmust. Ha X a
kezdeményező csoport, akkor a Gale-Shapley algoritmus és az ajánlattevő-visszautasító
mechanizmus ugyanazt az X-optimális stabil párosítást fogja eredményül adni.

7.4. Példa. Nézzük a következő preferencia-sorrendeket:

P(x1) = y1, y2, y3
P(x2) = y3, y1, y2
P(x3) = y2, y3, y1
P(x4) = y4

P(x5) = y6, y5,
P(x6) = y1, y4, y5, y6

P(y1) = x3, x2, x6, x1

P(y2) = x2, x1, x3

P(y3) = x1, x3, x2

P(y4) = x4, x6

P(y5) = x5, x6

P(y6) = x6, x5

Tegyük fel, hogy x6 kezdetben nem szerepel a párosításban. Ekkor a többi elemre a
Gale-Shapley algoritmussal létrehozunk egy stabil párosítást. Az eredmény a következő:
(x1, y1), (x2, y3), (x3, y2), (x4, y4), (x5, y6), és izolált pont lesz: y5.

Ekkor belép x6. Hozzárendelünk egy rangsort Y-elemeiből, és őt is beillesztjük az yj-k
sorrendjébe. Négy lehetséges kapcsolat jelenik meg, x6 ezek létrejöttére tesz ajánlatot
sorban, a preferenciája szerint. Az elsőt y1 rögtön el is fogadja, így x1 egyedül marad,
neki kell új párt keresnie úgy, mintha most lépett volna be a párosításba. Ő y2-t választja,
sikeresen. Emiatt az ő régi párja, x3 választ, y3-t, aki pedig őt preferálja, ezért x2 lesz
egyedül. Neki y1 a következő jelöltje. Így x6 ismét pár nélkül maradt, de a következő
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választása, y4 elutasítja, de a következő, y5 már nem. Nincs több pár nélkül maradt X-beli
elem, így az algoritmusunk a végére érkezett, a párok összetétele már nem változik. A
következő stabil párosítást kapjuk eredményül:
(x1, y2), (x2, y1), (x3, y3), (x4, y4), (x5, y6), (x6, y5)

7.5. Tétel. Blum-Roth-Rothblum I.
Legyen X a kezdeményező fél, és a Gale-Shapley algoritmussal létrehoztunk egy X-optimális
stabil párosítást. Ha egy új tag érkezik, akkor az ajánlattevő-visszautasító mechanizmussal
szintén X-optimális párosítást kapunk eredményül.

Bonyolultsága miatt az előbbi tételt nem bizonyítjuk, de alapgondolata a Gale-Shapley
algoritmus és az ajánlattevő-visszautasító mechanizmus ekvivalenciája.

7.6. Tétel. Blum-Roth-Rothblum II.
Tegyük fel, hogy egy párosításban M X-optimális stabil megoldást kaptuk eredményül. Ekkor
egy xi pont jelenik meg. Az ajánlattevő-visszautasító mechanizmussal kapott M’ stabil
párosításban minden xj vagy megmarad M-beli párjával, vagy egy rosszabb párt kap, aki
viszont a legjobb stabil pár számára az aktuális párosításban.

Bizonyítás. Az xi érkezésével új preferencia-sorrendek jönnek létre. Ahol az új tag az
yj M-beli párja után ékelődik be a rangsorba, ott a párok összetétele nem változik. Ha elé,
akkor a korábbi pár felbomlik az új tag miatt. Az ilyen X-eknek M-beli párjuk helyett
újat kell keresni, de az már csak egy korábbinál hátrébb rangsorolt, számára rosszabb pont
lehet. Az előző tétel miatt M’ X-optimális lesz, vagyis nem létezik olyan stabil párosítás,
amelyben az X-ek jobb párt kapnának az adott pontokra és preferenciákra.

�

7.7. Megjegyzés. Az is igaz, hogy minden yj vagy megmarad az eredeti, M-beli párjával,
vagy jobb párt kap, aki viszont a legrosszabb stabil pár számára az aktuális párosításban.

7.8. Tétel. A Gale-Shapley algoritmus után az új szereplőkkel kiegészített pontokra az
egyensúlyi helyzetet az ajánlattevő-visszautasító mechanizmussal hozzuk létre. Ha a két
feldolgozási sorrend csak annyiban különbözik, hogy két X-beli pont helye a feldolgozási
sorrendben felcserélődik: az elsőben u áll előrébb, a másodikban v, akkor u az első sorrend
alapján kialakult stabil párosításban nem kaphat jobb párt, mint a második sorrend alapján
kialakult stabil párosításban.
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Bizonyítás. Tegyük fel, hogy u az M stabil párosításban jobb párt kap, mint M’
stabil párosításban. Majd v bejövetele után az ajánlattevő-visszautasító mechanizmussal
megalkotjuk mindkét esetben az új stabil párokat: Mv ill. M ′

v. Ekkor igaz, hogy u nem
kaphat jobb párt M ′

v-ben, mint Mv-ben.

�

8. Futásidő

Az algoritmusok egyik legfontosabb paramétere a futásidő. Korábban bizonyítottuk,
hogy tetszőleges bemenetre a Gale-Shapley algoritmus véges lépésben leáll. Most az
egy-az-egyhez feladat azon esetét vizsgáljuk, amikor a két csoport elemszáma megegyezik,
és a preferencia-sorrendek teljesek, vagyis tartalmazzák a másik csoport minden elemét.

8.1. Állítás. [8] A Gale-Shapley algoritmus futásideje a legrosszabb esetben O(n2).

8.2. Megjegyzés. Az O(n2) futásidő azt jelenti, hogy a bemenő adatok számával négyzete-
sen növekszik a futásidő, vagyis ha kétszeresére növekszik, akkor a futásidő a négyszeresére
nő.

A legrosszabb eset alatt azt értjük, hogy az algoritmus minden lehetséges lépést végrehajt.
Ha X a kezdeményező, ez akkor lehetséges, ha minden xi a preferencia-sorrendjének utolsó
helyen rangsorolt elemével kerül párba.

A korábbi példákból láttuk, hogy ritkán kell végigpróbálnunk az elemek teljes rangsorát,
legtöbbször valamely korábbi taggal párba tudjuk állítani. Szeretném megmutatni, hogy
elérhető a lineárishoz közel álló átlagos futásidő. Ennek vizsgálatához a Függelékben
található Matlab programot használtam.[9] Különböző méretű, véletlenszerűen generált
teljes preferencia-sorrendekre néztem meg a futásidőt. Előfordulhat, hogy a legrosszabb
esethez közeli O(n2) futásidő jön ki eredményül, de a másik véglet is megeshet, amikor
mindenkinek szinte az első lépésben megtaláljuk a párját. Ezek miatt a szélsőséges értéke-
ket miatt több különböző példára is lefuttattam az algoritmust, majd vettem a kapott
futásidők átlagát.

A következő ábra a kapott adatokat jelöli. A vízszintes tengely jelöli a bemenő adatmennyi-
séget, amely jelen esetben a preferencia-sorrendek hosszainak összege (x). A függőleges
tengely pedig 100 darab futtatásnak az átlagos futásideje másodpercben (y).
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A pontokra illesztett egyenes a lineáris futásidőhöz közeli eredményt mutat, ezt O(n)-nel
jelöljük. Ez azt jelenti, ha kétszer annyi adatunk van, a futásidő a duplájára nő, amely
messze alatta van a legrosszabb O(n2)-es becslésnek. Az közelítő egyenesünk, más néven
trendvonal megbízhatóságát az R korrelációs együttható négyzetével tudjuk pontosan
meghatározni. R2 egy 0 és 1 közötti szám, amely megmutatja, hogy a trendvonal becsült
értékei milyen közel állnak a valós adatokhoz. A trendvonal akkor a legmegbízhatóbb,
amikor a hozzá tartozó R2 értéke közel van az egyhez. A mi példánkon ez az érték: 0,978.

A kapott trendvonal jól követi a pontok helyét, de keressünk olyan módszert, amely még
ennél is pontosabb. Növeljük a vízszintes tengely értékeit x ∗ logx-re, ezzel a pontokat
jobban széthúzhatjuk, kiegyenesíthetjük. Az így kapott eredmény:
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Az R2 értéke ekkor 0,9884, vagyis sikerült megbízhatóbb trendvonalat illeszteni a pontokra.
Ebből következik, hogy az átlagos futásidőre jobb közelítést kaptunk, amely az O(n ∗ logn).
A mi példánkon a két megoldás közel egyformának tűnik, de nagy adatbázisok esetén ez
a különbség is már nagy jelentőséggel bírhat. A kapott eredményt a valóságban akkor
használhatjuk, ha kisebb adathalmazokra már van adatunk a futásidővel kapcsolatban,
de előre tudni szeretnénk, hogy egy nagyobb adatbázisra mennyi idő alatt fut majd le az
algoritmus.

9. Alkalmazások

A stabil egyensúlyi helyzet megtalálásának módszere a fent említett példákon kívül
még sok helyen használható. Íme pár további felhasználási terület:

9.1. Kórházak és rezidensek. Ez a probléma azért is jelentős, mert az elsők között volt,
amelynek megoldásához a Gale-Shapley algoritmust használták. Vegyük a kórházak egy
csoportját, melyek mindegyike meghatározott számú pozíciót hirdet. Ezen kívül adottak
a pozíciókra jelentkező rezidensek is, akik egyedülállók vagy házasok. A házaspárok
tagjainak rangsora megegyezik. A kórházaknak figyelniük kell arra, hogy a házaspárok
mindkét tagját alkalmazniuk kell. A stabil párosítás kialakításával meghatározzuk, hogy a
rezidensek melyik kórházban töltik a szükséges gyakorlatukat.

9.2. Szervtranszplantáció. Világszerte százezreknek jelenti a gyógylás egyetlen esélyét a
szervtranszplantáció. Az Eurotransplant egy párosító programot használ, amely a betáplált
preferenciák szerint keresi ki az adatbázisból a beérkezett szervhez a legmegfelelőbb beteget.
Elsődleges annak eldöntése, hogy a szerv beültetése megvalósítható-e. Ebben az orvosi
paraméterek (vércsoport, szövettan, a szerv mérete, állapota) mellett a földrajzi távolság
számít leginkább. Döntő lehet még a szóba jövő betegek állapotából adódó sürgősség,
végül pedig az, hogy az illető mióta vár az új szervre. Ezen feltételek alapján a program
rangsorolja minden adott szervhez a kritériumoknak megfelelő betegeket, majd a leginkább
rászorulóval párosítja.

9.3. Internetes hirdetések aukciója. A Google keresőprogram is használja a stabil
párosítás algoritmusát az AdWords nevű internetes hirdetésekkel foglalkozó programjában.
Ennek célja, hogy az internetes kereséseket összepárosítsa az adott kulcsszóhoz kapcsolódó
szolgáltatással. Például, ha beírjuk, hogy virágrendelés, akkor a kereső kidob olyan
találatokat is, amelyek olyan cégeket hirdetnek, amik virágrendeléssel foglalkoznak. A
Google ezen hirdetések megvásárlására aukciót rendez, majd az ajánlatok után rangsorolja
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a jelentkezőket. Nem csak a kínált összeg, hanem a weboldal minőségi mutatója szerint
is rangsorol. Egy magas minőségi mutatóval rendelkező oldal hirdetései, kulcsszavai és
céloldala egyaránt relevánsak és hasznosak a hirdetést megtekintő személyek számára.
Minél előrébb kerül ezek alapján egy hirdető, annál előrébb és gyakrabban jelenik meg
a hirdetése a kereső oldalon, ezzel növelve a lehetséges kattintások esélyét. Azért is
előnyös ez a fajta hirdetés a weboldalak számára, mert az ajánlataikat aszerint teszik meg,
hogy mennyit hajlandók fizetni bizonyos számú kattintás esetén. Azután kell ténylegesen
kifizetniük ezt az összeget, ha ezt a számot elérték, amely valószínűleg a hirdetésnek
köszönhetően már amúgy is megtérült.
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10. Összefoglaló

A dolgozatom elolvasása után remélem egyetérthetünk a Svéd Királyi Tudományos Akadé-
mia tagjainak azon döntésével, hogy 2012-ben a stabil párosítás megtalálásának módszerét
megalkotó tudósoknak ítélték a világ legnagyobb tudományos elismerést, a Nobel-díjat.
A dolgozat a Gale-Shapley algoritmus leírására épül. A modell részletes bemutatása
után igyekeztem összefoglalni azon problémák körét, amelyek vizsgálatához a módszer jól
használható. Az ismertetett témakörök, reményeim szerint, másokat is inspirálnak hasonló,
akár szélesebb körű elemzések elvégzéséhez is.
A legjobb indokot a stabil párosítások alkalmazása mellett a való életben már megvalósult,
és sikeresen működő példák köre adja, mint a magyar felsőoktatási felvételi rendszer vagy
a szervtranszplantáció. Nem meglepő, hogy a módszer megbízhatósága és rugalmassága
miatt gyors ütemben terjed. Széleskörű, sokakat érintő használata mindenkit meggyőzhet
arról, hogy érdemes a témával komolyan foglalkozni és keresni a további felhasználási
területeket és a fejlesztések minden módját. Gyors várható futásidejének köszönhetően
pedig nagy mennyiségű adathalmaz esetén is megkapjuk a kívánt megoldást, amely a
feladat sajátosságának megfelelően minden résztvevő érdekeit figyelembe veszi.
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11. Függelék

N=5;

K=100;

minTime=Inf;

tic

for j=1:K

tStart=tic;

men_pref = zeros(N,N);

women_pref = zeros(N,N);

for i=1:N

men_pref(i,:)=randperm(N,N);

women_pref(i,:)=randperm(N,N);

end

men_free = zeros(N,1);

women_suitor = zeros(N,N);

women_partner = zeros(N,1);

rank = zeros(N,N);

for i = 1:N

for j = 1:N

for k = 1:N

if(women_pref(i,k) == j)

rank(i,j) = k;

end

end

end

end

while (min(women_partner) == 0)

for i = 1:N

if (men_free(i,1) == 0)

next = find(men_pref(i,:) > 0, 1);

women_suitor(men_pref(i,next),i) = i;

men_pref(i,next) = 0;

end

end

for i = 1:N

for j = 1:N

if(women_suitor(i,j) ~= 0)

if(women_partner(i,1) == 0)

women_partner(i,1) = women_suitor(i,j);

men_free(j,1) = 1;
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end

if(women_partner(i,1) ~= 0)

if(rank(i,women_suitor(i,j)) < rank(i,women_partner(i,1)))

men_free(women_partner(i,1),1) = 0;

women_partner(i,1) = women_suitor(i,j);

men_free(j,1) = 1;

end

end

end

end

end

end

stablematch = women_partner;

tElapsed=toc(tStart);

minTime=min(tElapsed,minTime);

end

toc

averageTime=toc/K
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gozatom önálló munkám eredménye, saját szellemi termékem, abban a hivatkozások és
idézések standard szabályait következetesen alkalmaztam, mások által írt részeket a megfe-
lelő idézés nélkül nem használtam fel.
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