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Έκδοση 1.3, 29/02/2012

Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές 
διαφάνειες του Kevin Wayne.



1.1  Ένα πρώτο πρόβληµα:  Ευσταθές Ταίριασµα



Ταίριασµα Γιατρών µε Νοσοκοµεία

Στόχος.  Δεδοµένου ενός συνόλου προτιµήσεων µεταξύ νοσοκοµείων και 

νέων γιατρών, να σχεδιάσουµε µία αυτοεπιβαλλόµενη (self-reinforcing) 

διαδικασία προσλήψεων.

Ασταθές ζευγάρι:  το ζευγάρι υποψήφιος x και νοσοκοµείο y είναι ασταθές

εάν:

� ο x προτιµάει το y σε σχέση µε το νοσοκοµείο στο οποίο έχει 

προσληφθεί.
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προσληφθεί.

� το y προτιµάει τον x σε σχέση µε κάποιον από τους υποψηφίους που 

έχει επιλέξει.

Ευσταθής ανάθεση.  Ανάθεση που δεν περιλαµβάνει ασταθή ζευγάρια.

� Είναι µια φυσική και λογική απαίτηση.

� Η επιθυµία/προτίµηση κάθε οντότητας (υποψήφιος ή νοσοκοµείο) να 

κρατήσει την τρέχουσα επιλογή του θα εµποδίσει οποιαδήποτε αλλαγή 

στην τρέχουσα ανάθεση.



το πρόβληµα του ευσταθούς ταιριάσµατος

Σκοπός.  Δίνονται n άντρες και n γυναίκες και ζητείται ένα “κατάλληλο" 

ταίριασµα.

� Κάθε άτοµο βαθµολογεί τα άτοµα του αντίθετου φύλου.

� Κάθε άντρας απαριθµεί τις γυναίκες σε φθίνουσα σειρά προτίµησης.

� Κάθε γυναίκα απαριθµεί τους άντρες σε φθίνουσα σειρά προτίµησης.

1η προτίµηση 3η προτίµηση 1η προτίµηση 3η προτίµηση
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Τάκης Άννα ΓιώταΒίκυ

Χάρης Βίκυ ΓιώταΆννα

Φώτης Άννα ΓιώταΒίκυ

1st 2nd 3rd

προτιµήσεις των αντρών

Γιώτα Φώτης ΤάκηςΧάρης

Βίκυ Φώτης ΤάκηςΧάρης

Άννα Χάρης ΤάκηςΦώτης

1st 2nd 3rd

προτιµήσεις των γυναικών



ευσταθές ταίριασµα

τέλειο ταίριασµα:  ο καθένα αντιστοιχίζεται µονογαµικά. 

� Κάθε άντρας παίρνει ακριβώς µία γυναίκα.

� Κάθε γυναίκα παίρνει ακριβώς έναν άντρα.

ευστάθεια:  δεν υπάρχει ζευγάρι µε κίνητρο να υπονοµεύσει την 

αντιστοίχιση µε συνδυασµένη ενέργεια.

� Σε ταίριασµα M, ένα ζευγάρι m-w που δεν έχει συνδεθεί είναι ασταθές

εάν ο άντρας m και η γυναίκα w προτιµούν ο ένας τον άλλο σε σχέση µε 

τους τρέχοντες συντρόφους τους.
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τους τρέχοντες συντρόφους τους.

� Οι m και w από το ασταθές ζευγάρι m-w θα ωφεληθούν αµοιβαία εάν 

κλεφτούν.

ευσταθές ταίριασµα:  ένα τέλειο ταίριασµα χωρίς ασταθή ζευγάρια.

το πρόβληµα του ευσταθούς ταιριάσµατος: δεδοµένων των προτιµήσεων n 

αντρών και n γυναικών, να βρεθεί ένα σταθερό ταίριασµα, εάν υπάρχει.



ευσταθές ταίριασµα

Ερώτηση.  Είναι το ταίριασµα Φ-Γ, Χ-B, Τ-A ευσταθές;

1η προτίµηση 3η προτίµηση 1η προτίµηση 3η προτίµηση
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Τάκης Άννα ΓιώταΒίκυ

Χάρης Βίκυ ΓιώταΆννα

Φώτης Άννα ΓιώταΒίκυ

1st 2nd 3rd

προτιµήσεις των αντρών

Γιώτα Φώτης ΤάκηςΧάρης

Βίκυ Φώτης ΤάκηςΧάρης

Άννα Χάρης ΤάκηςΦώτης

1st 2nd 3rd

προτιµήσεις των γυναικών



ευσταθές ταίριασµα

Ε.  Είναι το ταίριασµα Φ-Γ, Χ-B, Τ-A ευσταθές;

A.  Όχι. Η Βίκυ και ο Φώτης θα τα φτιάξουν.

1η προτίµηση 3η προτίµηση 1η προτίµηση 3η προτίµηση

7

Τάκης Άννα ΓιώταΒίκυ

Χάρης Βίκυ ΓιώταΆννα

Φώτης Άννα ΓιώταΒίκυ

Γιώτα Φώτης ΤάκηςΧάρης

Βίκυ Φώτης ΤάκηςΧάρης

Άννα Χάρης ΤάκηςΦώτης

1st 2nd 3rd 1st 2nd 3rd

προτιµήσεις των αντρών προτιµήσεις των γυναικών



ευσταθές ταίριασµα

Ε.  Είναι το ταίριασµα Φ-A, Χ-B, Τ-Γ ευσταθές;

A.  Ναι.

1η προτίµηση 3η προτίµηση 1η προτίµηση 3η προτίµηση
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Τάκης Άννα ΓιώταΒίκυ

Χάρης Βίκυ ΓιώταΆννα

Φώτης Άννα ΓιώταΒίκυ

Γιώτα Φώτης ΤάκηςΧάρης

Βίκυ Φώτης ΤάκηςΧάρης

Άννα Χάρης ΤάκηςΦώτης

1st 2nd 3rd 1st 2nd 3rd

προτιµήσεις των αντρών προτιµήσεις των γυναικών



το πρόβληµα του ευσταθούς συγκατοίκου

Ε.  Υπάρχουν πάντοτε ευσταθή ταιριάσµατα;

A.  Η απάντηση δεν είναι προφανής.

πρόβληµα ευσταθούς συγκατοίκου.

� 2n άτοµα, και κάθε άτοµο απαριθµεί τους υπόλοιπους σε φθίνουσα σειρά 

προτίµησης από το 1 έως το 2n-1.

� να αναθέσουµε συγκατοίκους ώστε να µην υπάρχουν ασταθή ζευγάρια.

1st 2nd 3rd

Σε ορολογία θεωρίας παιγνίων: είναι ο πυρήνας (core) του
συνεργατικού παιγνίου µη-κενός;
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Παρατήρηση.  Ευσταθή ταιριάσµατα µπορεί να µην υπάρχουν πάντοτε για το 

πρόβληµα του ευσταθούς συγκατοίκου.

Β

Βασίλης

Γιώργος

Αδάµ Γ

A

Β

Δ

Δ

Δηµήτρης A Β Γ

Δ

Γ

A

1st 2nd 3rd

A-B, Γ-Δ ⇒ B-Γ ασταθές
A-Γ, B-Δ ⇒ A-B ασταθές 
A-Δ, B-Γ ⇒ A-Γ ασταθές



Αλγόριθµος Propose-And-Reject

Αλγόριθµος Propose-and-Reject.  [Gale-Shapley 1962] Μια µέθοδος που 

βρίσκει ένα ευσταθές ταίριασµα.

Αρχικά όλα τα άτοµα είναι ελεύθερα.

while (κάποιος άνδρας είναι ελεύθερος και υπάρχει γυναίκα στην 

οποία δεν έχει προτείνει) {

Επέλεξε έναν τέτοιο άνδρα
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Επέλεξε έναν τέτοιο άνδρα

w = 1η στη λίστα του m, από όσες δεν έχει προτείνει ακόµα

if (w είναι ελεύθερη)

αρραβωνιάζονται οι m και w

else if (w προτιµάει m από τον τωρινό αρραβωνιαστικό της m')

αρραβωνιάζονται οι m και w, και ο m' µένει ελεύθερος

else

w απορρίπτει την πρόταση του m

}



απόδειξη ορθότητας:  Τερµατισµός

Παρατήρηση 1.  Οι άντρες κάνουν προτάσεις στις γυναίκες σε φθίνουσα σειρά προτίµησης.

Παρατήρηση 2.  Αφότου αρραβωνιαστεί πρώτη φορά µια γυναίκα δεν µένει ξανά µόνη. Μπορεί 

απλά να αντικαθιστά τον αρραβώνα της µε αρραβώνα µεγαλύτερης προτίµησης.

Ισχυρισµός. Ο αλγόριθµος τερµατίζει µετά από το πολύ n2 επαναλήψεις του βρόχου while.

Απ. Με κάθε εκτέλεση του βρόχου while ένας άντρας κάνει πρόταση σε µία γυναίκα. Υπάρχουν 

n2 πιθανές προτάσεις.  ▪
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Ισχυρισµός. Στο παρακάτω παράδειγµα οι προτιµήσεις έχουν επιλεγεί έτσι ώστε ο αλγόριθµος 

Gale-Shapley να εκτελέσει πολλές φορές το βρόχο while (εάν κάνουν προτάσεις οι άντρες).

Ηλίας

Κώστας

1st

A

B

2nd

Γ

Δ

3rd

Γ

B

AΤάκης

Χάρης

Φώτης Γ

Δ

A

B

B

A

Δ

Γ

4th

E

E

5th

A

Δ

E

E

Δ

Γ

B

E

Βίκυ

Άννα

1st

Η

Φ

2nd

Χ

Τ

3rd

Χ

Φ

ΚΕλένη

Δανάη

Γιώτα Χ

Τ

Κ

Η

Η

Κ

Τ

Φ

4th

Κ

Η

5th

Κ

Τ

Φ

Χ

Χ

Φ

Η

Τ

απαιτούνται n(n-1) + 1 προτάσεις



απόδειξη ορθότητας:  τέλειο ταίριασµα

Ισχυρισµός.  Όλοι οι άντρες και όλες οι γυναίκες αποκτούν ταίρι.

Pf. (απαγωγή σε άτοπο)

� Υποθέτουµε, για την απαγωγή σε άτοπο, ότι ο Τάκης δεν έχει ταίρι 

όταν τερµατίσει ο αλγόριθµος.

� Αυτό σηµαίνει ότι θα υπάρχει κάποια γυναίκα, πχ. η Άννα που επίσης 

δε θα έχει ταίρι όταν τερµατίσει ο αλγόριθµος.

� Από την παρατήρηση 2, η Άννα δεν έχει δεχθεί καµία πρόταση.

Όµως, ο Τάκης έχει προτείνει σε όλες, εφόσον καταλήγει να είναι 
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� Όµως, ο Τάκης έχει προτείνει σε όλες, εφόσον καταλήγει να είναι 

χωρίς ταίρι. ▪



απόδειξη ορθότητας:  ευστάθεια

Ισχυρισµός.  Δεν υπάρχουν ασταθή ζευγάρια.

Απόδειξη. (απαγωγή σε άτοπο)

� Έστω ότι σε ένα ταίριασµα S* που υπολογίστηκε µε τον αλγόρθµο Gale-

Shapley υπάρχουν δύο ασταθή ζευγάρια m-w και m’-w’ για τα οποία

ισχύει: Ο m προτιµά την w’ από την w και η w’ προτιµά τον m από τον 

m’.

Περίπτωση 1:  Ο m δεν πρότεινε στην w’.
Άννα-Χάρης

S*οι άντρες κάνουν προτάσεις 
σε φθίνουσα σειρά προτίµησης
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� Περίπτωση 1:  Ο m δεν πρότεινε στην w’.

⇒ Ο m προτιµάει την w του έναντι της w’. 

⇒ το m-w είναι ευσταθές.

� Περίπτωση 2:  Ο m έκανε πρόταση στην w’.

⇒ η w’ απέρριψε τον m (άµεσα ή µετά από λίγο)

⇒ η w’ προτιµάει το m’ της έναντι του m.

⇒ το m’-w’ είναι ευσταθές.

� Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, το m-w είναι ευσταθές ⇒ άτοπο.  ▪

Βίκυ-Τάκης

. . .

οι γυναίκες µόνο βελτιώνουν 
τον αρραβώνα τους



σύνοψη

Πρόβληµα ευσταθούς ταιριάσµατος.  Δίνονται n άντρες και n γυναίκες και 

οι προτιµήσεις τους και ζητείται να βρεθεί ένα ευσταθές ταίριασµα, εάν 

υπάρχει.

Αλγόριθµος Gale-Shapley.  Εγγυάται την εύρεση ευσταθούς ταιριάσµατος 

για κάθε στιγµιότυπο του προβλήµατος.

Ερώτηµα. Πως θα υλοποιήσουµε τον αλγόριθµο GS αποδοτικά;
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Ερώτηµα. Πως θα υλοποιήσουµε τον αλγόριθµο GS αποδοτικά;

Ερώτηµα. Εάν υπάρχουν περισσότερα του ενός ευσταθή ταιριάσµατα, ποιο 

θα βρει ο αλγόριθµος GS;



αποδοτική υλοποίηση

αποδοτική υλοποίηση.  Θα περιγράψουµε µια υλοποίηση µε πολυπλοκότητα 

χρόνου O(n2).

Αναπαράσταση αντρών και γυναικών.

� Ας ονοµάσουµε τους άντρες 1, …, n.

� Ας ονοµάσουµε τις γυναίκες 1', …, n'.

Αρραβώνες.

Διατηρούµε µια λίστα ελεύθερων αντρών, πχ., δε µια ουρά (queue).
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� Διατηρούµε µια λίστα ελεύθερων αντρών, πχ., δε µια ουρά (queue).

� Διατηρούµε δύο πίνακες wife[m], and husband[w].

– δίνουµε σε ένα κελί στην τιµή 0 εάν το αντίστοιχο άτοµο είναι ελεύθερο

– εάν ο m αρραβωνιαστεί µε την w τότε wife[m]=w και husband[w]=m

Οι άντρες κάνουν προτάσεις.

� Για κάθε άντρα, διατηρούµε µια λίστα γυναικών, διατεταγµένη µε βάση τις 

προτιµήσεις του.

� Διατηρούµε έναν πίνακα count[m] που καταγράφει το πλήθος των προτάσεων 

που έκανε κάθε άντρας m.



αποδοτική υλοποίηση

Οι γυναίκες αποδέχονται/απορρίπτουν.

� Προτιµάει η γυναίκα w τον άντρα m από τον άντρα m'?

� Για κάθε γυναίκα, δηµιουργούµε µια αντίστροφη λίστα προτιµήσεων µε τους 

άντρες.

� Απαιτείται O(n) χρόνος προ-επεξεργασίας για την αντιστροφή. Μετά 

µπορούµε να αποφασίσουµε σε σταθερό χρόνο (constant time) εάν µια 

γυναίκα προτιµάει έναν άντρα έναντι ενός άλλου.

1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8thAmy
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for i = 1 to n

inverse[pref[i]] = i

Pref 8 73 41 5 26

Inverse 4th 2nd8th 6th5th 7th 1st3rd

1 2 3 4 5 6 7 8Amy

Η Άννα προτιµάει τον άντρα 
3 από τον άντρα 6, εφόσον
inverse[3] < inverse[6]

2 7



κατανόηση της λύσης

Ερώτηµα.  Για συγκεκριµένο στιγµιότυπο του προβλήµατος ενδέχεται να 

υπάρχουν περισσότερα του ενός ευσταθή ταιριάσµατα. Κάθε εκτέλεση του 

αλγορίθµου Gale-Shapley δίνει το ίδιο ευσταθές ταίριασµα (εάν για 

παράδειγµα εξετάσουµε τους άντρες µε διαφορετική σειρά); Εάν ναι, τότε 

ποιο είναι αυτό το ευσταθές ταίριασµα;

Ένα στιγµιότυπο µε δύο ευσταθή ταιριάσµατα.

A-Φ, B-Χ, C-Τ.
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� A-Φ, B-Χ, C-Τ.

� A-Χ, B-Φ, C-Τ.

Τάκης

Χάρης

Φώτης

A

B

A

1st

B

A

B

2nd

Γ

Γ

Γ

3rd

Γιώτα

Βίκυ

Άννα

Φ

Φ

Χ

1st

Χ

Χ

Φ

2nd

Τ

Τ

Τ

3rd



κατανόηση της λύσης

Ερώτηµα.  Για δεδοµένο στιγµιότυπο του προβλήµατος, µπορεί να υπάρχουν 

αρκετά ευσταθή ταιριάσµατα. Όλες οι εκτελέσεις του αλγορίθµου Gale-

Shapley δίνουν το ίδιο ευσταθές ταίριασµα; Αν ναι, τότε ποιο είναι αυτό το 

ευσταθές ταίριασµα?

Ορισµός. Ο άντρας m είναι ένας έγκυρος σύντροφος της γυναίκας w εάν 

υπάρχει κάποιο ευσταθές ταίριασµα στο οποίο ο m και η w είναι ζευγάρι.

Ανάθεση βέλτιστη για τους άντρες.  Κάθε άντρας γίνεται ζευγάρι µε την 
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Ανάθεση βέλτιστη για τους άντρες.  Κάθε άντρας γίνεται ζευγάρι µε την 

καλύτερη (υψηλότερη στις προτιµήσεις του) από τις έγκυρες συντρόφους του.

Ισχυρισµός.  Όλες οι εκτελέσεις του αλγορίθµου GS δίνουν ανάθεση βέλτιστη 

για τους άντρες, η οποία είναι ένα ευσταθές ταίριασµα!

� Είναι µάλλον µη αναµενόµενο ότι η ανάθεση που βέλτιστη για τους άντρες 

είναι τέλεια (όλοι οι άντρες έχουν ταίρι), πολύ περισσότερο δε ότι είναι και 

ευσταθής (ή µήπως είναι αναµενόµενο αυτό;).

� Ταυτόχρονα βέλτιστη για κάθε έναν και για όλους τους άντρες.



βέλτιστο για τους άντρες

Ισχυρισµός.  Το ταίριασµα S* του αλγορίθµου GS είναι βέλτιστο για τους 

άντρες.

Απόδειξη. (µε απαγωγή σε άτοπο)
� Έστω ότι στο ευσταθές ταίριασµα S* που υπολογίστηκε µε τον αλγόριθµο GS 

υπάρχουν ένας ή περισσότεροι άντρες που δεν έχουν γίνει ζευγάρι µε τη βέλτιστη 
σύντροφό τους.

� Όλοι οι άντρες κάνουν προτάσεις σε φθίνουσα ⇒ κάποιος άντρας απορρίπτεται από 
µία έγκυρη σύντροφό του κατά την εκτέλεση του αλγορίθµου GS.

� Έστω ότι m είναι ο πρώτος άντρας που απορρίφθηκε από άλλη έγκυρη σύντροφό του 
(η οποία υποχρεωτικά θα είναι υψηλότερης προτίµησης για τον m). 
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(η οποία υποχρεωτικά θα είναι υψηλότερης προτίµησης για τον m). 
� Έστω w η πρώτη έγκυρη σύντροφος του m που τον απέρριψε.
� Έστω ότι στο S* όταν η w απορρίπτει τον m, 

συνάπτει δεσµό ή διατηρεί δεσµό µε έναν άντρα, έστω m’, 
τον οποίο προτιµάει έναντι του m.

� Δηλαδή: Στο S* η w απέρριψε τον m και είναι µε τον m’ τον οποίο 
προτιµάει έναντι του m

Βίκυ-Τάκης

Άννα-Χάρης

S

. . .



βέλτιστο για τους άντρες (συνέχεια)

Ισχυρισµός.  Το ταίριασµα S* του αλγορίθµου GS είναι βέλτιστο για τους 

άντρες.

Απόδειξη. (µε απαγωγή σε άτοπο)
� Έχουµε µείνει στο ότι: Στο S* η w απέρριψε τον m και είναι µε τον m’ τον οποίο 

προτιµάει έναντι του m

� Εφόσον w είναι έγκυρη σύντροφος του m θα υπάρχει ευσταθές 
ταίριασµα S όπου m και w είναι ζευγάρι.

� Στο S ο m υποχρεωτικά θα έχει άλλο ταίρι, έστω την w’.
S
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� Ο m’ δεν έχει απορριφθεί από έγκυρη σύντροφο όταν ο m δέχεται 
� την απόρριψη από την w.

� Εποµένως ο m’ προτιµάει την w έναντι της w’.
� Όµως η w προτιµάει τον m’ από τον m.

� Εποµένως το m’-w είναι ένα ασταθές ζεύγος στο S.

� Άρα το S δεν είναι ευσταθές ταίριασµα -> άτοπο.

Βίκυ-Τάκης

Άννα-Χάρης

S

. . .

εφόσον αυτή είναι η πρώτη 
απόρριψη από έγκυρη σύντροφο 
στην εκτέλεση του αλγορίθµου



σύνοψη ευσταθούς ταιριάσµατος

Πρόβληµα ευσταθούς ταιριάσµατος.  Δεδοµένων των προτιµήσεων n αντρών 

και n γυναικών, να βρεθεί ένα ευσταθές ταίριασµα.

Αλγόριθµος Gale-Shapley.  Βρίσκει ένα ευσταθές ταίριασµα σε χρόνο O(n2).

Βέλτιστο για άντρες.  Όταν οι άντρες είναι αυτοί που κάνουν τις προτάσεις 

δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα, που δεν είναι ζευγάρι, 
αλλά προτιµούν ο ένας τον άλλο περισσότερο από ότι τον 
τρέχοντα σύντροφό τους
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Βέλτιστο για άντρες.  Όταν οι άντρες είναι αυτοί που κάνουν τις προτάσεις 

στον αλγόριθµο GS, κάθε άντρας αντιστοιχίζεται µε τη βέλτιστη έγκυρη 

σύντροφο.

Ερώτηµα.  Η ιδιότητα του βέλτιστου για τους άντρες ισχύει σε βάρος των 

γυναικών;

η w είναι έγκυρη σύντροφος του m εάν υπάρχει κάποιο 
ευσταθές ταίριασµα όπου ο m και η w είναι ζευγάρι



Χείριστο για τις Γυναίκες

Χείριστη ανάθεση για γυναίκες.  Κάθε γυναίκα αντιστοιχίζεται µε τον 

χειρότερο από τους έγκυρους συντρόφους της.

Ισχυρισµός.  Ο αλγόριθµος GS βρίσκει ένα χείριστο για τις γυναίκες

ευσταθές ταίριασµα S*.

Απόδειξη.

Έστω ότι m-w είναι ζευγάρι στο S*, και ότι ο m δεν είναι ο χειρότερος 
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� Έστω ότι m-w είναι ζευγάρι στο S*, και ότι ο m δεν είναι ο χειρότερος 

έγκυρος σύντροφος για την w.

� Υπάρχει ευσταθές ταίριασµα S στο οποίο η w αντιστοιχίζεται µε έναν 

άντρα, έστω m’, τον οποίο προτιµάει λιγότερο από τον m.

� Έστω w’ η σύντροφος του m’ στο S.

� Ο m προτιµάει την w έναντι της w’.

� Εποµένως, στο S οι m και w θα προτιµούσαν να είναι

ζευγάρι και εποµένως m-w είναι ένα ασταθές ζεύγος στο S. ▪
Βίκυ-Τάκης

Άννα-Χάρης

S

. . .

ισχύει η βέλτιστη ανάθεση 
για τους άντρες στο S*



Επεκτάσεις: Αντιστοίχιση Γιατρών σε Νοσοκοµεία

Αντιστοιχία:  άντρες ≈ νοσοκοµεία, γυναίκες ≈ γιατροί.

Παραλλαγή 1.  Κάποιοι συµµετέχοντες δηλώνουν κάποιες αναθέσεις ως µη 

αποδεκτές.

Παραλλαγή 2.  Το πλήθος των αντρών και γυναικών δεν είναι το ίδιο.

Παραλλαγή 3.  Περιορισµένη πολυγαµία.

πχ. η γιατρός Α δεν δέχεται 
να εργαστεί στην Αθήνα
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Ορισµός.  Το ταίριασµα S είναι ασταθές εάν υπάρχει νοσοκοµείο h και γιατρός r 

τέτοια ώστε:

� h και r είναι αµοιβαία αποδεκτά, και

� είτε ο r είναι χωρίς αντιστοίχιση, είτε ο r προτιµάει το h έναντι του 

τρέχοντος νοσοκοµείου του, και

� είτε το h δεν έχει καλύψει όλες τις θέσεις του, είτε ο h προτιµάει τον r σε 

σχέση µε έναν τουλάχιστον από τους γιατρούς που του ανατέθηκαν.

το νοσοκοµείο X επιθυµεί να προσλάβει 3 γιατρούς



Εφαρµογή:  Ανάθεση γιατρών σε νοσοκοµεία

Πρόγραµµα NRMP.  (National Resident Matching Program)

� Χρησιµοποιήθηκε αµέσως µετά το Δεύτερο Παγκόσµιο πόλεµο.

� Μέσα Μαρτίου, 23,000+ γιατροί.

Το δίληµµα του Αποµακρυσµένου Νοσοκοµείου.

� Ορισµένα νοσοκοµεία (κυρίως σε αγροτικές/αποµακρυσµένες περιοχές) 

δεν ήταν δηµοφιλή και πολλοί γιατροί δήλωναν ότι δεν αποδέχονταν να 

πάνε σε αυτά.

προτού διαδοθεί η χρήση 
των υπολογιστών
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πάνε σε αυτά.

� Τα αποµακρυσµένα νοσοκοµεία δεν κάλυπταν τις θέσεις τους στο 

πρόγραµµα ταιριάσµατος NRMP.

� Πως µπορούµε να βρούµε ένα ευσταθές ταίριασµα που ευνοεί τα 

“αποµακρυσµένα νοσοκοµεία”?

Θεώρηµα Αποµακρυσµένων Νοσοκοµείων (Rural Hospital Theorem). Τα 

αποµακρυσµένα νοσοκοµεία παίρνουν ακριβώς το ίδιο σύνολο γιατρών σε 

κάθε ευσταθές ταίριασµα!



Απάτη:  Κίνητρο για ψευδείς δηλώσεις στον αλγόριθµο Gale-Shapley

Ερώτηση.  Μπορεί να υπάρχει κίνητρο να δηλώσει ένα άτοµο ψευδή στοιχεία για 

τις προτιµήσεις του/της στον αλγόριθµο Gale-Shapley;

� Υποθέτουµε ότι γνωρίζουµε ότι θα εκτελεστεί ο αλγόριθµος Gale-Shapley µε 

τις προτάσεις να γίνονται από τους άντρες.

� Υποθέτουµε ότι γνωρίζουµε τις προτιµήσεις όλων των υπολοίπων ατόµων.

Απάντηση.  Όχι, για όλους τους άντρες. Ναι, για ορισµένες γυναίκες. Κανένας 

µηχανισµός (mechanism) δεν µπορεί να εγγυηθεί ένα ευσταθές ταίριασµα και 

ταυτόχρονα να εξαλείψει κάθε κίνητρο για ψευδείς δηλώσεις.
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ταυτόχρονα να εξαλείψει κάθε κίνητρο για ψευδείς δηλώσεις.
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1.2  Πέντε Αντιπροσωπευτικά Προβλήµατα



1. Χρονοπρογραµµατισµός Διαστηµάτων (Interval Scheduling)

Είσοδος.  Ένα σύνολο εργασιών (jobs) µα χρόνους εκκίνησης και χρόνους 

τερµατισµού.

Σκοπός.  Να βρεθεί µέγιστο υποσύνολο εργασιών που είναι συµβατές

µεταξύ τους.

a

συµβατές εργασίες: εργασίες 
που δεν επικαλύπτονται
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Χρονοπρογραµµατισµός Διαστηµάτων (Interval Scheduling)

• Πολυπλοκότητα: Το πρόβληµα ανήκει στην κλάση P των προβληµάτων 

που επιτρέπουν λύση σε πολυωνυµικό χρόνο (polynomial time).

• Μία λύση: Όπως θα δούµε σε παρακάτω µάθηµα µπορεί να επιλυθεί µε 

έναν «άπληστο» (greedy) αλγόριθµο. Η χρήση απληστίας είναι µια 

αλγοριθµική τεχνική.
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2. Σταθµισµένος χρονοπρογραµµατισµός διαστηµάτων
(weighted interval scheduling)

Είσοδος.  Ένα σύνολο εργασιών µε χρόνους εκκίνησης, χρόνους 

τερµατισµού και βάρη.

Σκοπός.  Να βρεθεί υποσύνολο µεγίστου βάρους µε εργασίες που είναι 

συµβατές µεταξύ τους.
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Σταθµισµένος χρονοπρογραµµατισµός διαστηµάτων
(weighted interval scheduling)

• Πολυπλοκότητα: Είναι πιο απαιτητικό πρόβληµα από τον απλό 

χρονοπρογραµµατισµό διαστηµάτων, όµως ανήκει και αυτό στην κλάση P 

(επιλύεται σε πολυωνυµικό χρόνο).

• Μία λύση: Με χρήση της αλγοριθµικής τεχνικής του δυναµικού 

προγραµµατισµού (dynamic programming)
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3. Διµερές ταίριασµα (bipartite matching)

Είσοδος.  Διµερές γράφηµα.

Σκοπός. Να βρεθεί ταίριασµα µε µέγιστο πλήθος ακµών.

1

2

A

B
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Διµερές ταίριασµα (bipartite matching)

• Πολυπλοκότητα: Ανήκει στην κλάση P (επιλύεται σε πολυωνυµικό

χρόνο).

• Μια λύση: Με χρήση της αλγοριθµικής τεχνικής της επαύξησης 

(augmentation). Σταδιακά υπολογίζεται ένα όλο και µεγαλύτερο 

ταίριασµα οπισθοδροµώντας (backtracking) επιλεκτικά.

32



4. Ανεξάρτητο σύνολο (independent set)

Είσοδος.  Γράφηµα.

Σκοπός.  Να βρεθεί ανεξάρτητο σύνολο µε το µέγιστο πλήθος κορυφών.

211

ανεξάρτητο σύνολο: υποσύνολο 
κορυφών τέτοιο ώστε δεν υπάρχει 
ακµή µεταξύ των κορυφών αυτών
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Ανεξάρτητο σύνολο (independent set)

Το πρόβληµα του ανεξάρτητου συνόλου: Ίσως δεν του φαίνεται µε την πρώτη 

µατιά, είναι όµως ένα πολύ γενικό πρόβληµα.

Ο χρονοπρογραµµατισµός διαστηµάτων και το διµερές ταίριασµα µπορούν να 

κωδικοποιηθούν ως ειδικές περιπτώσεις του προβλήµατος του ανεξαρτήτου 

συνόλου. 

Αυτό σηµαίνει ότι ένας αλγόριθµος για το ανεξάρτητο σύνολο θα µπορούσε να 

επιλύσει 

τον χρονοπρογραµµατισµό διαστηµάτων, και
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• τον χρονοπρογραµµατισµό διαστηµάτων, και

• το διµερές ταίριασµα. 

Αναγωγές:

• Ένας αλγόριθµος για το ανεξάρτητο σύνολο µπορεί να λύσει και το πρόβληµα 

του χρονοπρογραµµατισµού διαστηµάτων.

• Επίσης, ο ίδιος αλγόριθµος µπορεί να λύσει το πρόβληµα του διµερούς 

ταιριάσµατος.



Ανεξάρτητο σύνολο (independent set)
Πολυπλοκότητα. Το πρόβληµα του ανεξαρτήτου συνόλου θεωρείται ότι δεν ανήκει 

στην κλάση P. Είναι γνωστό ότι είναι πλήρες για την κλάση NP (non-deterministic 

polynomial).

Λύση. Δεν είναι γνωστός κάποιος πολυωνυµικός αλγόριθµος για την επίλυση του 

προβλήµατος. Εάν όµως µας δοθεί µια έτοιµη λύση, µπορούµε σε πολυωνυµικό χρόνο 

να επιβεβαιώσουµε την ορθότητα της λύσης.

Παράδειγµα: Για ένα γράφηµα µε 1000 κόµβους θέλουµε να βρούµε εάν υπάρχει 
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Παράδειγµα: Για ένα γράφηµα µε 1000 κόµβους θέλουµε να βρούµε εάν υπάρχει 

ανεξάρτητο σύνολο µεγέθους 100.

• Εύρεση ανεξάρτητου συνόλου: Δεν γνωρίζουµε αλγόριθµο πολυωνυµικού χρόνου 

που µπορεί να το κάνει αυτό.

• Επιβεβαίωση: Εάν όµως µας δοθεί ένα τέτοιο ανεξάρτητο σύνολο τότε µπορούµε 

σε πολυωνυµικό χρόνο να επιβεβαιώσουµε ότι πράγµατι είναι ένα τέτοιο 

ανεξάρτητο σύνολο.

Παρατήρηση: Ίσως το θέµα της αποδοτικής επιβεβαίωσης να µοιάζει µικρής 

σηµασίας. Θα δούµε όµως (ξεκινώντας από το επόµενο πρόβληµα) ότι είναι ένα 

πολύ σηµαντικό κριτήριο.



5. Ανταγωνιστική χωροθέτηση υπηρεσιών (competitive facility location)

Είσοδος.  Γράφηµα µε βάρος σε κάθε κόµβο.

Παίγνιο.  Δύο παίκτες επιλέγουν κόµβους εναλλάξ. Δεν επιτρέπεται η 

επιλογή ενός κόµβου εάν έχει ήδη επιλεγεί κάποιος από τους γείτονές του.

Σκοπός.  Να επιλεγεί ένα υποσύνολο κόµβων µεγίστου βάρους.
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Ο δεύτερος παίκτης µπορεί να εγγυηθεί 
συνολικό βάρος 20, όχι όµως 25.



Ανταγωνιστική χωροθέτηση υπηρεσιών (competitive facility location)

Πολυπλοκότητα. Φαίνεται να είναι µην ανήκει στην κλάση P αλλά ούτε και 

στην κλάση NP. Είναι πλήρες για την κλάση PSPACE.

Επιβεβαίωση. Για συγκεκριµένο στιγµιότυπο του προβλήµατος µπορούµε να 

δείξουµε ότι ο παίκτης µπορεί πάντοτε να πετύχει πχ. σκορ τουλάχιστον 

25; 

Εάν θεωρήσουµε ότι κάποιος γνωρίζει την απάντηση, µπορεί να µας πείσει 

και εµάς;
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και εµάς;

Αρκετά επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής είναι πλήρη για την κλάση 

PSPACE και εποµένως δεν γνωρίζουµε κάποιον αποδοτικό αλγόριθµο για 

την βέλτιστη επίλυσή τους.



Πέντε Αντιπροσωπευτικά Προβλήµατα

1. Χρονοπρογραµµατισµός διαστηµάτων:

n log n άπληστος (greedy) αλγόριθµος.

2. Σταθµισµένος χρονοπρογραµµατισµός διαστηµάτων:  

n log n αλγόριθµος µε δυναµικό προγραµµατισµό.

3. Διµερές ταίριασµα:  nk αλγόριθµος βασισµένος 
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3. Διµερές ταίριασµα:  nk αλγόριθµος βασισµένος 

αλγόριθµο µέγιστης ροής.

4. Ανεξάρτητο σύνολο:  NP-πλήρης (NP-complete).

5. Ανταγωνιστική χωροθέτηση εργασιών:  PSPACE-πλήρης (PSPACE-

complete).
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Επιπλέον Διαφάνειες



Πρόβληµα Ευσταθούς Ταιριάσµατος

Σκοπός:  Δεδοµένων n αντρών και n γυναικών, να βρεθεί ένα “κατάλληλο” 

ταίριασµα.

� Κάθε άτοµο ταξινοµεί τα άτοµα του αντίθετου φύλου.

� Κάθε άντρας δίνει λίστα µε τις γυναίκες σε σειρά προτεραιότητας από την 

πρώτη προτίµησή του προς την τελευταία.

� Κάθε γυναίκα δίνει λίστα µε τους άντρες σε σειρά προτεραιότητας από την 

πρώτη προτίµησή της προς τον τελευταία.

πρώτη προτίµηση τελευταία προτίµηση
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Τάκης Βίκυ ΆνναΔανάη Ελένη Clare

Χάρης Άννα ClareΔανάη Βίκυ Ελένη

Φώτης Βίκυ ClareΕλένη Δανάη Άννα

Ηλίας Δανάη ΆνναΒίκυ Clare Ελένη

Κώστας Βίκυ ΔανάηΆννα Ελένη Clare

1st 2nd 3rd 4th 5th

προτιµήσεις των αντρών



Πρόβληµα Ευσταθούς Ταιριάσµατος

Σκοπός:  Δεδοµένων n αντρών και n γυναικών, να βρεθεί ένα “κατάλληλο” 

ταίριασµα.

� Κάθε άτοµο ταξινοµεί τα άτοµα του αντίθετου φύλου.

� Κάθε άντρας δίνει λίστα µε τις γυναίκες σε σειρά προτεραιότητας από την 

πρώτη προτίµησή του προς την τελευταία.

� Κάθε γυναίκα δίνει λίστα µε τους άντρες σε σειρά προτεραιότητας από την 

πρώτη προτίµησή της προς τον τελευταία.

πρώτη προτίµηση τελευταία προτίµηση
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Ελένη Χάρης ΤάκηςWyatt Φώτης Ηλίας

Δανάη Ηλίας ΧάρηςΤάκης Φώτης Wyatt

Γιώτα Wyatt ΧάρηςΦώτης Τάκης Ηλίας

Βίκυ Φώτης ΧάρηςWyatt Ηλίας Τάκης

Άννα Τάκης WyattΗλίας Χάρης Φώτης

1st 2nd 3rd 4th 5th

προτιµήσεις των γυναικών



κατανόηση της λύσης

Ισχυρισµός.  Το ευσταθές ταίριασµα που είναι βέλτιστο για τους άντρες 

είναι ασθενώς Pareto βέλτιστο (weakly Pareto optimal).

Απόδειξη.

� Έστω Α η τελευταία γυναίκα σε κάποια εκτέλεση του αλγορίθµου GS 

που δέχεται µια πρόταση.

Δεν υπάρχει άλλο τέλειο ταίριασµα (είτε ευσταθές είτε 
ασταθές) όπου κάθε άντρας αντιστοιχίζεται σε αυστηρά 
υψηλότερη προτίµησή του
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που δέχεται µια πρόταση.

� Κανένας άντρας δεν έχει απορριφθεί από την Α, εφόσον ο αλγόριθµος 

τερµατίζει όταν η τελευταία γυναίκα δέχεται την πρώτη πρόταση.

� Κανένας άντρας που αντιστοιχίζεται µε την Α δεν µπορεί να είναι σε 

καλύτερη αντιστοίχιση από ότι στο βέλτιστο για τους άντρες ευσταθές 

ταίριασµα ▪
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