
1 

Κεφάλαιο 1 
 
Εισαγωγή: 
Ευσταθές Ταίριασμα και 
άλλα Αντιπροσωπευτικά 
Προβλήματα 
 
Έκδοση 1.5, 30/10/2014 

Χρησιμοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές 
διαφάνειες του Kevin Wayne. 



1.1  Ένα πρώτο πρόβλημα:  Ευσταθές Ταίριασμα 
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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. 

 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. 



4 

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. 

 

Τάκης Άννα Γιώτα Βίκυ 

Χάρης Βίκυ Γιώτα Άννα 

Φώτης Άννα Γιώτα Βίκυ 

1st 2nd 3rd 

προτιμήσεις των αντρών 

1η προτίμηση 3η προτίμηση 

Γιώτα Φώτης Τάκης Χάρης 

Βίκυ Φώτης Τάκης Χάρης 

Άννα Χάρης Τάκης Φώτης 

1st 2nd 3rd 

προτιμήσεις των γυναικών 

1η προτίμηση 3η προτίμηση 
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ευσταθές ταίριασμα 

τέλειο ταίριασμα:  ο καθένας 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. 

 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. 
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ευσταθές ταίριασμα 

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

Τάκης Άννα Γιώτα Βίκυ 

Χάρης Βίκυ Γιώτα Άννα 

Φώτης Άννα Γιώτα Βίκυ 

1st 2nd 3rd 

προτιμήσεις των αντρών 

Γιώτα Φώτης Τάκης Χάρης 

Βίκυ Φώτης Τάκης Χάρης 

Άννα Χάρης Τάκης Φώτης 

1st 2nd 3rd 

προτιμήσεις των γυναικών 

1η προτίμηση 3η προτίμηση 1η προτίμηση 3η προτίμηση 
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ευσταθές ταίριασμα 

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

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

 

Τάκης Άννα Γιώτα Βίκυ 

Χάρης Βίκυ Γιώτα Άννα 

Φώτης Άννα Γιώτα Βίκυ 

Γιώτα Φώτης Τάκης Χάρης 

Βίκυ Φώτης Τάκης Χάρης 

Άννα Χάρης Τάκης Φώτης 

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

1η προτίμηση 3η προτίμηση 1η προτίμηση 

 

3η προτίμηση 

προτιμήσεις των αντρών προτιμήσεις των γυναικών 
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ευσταθές ταίριασμα 

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

A.  Ναι. 

 

Τάκης Άννα Γιώτα Βίκυ 

Χάρης Βίκυ Γιώτα Άννα 

Φώτης Άννα Γιώτα Βίκυ 

Γιώτα Φώτης Τάκης Χάρης 

Βίκυ Φώτης Τάκης Χάρης 

Άννα Χάρης Τάκης Φώτης 

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

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

προτιμήσεις των αντρών προτιμήσεις των γυναικών 
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το πρόβλημα του ευσταθούς συγκατοίκου 

Ε.  Υπάρχουν πάντοτε ευσταθή ταιριάσματα; 

A.  Ναι. Η απάντηση όμως 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Σε ορολογία θεωρίας παιγνίων: είναι ο πυρήνας (core) του 
συνεργατικού παιγνίου μη-κενός; 
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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 m 

    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 

} 
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David Gale and Lloyd Shapley 

David Gale (December 13, 1921 – March 7, 2008) 

University of California, Berkeley 

 

 

 

 

 

 

Lloyd Stowell Shapley (born June 2, 1923)  

Professor Emeritus at University of California,  

Los Angeles (UCLA) 

Source: wikipedia entrys about David Gale and Lloyd Shapley 
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David Gale and Lloyd Shapley 

Source: wikipedia entrys about David Gale and Lloyd Shapley 
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Αποδείξεις 

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. 

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

Ισχυρισμός.  Δεν υπάρχουν ασταθή ζευγάρια. 
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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.  ▪ 

 

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 

A Τάκης 

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 

Κ Ελένη 

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 
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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 

χωρίς ταίρι.  ▪ 
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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 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’. 

    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 

Άννα-Χάρης 

S* 

. . . 
οι άντρες κάνουν προτάσεις 
σε φθίνουσα σειρά προτίμησης 

οι γυναίκες μόνο βελτιώνουν 
τον αρραβώνα τους 
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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; 

 

Ερώτημα.   Εάν υπάρχουν περισσότερα του ενός ευσταθή ταιριάσματα, ποιο 

θα βρει ο αλγόριθμος GS; 
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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). 

 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. 



19 

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. 

for i = 1 to n 

   inverse[pref[i]] = i 

Pref 

1st 

8 

2nd 

7 

3rd 

3 

4th 

4 

5th 

1 5 2 6 

6th 7th 8th 

Inverse 4th 2nd 8th 6th 5th 7th 1st 3rd 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Amy 

Amy 

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

2 7 
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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. 

 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 
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κατανόηση της λύσης 

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 

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 είναι 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. 
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Κατανόηση της λύσης 

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

Ισχυρισμός.  Ο αλγόριθμος GS βρίσκει ένα χείριστο για τις γυναίκες ευσταθές ταίριασμα S*. 
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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 η υψηλότερης προτίμησης έγκυρη σύντροφο 
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 
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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’. 
 

 Στο S*, 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. 

 

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

στον αλγόριθμο GS, κάθε άντρας αντιστοιχίζεται με τη βέλτιστη έγκυρη 

σύντροφο. 

  

 

 

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

γυναικών; 

δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα, που δεν είναι ζευγάρι, 
αλλά προτιμούν ο ένας τον άλλο περισσότερο από ότι τον 
τρέχοντα σύντροφό τους 

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

έγκυρος σύντροφος για την w. 

 Έστω ευσταθές ταίριασμα S’ στο οποίο η w αντιστοιχίζεται με έναν 

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

 Στο S’, έστω w’ η σύντροφος του m. 

 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’. ▪ 

ισχύει η βέλτιστη ανάθεση 
για τους άντρες στο S* 
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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. 

 

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. 

 

πχ. η γιατρός Α δεν δέχεται 
να εργαστεί στην Αθήνα 

το νοσοκομείο X επιθυμεί να προσλάβει 3 γιατρούς 
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Εφαρμογή:  Ανάθεση γιατρών σε νοσοκομεία 

Πρόγραμμα NRMP.  (National Resident Matching Program) 

 Χρησιμοποιήθηκε αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. 

 Μέσα Μαρτίου, > 23000 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. 

 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! 

προτού διαδοθεί η χρήση 
των υπολογιστών 
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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. 

A 

Φ 

Φ 

Χ 

Χ 

Τ 

Τ 

προτιμήσεις των αντρών 

πραγματικές  
προτιμήσεις  
των γυναικών 

Τάκης 

Χάρης 

Φώτης 

1st 

A 

B 

2nd 

Γ 

Γ 

3rd 

Γιώτα 

Βίκυ 

Άννα 

1st 2nd 3rd 

B 

A 

B 

Γ 

Φ 

Χ 

Τ 

Φ 

Τ 

Χ 

Χ 

Τ 

Φ 
η Άννα  

λέει ψέματα 

Γιώτα 

Βίκυ 

Άννα 

1st 2nd 3rd 

Φ 

Χ 

Τ 



Επιπλέον Διαφάνειες 
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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. 

 

Τάκης Βίκυ Άννα Δανάη Ελένη Clare 

Χάρης Άννα Clare Δανάη Βίκυ Ελένη 

Φώτης Βίκυ Clare Ελένη Δανάη Άννα 

Ηλίας Δανάη Άννα Βίκυ Clare Ελένη 

Κώστας Βίκυ Δανάη Άννα Ελένη Clare 

1st 2nd 3rd 4th 5th 

προτιμήσεις των αντρών 

πρώτη προτίμηση τελευταία προτίμηση 



32 

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. 

 

 

Ελένη Χάρης Τάκης Κώστας Φώτης Ηλίας 

Δανάη Ηλίας Χάρης Τάκης Φώτης Κώστας 

Γιώτα Κώστας Χάρης Φώτης Τάκης Ηλίας 

Βίκυ Φώτης Χάρης Κώστας Ηλίας Τάκης 

Άννα Τάκης Κώστας Ηλίας Χάρης Φώτης 

1st 2nd 3rd 4th 5th 

προτιμήσεις των γυναικών 

πρώτη προτίμηση 

 

τελευταία προτίμηση 
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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. 

 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  ▪ 

Δεν υπάρχει άλλο τέλειο ταίριασμα (είτε ευσταθές είτε 
ασταθές) όπου κάθε άντρας αντιστοιχίζεται σε αυστηρά 
υψηλότερη προτίμησή του 
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