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Δομές Δεδομένων για τον αλγόριθμο Gale-Shapley 

Στην ενότητα αυτή  
• θα χρησιμοποιήσουμε απλές δομές δεδομένων για την 

αποδοτική υλοποίηση του αλγορίθμου των Gale & 
Shapley 



Υλοποίηση αλγορίθμου 
Gale-Shapley 
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Αλγόριθμος Propose-And-Reject 

Ο αλγόριθμος των Gale-Shapley για το ευσταθές ταίριασμα που είδαμε σε 

προηγούμενο μάθημα. 

 

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

βρίσκει ένα ευσταθές ταίριασμα. 

Αρχικοποίηση όλων (γυναικών και αντρών) σε ελεύθερη κατάσταση 

while (υπάρχει ελεύθερος άντρας που δεν έχει προτείνει ακόμα σε όλες τις 

γυναίκες) { 

    Επέλεξε έναν τέτοιο άντρα m 

    Έστω w = 1η προτίμηση του m στην οποία δεν έχει κάνει ακόμα πρόταση 

    if (w είναι ελεύθερη) 

        δημιουργία αρραβώνα μεταξύ των m και w 

    else if (w προτιμά τον m έναντι του αρραβωνιαστικού της m') 

        δημιουργία αρραβώνα μεταξύ των m και w, ο m' μένει ελεύθερος 

       else // σχόλιο: η w προτιμά τον m’ έναντι του m 

            η w απορρίπτει την πρόταση του m 

} 



Πλήθος επαναλήψεων του αλγορίθμου Gale-Shapley 

Ο αλγόριθμος των Gale-Shapley εκτελεί συνεχώς την ακόλουθη ενέργεια: 

 

• Επιλέγεται ένας μη-δεσμευμένος άντρας (εάν όλοι οι άντρες είναι 

δεσμευμένοι ο αλγόριθμος τερματίζει) 

• Από τις γυναίκες στις οποίες δεν έχει προτείνει ακόμα ο άντρας 

αυτός, επιλέγει και προτείνει σε αυτή με την υψηλότερη προτίμηση 

 

 

Έχουμε ήδη υπολογίσει ένα άνω όριο στο πλήθος των επαναλήψεων που 

εκτελεί ο αλγόριθμος στη χειρότερη περίπτωση. Ποιο είναι; 

 

Επιπλέον: 

 Πόσο χρόνο απαιτεί η εκτέλεση κάθε επανάληψης στη χειρότερη 

περίπτωση 

 και πόσο χρόνο χρειάζεται συνολικά η εκτέλεση του αλγορίθμου στη 

χειρότερη περίπτωση; 
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Υλοποίηση αλγορίθμου Gale-Shapley 

Πλήθος επαναλήψεων που εκτελεί ο αλγόριθμος Gale-
Shapley 
 
Τι δομές δεδομένων να χρησιμοποιήσουμε για την 
αποθήκευση των προτιμήσεων των αντρών; 
 
Τι δομές δεδομένων να χρησιμοποιήσουμε για την 
αποθήκευση των προτιμήσεων των γυναικών; 
 
Ποια η πολυπλοκότητα χρόνου κάθε επανάληψης; 



Σε κάθε επανάληψη 

Τέσσερις ενέργειες: 
 
1. Πρέπει να βρούμε έναν ελεύθερο άντρα m 
2. Για τον ελεύθερο άντρα m πρέπει να βρούμε την πρώτη προτίμηση 

w από τις γυναίκες στις οποίες δεν έχει ήδη προτείνει 
3. Για τη γυναίκα w, πρέπει να βρούμε το εάν είναι αρραβωνιασμένη, 

και εάν ναι, να βρούμε τον αρραβωνιαστικό της m’ 
4. Για τη γυναίκα w και τους δύο άντρες m και m’ πρέπει να βρούμε 

ποιον από τους δύο προτιμάει 
 

Μπορούμε να εκτελέσουμε κάθε μία από τις παραπάνω ενέργειες σε 
σταθερό χρόνο Ο(1); 



Υλοποίηση 

Συνολική Πολυπλοκότητα Χρόνου: 
 
1. Πλήθος Επαναλήψεων 
2. Πολυπλοκότητα Χρόνου μιας Επανάληψης 
3. Πολυπλοκότητα Χρόνου Προεπεξεργασίας 
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