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1. Bevezetés

A nukleolusz, melynek bevezetése Schmeidler (1969) nevéhez f¶z®dik, gyorsan elterjedt az iroda-

lomban. Számos kedvez® tulajdonsága ellenére népszer¶sége csökkent az elmúlt 20 évben, aminek

hátterében a megoldás komplexitása áll. A nukleoluszt nemcsak nehéz kiszámolni, de sokszor az

értelmezése is gondot okoz, mivel axiomatizációja kevésbé magától értet®d®, mint például a Shapley-

értéké. Ez utóbbinak ráadásul több axiomatizációja is ismert, míg a nukleolusznak lényegében csak

egy. Faigle et al. (1998) még annak eldöntését is NP-nehéznek sejti, hogy egy adott megoldás

megegyezik-e a játék nukleoluszával vagy sem.

Az utóbbi években számos áttörést értek el a nukleolusz kiszámítását illet®en. Ezek az eredmények

azonban csak korlátozott mértékben terjedtek el. Mindezeket tekintve a disszertációnak három célja

volt.

• A nukleolusz kiszámításáról szóló eredmények áttekintése és összefoglalása.

• A különböz® számítási módszerek vizsgálata a gyakorlatban.

• A karakterizációs halmazok elméletének kiterjesztése és el®nyeinek bemutatása.

2. Módszertan

A nukleolusz kiszámítása hírhedten nehéz feladat, számos játékosztályon egyenesen NP-nehéz. Mi-

közben minimális költség¶ feszít® fa játékokon (Faigle et al., 1998), szavazási játékokon (Elkind et al.,

2009), illetve folyam és lineáris gyártási játékokon (Deng et al., 2009) már bizonyították a probléma

NP-nehézségét, továbbra sem ismert, hogy a probléma NP-beli-e, vagy sem.

Az elmúlt években számos fontos játékosztály, úgymint a standard fa játékok (Maschler et al.,

2010), hozzárendelési játékok (Solymosi és Raghavan, 1994), párosítási játékok (Kern és Paulusma,

2003), illetve cs®djáték (Aumann és Maschler, 1985) esetében sikerült polinomiális futásidej¶ algo-

ritmust adni a nukleolusz kiszámítására. Kuipers (1996), valamint Arin és Inarra (1998) pedig a

konvex játékokra dolgozott ki hatékony algoritmust.

Az igazi áttörés azonban más irányból érkezett. Maschler et al. (1979) nevezetes cikkükben leírták

a nukleolusz geometriai tulajdonságait, valamint egy szekvenciális LP formájában eljárást is adtak a

nukleolusz meghatározására. Bár ezek az LP-k exponenciálisan sok egyenl®tlenséget tartalmaznak,

a megfelel® feltételek elhagyásával a módszer hatékonnyá tehet®. A redundáns feltételek beazonosí-

tásához Huberman (1980),Granot et al. (1998), valamint Reijnierse és Potters (1998) szolgáltattak

eljárásokat.

A fentiek közül Granot et al. (1998) megközelítése a leggyümölcsöz®bb. Bevezették a karakteri-

zációs halmaz fogalmát, amely a koalícióknak egy olyan családja, amelyekhez tartozó feltételek már
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önmagukban meghatározzák a nukleoluszt. Megmutatták, hogy ha a karakterizációs halmaz mérete

polinomiális a játékosok számában, akkor a nukleolusz er®sen polinomiális id®ben kiszámítható. Ko-

alícióknak egy halmaza, amely egy játékban meghatározza a nukleoluszt, nem feltétlenül karakterizál

egy másik játékban. Így a koalíciós függvénynek olyan tulajdonságait keressük, amelyek minden já-

tékban egy karakterizációs halmazt adnak meg, függetlenül a koalíciós függvény konkrét értékeit®l.

Huberman (1980) volt az els®, aki bebizonyította, hogy létezik egy ilyen tulajdonság. Bevezette a

lényeges koalíciók halmazát, amely olyan koalíciókat tartalmaz, amelyeknek nincs gyengén minoráló

partíciójuk (lásd De�níció 3.4). Granot et al. (1998) mutattak egy másik halmazt, a telített koalíci-

ókat, amelyek kiegyensúlyozott költségjátékokban karakterizálják a nukleoluszt. Egy telített koalíció

minden olyan játékost tartalmaz, akinek a csatlakozása nem okoz többletköltséget.

Tézisünkben a duál játék koncepcióját felhasználva két újabb karakterizációs halmazt vezetünk

be. Megmutatjuk, hogy ez a két halmaz hogyan viszonyul az ismert karakterizációs halmazokhoz. To-

vábbá, két fontos játékosztályon szemléltetjük, hogyan lehet a karakterizációs halmazok segítségével

hatékonyan kiszámolni a nukleoluszt.

3. Játékelméleti alapok

3.1. Kooperatív játékok és megoldásaik

Legyen N = {1, 2, . . . , n} a játékosoknak egy halmaza, v : 2N → R pedig egy ún. karakterisztikus

függvény, amely minden koalícióhoz egy valós számot rendel, és amely teljesíti, hogy v(∅) = 0. Az

(N, v) párt átváltható hasznosságú kooperatív játéknak nevezzük. A v(S) szám az S koalíció értékét

fejezi ki. Jelölje P = 2N \ {∅, N} a nem-triviális koalíciók halmazát. A játék egy megoldása egy

x ∈ RN vektor, amely a játékosok ki�zetését szemlélteti. A továbbiakban az S koalíció összki�zetésére

az x(S) =
∑

i∈S xi jelölést alkalmazzuk, és x({i}) helyett egyszer¶en azt írjuk, hogy x(i). Egy (N, v)

kooperatív játék monoton, ha

S ⊆ T ⊆ N ⇒ v(S) ≤ v(T ),

szuperadditív, ha

(S, T ∈ P , S ∩ T = ∅) ⇒ v(S) + v(T ) ≤ v(S ∪ T ),

és konvex, ha

S, T ⊆ N ⇒ v(S) + v(T ) ≤ v(S ∪ T ) + v(S ∩ T ).

Kooperatív játékokkal nem csupán javak szétosztását modellezhetjük, hanem költségelosztási

problémákat is. Legyen c : 2N → R egy ún karakterisztikus költségfüggvény, amely minden koa-

lícióhoz egy valós számot rendel, és amelyre igaz, hogy c(∅) = 0. A c(S) érték azt fejezi ki, hogy

mekkora költséget kell az S koalíciónak állnia, ha a benne lév® játékosok összefognak és a többi
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szerepl®t®l függetlenül cselekszenek. Az (N, c) rendezett párt kooperatív költségjátéknak nevezzük.

Egy (N, c) költségjáték monoton, ha

S ⊆ T ⊆ N ⇒ c(S) ≤ c(T ),

és szubadditív, ha

(S, T ⊂ N, S ∩ T = ∅) ⇒ c(S) + c(T ) ≥ c(S ∪ T ).

Mind v-ét, mind c-ét szokás koalíciós függvénynek is nevezni. Egy adott Γ játék és x ∈ RN

ki�zetésvektor esetén egy S koalíció elégedettségét a következ®képpen de�niáljuk

satΓ(S, x) := x(S)− v(S). ha Γ = (N, v) (1)

satΓ(S, x) := c(S)− x(S). ha Γ = (N, c) (2)

Bár a pro�t és költségjátékok esetén egy koalíció elégedettségét más képlettel de�niáltuk, a

satΓ(S, x) formula mindkét esetben ugyanazt jelenti: az S koalíció elégedettségét az x ki�zetésvektor

mellett.

Egy x megoldást szétosztásnak nevezünk, ha hatékony, azaz ha teljesül rá, hogy x(N) = v(N).

Hasonlóan egy x megoldást egyénileg elfogadhatónak mondunk, ha x(i) ≥ v(i) minden i ∈ N -re.

Az elosztások halmazát, amely a hatékony és egyénileg elfogadható megoldásokat gy¶jti, I(N, v)-vel

jelöljük. A játék magja egy olyan megoldáshalmaz, amelyben minden koalíció elégedettsége nem-

negatív. Formálisan,

C(N, v) = {x ∈ RN | x(N) = c(N), x(S) ≥ v(S) for all S ⊆ N}. (3)

A játékot kiegyensúlyozottnak mondjuk, ha a magja nem-üres. Amennyiben x egy magbeli meg-

oldás, úgy egyetlen koalíciónak sem éri meg kiválni a nagykoalícióból, hiszen a koalíciók ki�zetése

legalább akkora, mint amennyit önmagukban el tudnának érni. A magbeli ki�zetések ezért mind

stabil megoldásoknak tekinthet®ek.

Azt mondjuk, hogy az x ∈ Rm vektor lexikogra�kusan kisebb mint y ∈ Rm (jelölés: x � y), ha

vagy x = y, vagy létezik egy 1 ≤ j ≤ m index, úgy hogy xi = yi minden i < j-re és xj < yj.

3.1. De�níció. Legyen Γ = (N, v) egy játék, X ⊆ RN a szétosztásoknak egy halmaza, x ∈ X egy

szétosztás, és legyen θP(x) ∈ R2n az ún. elégedettség vektor amely a nem-triviális koalíciók elégedett-

ségét tartalmazza nem-csökken® sorrendben. A Γ játék nukleolusza X-re nézve a ki�zetésvektoroknak

egy olyan halmaza, amelyek lexikogra�kusan maximalizálják θP(x)-et X-felett. Képlettel,

N (Γ, X) = {x ∈ X | θP(y) � θP(x) for all y ∈ X}.
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Jól ismert tény, hogy ha X nem-üres és kompakt, akkor N (Γ, X) 6= ∅, és ha X konvex is egy-

ben, akkor N (Γ, X) egyetlen pontból áll (Schmeidler, 1969). A nukleolusz folytonos függvénye a

karakterisztikus függvénynek. Ha X-et az elosztáshalmaznak választjuk, akkor szimplán a játék

nukleoluszáról beszélünk. A továbbiakban N (Γ, I(N, v)) helyett egyszer¶en N (Γ)-át fogunk írni.

3.2. Karakterizációs halmazok

Új karakterizációs halmazokat kaphatunk, az ún. duálisan lényeges és a duálisan telített koalíciókat,

ha a Granot et al. (1998) és Huberman (1980) által megalkotott karakterizációs halmazokat a duális

játékra alkalmazzuk.

3.2. De�níció. Legyen ΓF = (N,F , v) egy kooperatív játék koalíció formálási megszorításokkal, ahol

∅ 6= F ⊆ P tartalmazza a megengedett koalíciókat. Az F halmazba a nagykoalíciót nem vesszük bele,

ez utóbbi ugyanis de�níció szerint mindig megengedett koalíciónak min®sül. Legyen θF(x) ∈ R|F| a
megszorított elégedettségi vektor, amely a megengedett koalíciókhoz tartozó satΓ(S, x), S ∈ F érté-

keket tartalmazza nem-csökken® sorrendben. Továbbá legyen N (ΓF) az elosztásoknak azon halmaza,

amely lexikogra�kusan maximalizálják θF(x)-et. Ekkor F-et karakterizációs halmaznak nevezzük a

Γ = (N, v) játék nukleoluszára nézve, ha N (ΓF) = N (Γ).

A következ® tétel elégséges feltételt ad arra, hogy a koalícióknak egy családja mikor alkot karak-

terizációs halmazt.

3.3. Tétel. (Granot et al., 1998) Legyen Γ egy kooperatív (pro�t- vagy költség-) játék, F ⊆ P
a megengedett koalícióknak egy nem-üres halmaza, x a ΓF játék nukleoluszának egy eleme. Az F
halmaz karakterizálja a nukleoluszt a Γ játékon, ha minden S ∈ P \ F koalícióhoz létezik egy nem-

üres FS ⊆ F halmaz, amelyre teljesül, hogy

i. satΓ(T, x) ≤ satΓ(S, x) minden T ∈ FS-re,

ii. az S koalíció tagvektora, eS kifejezhet® {eT : T ∈ FS ∪ {N}}-beli tagvektorok lineáris

kombinációjaként.

Az els® karakterizációs halmazt Huberman (1980) vezette le a karakterisztikus függvény egy

tulajdonságából.

3.4. De�níció (Lényeges koalíciók). Legyen N a játékosoknak egy halmaza, (N, v) egy pro�t, (N, c)

egy költségjáték. Az S 6= ∅ koalíciót lényegesnek mondjuk a Γ = (N, v) pro�tjátékban, ha nem

bontható fel S1, . . . , Sk 6= ∅ halmazok diszjunkt uniójára, ahol k ≥ 2, úgy hogy

v(S) ≤ v(S1) + · · ·+ v(Sk).
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Hasonlóan, az S 6= ∅ koalíciót lényegesnek mondjuk a Γ = (N, c) költségjátékban, ha nem bontható

fel S1, . . . , Sk 6= ∅ halmazok diszjunkt uniójára, ahol k ≥ 2, úgy hogy

c(S) ≥ c(S1) + · · ·+ c(Sk).

A lényeges koalíciók halmazát E(Γ) jelöli, ahol Γ lehet (N, v) vagy (N, c) is. Egy nem lényeges

koalíciót lényegtelennek nevezünk.

A Γ = (N, g) játék duálja a Γ∗ = (N, g∗), ahol g jelölhet pro�t vagy költségjátékot is, és ahol

a koalíciós függvényt a következ® képlet szolgáltatja: g∗(S) := g(N) − g(N \ S) minden S ⊆ N -re.

Könnyen látható, hogy g∗(∅) = 0, g∗(N) = g(N), valamint (g∗)∗(S) = g(S) minden S ⊆ N -re. Egy

pro�tjáték duáljára érdemes úgy tekinteni, mint egy költségjátékra és vice versa.

Huberman érvelését a duál játékra alkalmazva azonosíthatjuk a kis elemszámú, de a nukleolusz

kiszámításához nélkülözhet® koalíciókat (Solymosi és Sziklai, 2015).

3.5. De�níció (Duálisan lényeges koalíciók). Legyen N a játékosoknak egy halmaza, (N, v) egy

pro�t-, (N, c) egy költségjáték. Az S 6= ∅ koalíciót duálisan lényegesnek mondjuk a Γ = (N, v)

pro�tjátékban, ha a komplementere N \ S nem bontható fel az N \ T1, . . . , N \ Tk 6= ∅ halmazok

diszjunkt uniójára, ahol k ≥ 2, úgy hogy

v∗(N \ S) ≥ v∗(N \ T1) + · · ·+ v∗(N \ Tk),

másképpen,

v(S) ≤ v(T1) + · · ·+ v(Tk)− (k − 1)v(N).

Hasonlóan, az S 6= ∅ koalíciót duálisan lényegesnek mondjuk a Γ = (N, c) költségjátékban, ha a

komplementere N \ S nem bontható fel az N \ T1, . . . , N \ Tk 6= ∅ halmazok diszjunkt uniójára, ahol

k ≥ 2, úgy hogy

c∗(N \ S) ≤ c∗(N \ T1) + · · ·+ c∗(N \ Tk),

vagy megint másképpen,

c(S) ≥ c(T1) + · · ·+ c(Tk)− (k − 1)c(N).

A duálisan lényeges koalíciók halmazát DE(Γ) jelöli, ahol Γ lehet (N, v) vagy (N, c) is. Egy

duálisan nem lényeges koalíciót duálisan lényegtelennek nevezünk.

De�níció szerint a nagykoalíció duálisan lényegtelen, ugyanakkor az (n− 1) f®s koalíciók minden

játékban duálisan lényegesnek számítanak. Ha S ∈ P duálisan lényeges akkor az összes felsorolt

T1, . . . , Tk ∈ P koalíció tartalmazza, ugyanakkor minden N \ S-beli játékos pontosan (k − 1)-szer

szerepel ebben a családban. A koalícióknak egy ilyen családját S egy átfed® dekompozíciójának

nevezzük.
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A következ® karakterizációs halmazt Granot et al. (1998) javasolta kiegyensúlyozott monoton

költségjátékokra.

3.6. De�níció (Telített koalíciók). Legyen (N, c) egy monoton költségjáték. Az S ⊆ N koalíciót

telítettnek mondjuk, ha c(S) = c(S ∪ i)-b®l következik, hogy i ∈ S.

Más szóval S telített, ha egy új tag bevétele már mindenképp költségnövekedéssel járna. Most

átkonvertáljuk a telítettség fogalmát monoton pro�tjátékra (Solymosi és Sziklai, 2015).

3.7. De�níció (Duálisan telített koalíciók). Legyen (N, v) egy monoton pro�tjáték és S ⊆ N egy

tetsz®leges koalíció. Azt mondjuk, hogy S duálisan telített ha v(S \ i) < v(S) minden i ∈ S-re.

Másképpen bármely kilép® csökkentené S értékét. Megjegyezzük, hogy S akkor és csak akkor

telített a c monoton költségjátékban, ha N \ S duálisan telített a c∗ monoton pro�tjátékban.

4. Eredmények

4.1. Elméleti hozzájárulások

Minél nagyobb egy karakterizációs halmaz, annál könnyebb meghatározni az elemeit egy adott já-

tékban. Ugyanakkor egy kisebb karakterizációs halmazhoz kisebb LP társul. Így van egy átváltás

a karakterizációs halmaz meghatározásának nehézsége és annak hatékonysága között. Azért, hogy

minél inkább kiaknázhassuk a módszerben rejl® lehet®ségeket, megvizsgáltuk a négy ismert karakte-

rizációs halmaz tulajdonságait és egymáshoz való viszonyukat. Beláttuk, hogy

• a duálisan lényeges és duálisan telített koalíciók valóban karakterizációs halmazokat alkotnak;

• a lényeges koalíciók a duálisan telített koalíciók részhalmazát képezik monoton pro�tjátékok-

ban;

• a duálisan lényeges koalíciók a telített koalíciók részhalmazát képezik monoton költségjátékok-

ban;

• általánosságban a lényeges és duálisan lényeges koalíciók nem tartalmazzák egymást (additív

játékokon a metszetük üres).

A koalícióknak egy BS ⊆ P halmazát S-kiegyensúlyozottnak nevezzük, ha léteznek pozitív λT

súlyok minden T ∈ BS-re, úgy hogy
∑

T∈BS λT eT = eS. Az N -kiegyensúlyozott halmazt egyszer¶en

kiegyensúlyozottnak mondjuk. Egy S koalíciót vitálisnak nevezünk, ha minden S-kiegyensúlyozott

BS halmazra és az ezekhez tartozó (λT )T∈BS súlyokra teljesül, hogy
∑

T∈BS λTv(T ) < v(S).

A f® elméleti eredményt a következ® tétel mondja ki.
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4.1. Tétel. Legyen Γ = (N, v) egy kiegyensúlyozott (azaz nem-üres maggal rendelkez®) játék. Amennyi-

ben a nagykoalíció vitális, úgy a lényeges és duálisan lényeges koalíciók E(Γ) ∩ DE(Γ) metszete ka-

rakterizálja a nukleoluszt.

A továbbiakban bemutatjuk, hogy a fenti eredményeket hogyan lehet alkalmazni a cs®djátékok

és az irányított aciklikus gráf játékok osztályára.

4.2. Cs®dproblémák és hidraulikus rendszerek

Cs®dhelyzetek modellezése, a vagyon igazságos elosztása a közgazdaságtan egyik legrégebbi kérdése.

Az ókorban cs®dhelyzetek leginkább örökösödési problémaként léptek fel. Az alábbiakban bemu-

tatjuk a cs®djátékot és a játék nukleoluszának kiszámításával kapcsolatos eredményeket (Fleiner és

Sziklai, 2012).

Legyen N = {1, 2, . . . , n} a hitelez®k halmaza. A cs®dprobléma egy (d,E) pár, ahol E ∈ R+

testesíti meg a cs®dbe jutott cég likviditási értékét és d ∈ (R+)n a követelésvektor, amelyre telje-

sül, hogy
∑n

i=1 di > E. Alkalmazzuk a már megszokott rövidítést: d(S) =
∑

i∈S di. Jelölje B a

cs®dproblémák osztályát. A cs®dprobléma egy megoldása egy x ∈ (R+
0 )n vektor, amelyre igaz, hogy∑n

i xi = E. Egy cs®dszabály r : B→ Rn egy leképezés, amely minden cs®dproblémához hozzárendel

egy megoldást. Egy (d,E) cs®dproblémához tartozó kooperatív játékot az alábbi karakterisztikus

függvény adja meg

v(d,E)(S) = max{E − d(N \ S), 0}

Az r szabály duálisa (jelölés: r∗) úgy osztja szét a cég likviditási értékét (az össznyereséget),

ahogy r az összveszteséget (azaz a d(N)− E összeget). Formálisan

r∗(d,E) = d− r(d, d(N)− E).

Egy szabályt önduálisnak mondunk, ha a nyereségeket és a veszteségeket azonosan kezeli, azaz ha

r∗ = r. Azt mondjuk, hogy a H a (d,E) cs®dproblémához tartozó hidraulika, ha az alábbi feltételek

teljesülnek

• H-ban lév® edények száma megegyezik a hitelez®k számával,

• az i. edény térfogata megegyezik az i. hitelez® követelésével,

• E mennyiség¶ víz található az edényekben.

Egy hidraulika implicit módon egy elosztási szabályt de�niál az adott cs®dproblémán, a szabály

természete pedig az edények alakjától függ. Az 1. Ábra néhány példát mutat be.

A hidraulikus rendszereket Kaminski (2000) javasolta a cs®dprobléma ábrázolására. A hidraulikus

rendszereket felhasználva bebizonyítottuk, hogy
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Egyenlő nyeremények módszere Egyenlő veszteségek módszere Talmud szabály

1. Ábra. Az egyenl® nyeremények módszere, az egyenl® veszteségek módszere és a Talmud szabály

• egy cs®dszabály akkor és csak akkor önduális, ha a hozzá tartozó hidraulika horizontálisan

szimmetrikus;

• egy cs®dszabály akkor és csak akkor konzisztens, ha a hozzá tartozó hidraulika összekapcsolt

rendszert alkot, és benne egy edény alakja csak a követelés nagyságától függ;

• egy S koalíció elégedettsége a következ® két érték minimuma: az S-ben található vízmennyiség,

illetve az N \ S-ben lév® leveg® mennyisége;

• a nukleolusz és arányos elosztás egy cs®dszabály-család két ellentétes végén helyezkednek el,

amelyekben az edények k egyenl® részre vannak felosztva.

A hidraulikus megközelítést használva elemi bizonyítást adtunk Aumann és Maschler híres téte-

lésre.

4.2. Tétel. (Aumann és Maschler, 1985) A Talmud szabály által generált megoldás a cs®djáték

nukleoluszával egyezik meg.

A karakterizációs halmazokat felhasználva egy alternatív módszert adtunk a nukleolusz kiszámí-

tására. A következ® két lemma illetve a 4.5. Meg�gyelés képezi a bizonyítás f®bb sarokpontjait.

4.3. Lemma. Legyen (d,E) egy cs®dprobléma és Γ = (N, v(d,E)) a hozzá tartozó cs®djáték. Ekkor

E(Γ) az egyszemélyes, valamint a nem-nulla karakterisztikus függvény érték¶ koalíciókat tartalmazza.

4.4. Lemma. Legyen (d,E) egy cs®dprobléma és Γ = (N, v(d,E)) a hozzá tartozó cs®djáték. Ekkor

DE(Γ) az n− 1 f®s és a nulla karakterisztikus függvény érték¶ koalíciókat tartalmazza. .

4.5. Meg�gyelés. Legyen (d,E) egy cs®dprobléma és Γ = (N, v(d,E)) a hozzá tartozó cs®djáték.

Ekkor E(Γ) ∩ DE(Γ) részhalmaza az egyf®s és az n-1 f®s koalícióknak.

Megmutattuk, hogy a nagykoalíció vitális, amelyb®l egyenesen következett az alábbi tétel.
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4.6. Tétel. Legyen (d,E) egy cs®dprobléma és Γ = (N, v(d,E)) a hozzá tartozó cs®djáték. Ekkor

E(Γ) ∩ DE(Γ) = {i ∈ N | v(d,E)(i) = 0} ∪ {N \ i | i ∈ N, v(d,E)(N \ i) > 0}

karakterizálja N (Γ)-át.

Egy olyan karakterizációs halmazt kaptunk, amely a játékosok számában lineáris méret¶. Így egy

hatékony LP-vel megkaphatjuk a nukleoluszt. Megjegyezzük, hogy a hidraulikus rendszerekkel még

gyorsabb algoritmusra tehetünk szert. Lényeges különbség viszont, hogy a nukleolusz kiszámításához

nem kellett trükköket bevetnünk. Sem hidraulikus rendszerekre, sem az axiomatizációra nem volt

szükségünk. Egy egyszer¶, már-már mechanikus algebrai levezetéssel megkaptuk a nukleoluszt.

4.3. Irányított aciklikus gráf játékok

Hálózatokon értelmezett költségjátékoknak sok alkalmazási területe van: modellezhet® velük infra-

strukturális beruházások költségelosztása, munkahelyi telekocsi (carpooling) költségeinek megosztása,

vagy akár az öntözési költségek szétosztása különböz® mez®gazdasági területek között. Az alábbiak-

ban a játékosztállyal kapcsolatos eredményeket foglaljuk össze (Sziklai et al., 2014).

Egy D irányított aciklikus gráf hálózat vagy angol bet¶szóval DAG-hálózat a következ®kb®l áll:

• G(V,A) egy irányított aciklikus gráf, egy speciális csúccsal, a G gráf gyökerével, amit r-rel

jelölünk. A gyökérbe G minden más csúcsából vezet legalább egy irányított út. Hurokéleket és

párhuzamos éleket nem engedünk meg.

• egy δ : A→ R+
0 súlyfüggvény, amely minden élhez egy nem-negatív valós számot rendel hozzá.

Ez az érték az él megépítési költségét jelöli.

Egy T részgráf csúcshalmazát V (T )-vel éleinek halmazát A(T )-vel jelöljük. A p csúcsból kimen®

éleket Ap jelöli.

Legyen N a játékosok halmaza, R : N → V pedig egy ún. lakóhely leképezés, amely minden játé-

koshoz hozzárendel egy csúcsot. Ha egy i játékos a p csúcshoz van hozzárendelve, akkor azt mondjuk,

hogy i p-ben lakik. Egy csúcs foglalt, ha legalább egy játékos lakik benne, máskülönben üres. A gráf

üres levelei elhagyhatóak, hiszen sosem épülnek meg. A lakóhely leképezés nem feltétlenül injektív

és/vagy szürjektív, de máskülönben rendes függvény, azaz egy játékos pontosan egy csúcsban lakhat

és egy csúcshoz akár több játékost is hozzárendelhetünk. A T részgráfban lakó játékosok halmazát

N(T ) jelöli, formálisan N(T ) = R−1(V (T )). Egy D DAG-hálózatot és egy rajta értelmezett lakóhely

leképezést együtt játékos-hálózatnak nevezünk.

Egy T részgráf esetén C(T ) jelöli a T -ben lév® élek megépítési költségét, azaz C(T ) =
∑

a∈A(T ) δ(a).

Egy irányított utat bekötöttnek nevezünk, amennyiben a végpontja a gyökér. Bekötött utak egy uni-

óját törzsnek nevezzük. Egy S koalícióra jelölje TS azoknak a legolcsóbb törzseknek a halmazát,
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amelyek minden S-beli játékost bekötnek a gyökérbe és amelyekben az élek száma maximális. A

maximalitási feltétel bár furcsának t¶nik, segítségével biztosítani tudjuk, hogy TN egyetlen elemet

tartalmazzon.

Azt mondjuk, hogy egy T törzsnek egy B csúcshalmaz felel meg, ha V (T ) = B. Hasonlóan az S

koalíció megfeleltethet® egy T törzzsel, ha T ∈ TS.
A (D,R) játékoshálózaton értelmezett költségjáték karakterisztikus függvényét a következ®képpen

de�niáljuk.

c(D,R)(S)
def
= C(T ) T ∈ TS.

Az (N, c(D,R)) párt DAG-játéknak nevezzük. Megmutatjuk, hogy a feltétel miszerint

(*) minden olyan csúcsban, amelynek több bejöv® éle van és amelynek a kimen® élei

mind pozitív súlyúak, kell laknia legalább egy játékosnak

elégséges, ahhoz, hogy egy DAG-játék magja ne legyen üres. A következ® tétel a DAG-játékok

relevanciájára világít rá.

4.7. Tétel. Legyen N egy játékoshalmaz ĉ : 2N → R egy monoton, szubadditív költségfüggvény.

Létezik egy D = (G(V,A), δ) DAG-hálózat és egy R : N → V lakóhely leképezés, amelyre teljesül,

hogy

c(D,R)(S) = ĉ(S) ∀S ⊆ N.

Más szavakkal minden monoton és szubadditív költségjátékot reprezentálhatunk egy DAG-játékkal.

Beláttuk továbbá a következ®ket.

• Bevezettünk egy gráf-kanonizációs eljárást, amely nem változtat a karakterisztikus függvényen

és megmutattuk, hogy minden olyan hálózat, amely teljesíti a (*) feltételt kanonizálható.

• Bizonyítottuk, hogy a kanonizált DAG-játék kiegyensúlyozott.

• Egy csúcsot szabadnak mondunk, ha a benne lakó játékosoknak nem kell �zetnie egyetlen mag

megoldásban sem. Karakterizáltuk a szabad csúcsok halmazát és adtunk egy egyszer¶ eljárást

az azonosításukra.

Számos más a maggal kapcsolatos strukturális eredményt is beláttunk. Hogy ezeket bemutathas-

suk további jelölésekre lesz szükség. A nagykoalíció által megépített gráf1 TN egy részbenrendezést

de�niál a csúcsok halmazán. Azt mondjuk, hogy egy p csúcs a q 6= p csúcsnak egy ®se, ha p elérhet®

egy q-ból egy irányított úton TN -ben. Ilyenkor azt is mondjuk, hogy q egy leszármazottja p-nek.

A csúcshalmazt, amely a p csúcsot és az összes leszármazottját tartalmazza egész ágnak nevezzük

1Ez a legolcsóbb olyan gráf, ami minden játékost beköt a gyökérbe.
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és Bp-vel jelöljük. Egy BQ
p ág a Bp egész ágnak egy részhalmaza, amely olyan csúcsokat tartalmaz,

amelyek el tudják érni irányított úton p-ét TN -ben anélkül, hogy egyetlen Q-beli csúcsot érintenének.

Egy B ágat valódinak mondunk, ha B-ét és az ®t érint® éleket a gráfból kitörölve egy törzset kapunk.

Az egyik f® eredmény a duálisan lényeges koalíciók gráf struktúrájának a karakterizálása volt.

Ahogy a következ® tételb®l kit¶nik, ez a struktúra igen egyszer¶en leírható.

4.8. Tétel. A (N, c(D,R)) játékban a duálisan lényeges koalíciók az n−1 f®s koalíciók és azok a telített

koalíciók, amelyek törzse megfeleltethet® egy V \BU
q csúcshalmazzal, ahol BU

q egy valódi ág és q-nak

csak egy kimen® éle van.

Más szóval a duálisan lényeges koalíciók olyan részgrá�al feleltethet®ek meg, amelyekb®l pontosan

egy ág hiányzik. Itt jegyezzük meg, hogy minden koalíció törzse leírható néhány ág törlésével. Ez a

struktúra további eredmények levezetését teszi lehet®vé. Többek között megmutattuk, hogy a szabad

csúcsokat össze lehet vonni a gyökérrel, illetve bizonyos élek végpontját kicserélhetjük a gyökérre -

ezek a transzformációk változatlanul hagyják a játék magját és nukleoluszát.

Végezetül megmutattuk, hogy a DAG-játékok egy nagy részében a valódi ágak száma polinomiális.

Egy DAG-hálózat szélességén azon csúcsok maximális számát értjük, amelyeket ki tudunk választani

úgy, hogy egyik sem ®se, vagy leszármazottja a másiknak2.

4.9. Lemma. Legyen D egy kanonizált k széles DAG-hálózat és jelölje m a gráf csúcsainak a számát.

Legyen k �x, m-t®l független. Ekkor legfeljebb O(mk+1) számú valódi ág található D-ben.

A fenti eredményb®l közvetlenül adódik az alábbi.

4.10. Tétel. Minden �x szélesség¶ DAG-hálózaton értelmezett kanonizált DAG-játék esetében a játék

magja és nukleolusza a játékosok számában polinomiális id®ben kiszámolható.

5. Összefoglalás

A disszertáció a nukleolusz kiszámításának módszereit és az ezzel kapcsolatos nehézségeket vizsgál-

ta. Felvázoltuk az ismert eljárásokat és az ehhez kapcsolódó elméleti eredményeket. Két fontos

játékosztály esetében hatékony algoritmust adtunk a nukleolusz kiszámítására.

Az egyik f® eredmény a karakterizációs halmazok elméletének kiterjesztése. Ha a vizsgált játék jól

struktúrált, a karakterizációs halmazok jelent®sen egyszer¶sítik a bizonyításokat. Még a bonyolult

felépítés¶ játékok esetében is jóval könnyebbé, vagy legalábbis lehet®vé teszik a nukleolusz megha-

tározását. A karakterizációs halmazok egyik nagy el®nye az algebrai formalizmusuk. A bizonyítások

kevesebb trükköt és több mechanikus számítást igényelnek, ami talán kevésbé esztétikus, de minden-

képpen hatékonyabb az eredményeket tekintve.

2Magyarán a TN által de�niált részbenrendezett halmazban található legnagyobb antilánc mérete.
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Természetesen a karakterizációs halmazok nem teszik elavulttá a többi módszert. A hidraulikus

rendszer a cs®djáték sokkal átláthatóbb modelljét adja. Didaktikai szempontból is egyszer¶bb edé-

nyekkel és vízzel elmagyarázni a bizonyításokat, mint absztrakt algebrai egyenletrendszereket kezelni.

Ezenfelül, a hidraulikus rendszerekkel felfedeztük a nukleolusz és az arányos elosztás kapcsolatát,

amely máskülönben rejtve maradt volna.

Számos megoldatlan probléma van a nukleolusszal kapcsolatban. Egy fontos nyitott kérdés, hogy

hogyan lehet de�niálni a nukleoluszt a partíciós függvény formájában megadható kooperatív játékok

esetében (Csercsik és Sziklai, 2013). Egy másik elméleti kérdés a nukleolusz és annak változatainak,

úgy mint a per capita nukleolusznak és más lexikogra�kus módszereknek (Biró et al., 2013) veri-

�kálása. Az alkalmazásokat tekintve a többszerepl®s cs®dhelyzetek, illetve a szolgáltató-hálózatok

költségelosztása különösen érdekes problémának t¶nik.
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