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Az általánosított párosítási játékban adott egy G = (V, E) irányítatlan
gráf, és V -nek egy V1 , . . . , Vn partíciója. A Vi csúcshalmaz az i-edik játékoshoz tartozik, és egy M párosítás értéke az i-edik játékos számára
|Vi ∩ V (M )|, ahol V (M ) az M által fedett csúcsok halmaza. A játékot a
nemzetközi vesecsere-probléma motiválja: a csúcsok inkompatibilis betegdonor pároknak felelnek meg, az élek lehetséges cseréknek, a Vi csúcshalmazok pedig az egyes országoknak. Egy párosítás tehát páros cserék
egy lehetséges módját jelenti, értéke pedig egy ország számára a cserében részt vevő betegeinek a száma. Országok egy adott koalíciója azon
párosításokat tudja megvalósítani, amik csak az ő csúcsaikat használják.
A játék kifizetéses változatát Biró és társszerzői1 vizsgálták, és belátták,
hogy legfeljebb kételemű országok esetén a mag nemüressége polinom
időben eldönthető, háromelemű országok esetén azonban coNP-teljes.
Kifizetés nélküli esetben meg kell különböztetnünk a gyenge és erős
magot. A gyenge magban olyan M párosítások vannak, ahol egy koalíció sem tud olyan párosítást megvalósítani, ami a koalíció minden tagja
számára jobb (azaz több csúcsot fed), mint M . Az erős mag párosításaihoz olyan koalíció és általa megvalósítható párosítás sincs, ahol mindenki
legalább olyan jól jár, mint M -nél, de legalább egy játékos jobban.
Megmutatjuk, hogy általános esetben már azt is coNP-teljes eldönteni, hogy egy adott M párosítás a gyenge illetve az erős magban van-e.
Sőt, ETH-t feltételezve nincs 2o(n) poly(m) futási idejű algoritmus, ahol n az
országok száma, m pedig a gráf mérete.
Belátjuk azt is, hogy legfeljebb kételemű országok esetén polinomiális
időben eldönthető, hogy adott M párosítás a gyenge/erős magban van-e.
A gyenge mag ebben az esetben sosem üres.
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