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Definicja:

Rynki na których nie tylko 

wybieramy ale też musimy 

zostać wybrani nazywamy rynkami kojarzenia

Przykłady: 

• rynek pracy,

• nabór studentów do uczelni, uczniów do szkół, 

• rynek matrymonialny, 

• alokacja organów do transplantacji.

Rynki kojarzenia
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• Algorytm OA składa się z czterech kroków:

1.  Każdy mężczyzna oświadcza się najbardziej pożądanej 

kobiecie

2.  Kobiety odpowiadają „może za Ciebie wyjdę…”*) 

najbardziej pożądanemu adoratorowi a pozostałym 

(jeśli tacy są) odmawiają

3.  Mężczyźni, którym odmówiono usuwają odmawiające 

kobiety ze swej listy preferencji

4. Kroki 1-3 są powtarzane, aż każdy znajdzie swojego 

partnera

*)Odpowiedź „może za Ciebie wyjdę” oznacza, że jeśli w kolejnej rundzie 

oświadczy jej się bardziej pożądany partner, kobieta go wybierze.

Algorytm Odroczonej Akceptacji 
Gale-Shapley 1962 



Adam

Celina

Bartek

Alicja

Basia

Czesiek

A: Basia, Alicja, Celina

B: Alicja, Basia, Celina

C: Alicja, Basia, Celina

Algorytm Odroczonej Akceptacji
Gale-Shapley 1962 

A: Adam, Bartek, Czesiek

B: Czesiek, Adam, Bartek

C: Adam, Bartek, Czesiek

12345

To kojarzenie 
jest stabilne



• Algorytm prowadzi do dopasowania wszystkich partnerów

• Kojarzenie jest stabilne (brak par blokujących)

• Kojarzenie nie zależy od kolejności oświadczyn

• Kojarzenie OA nie jest jedynym stabilnym kojarzeniem

• Kojarzenie OA jest optymalne dla strony oświadczającej 

się (mężczyzn)

• Kojarzenie nie musi być optymalne dla strony 

przyjmującej oświadczyny (kobiet)

• Kojarzenie OA nie jest odporne na manipulacje

Własności 

algorytmu OA



National Resident Matching Program

Wynik dopasowania, 

jeśli jako pierwszą 

przyjmujemy propozycję:

• lekarzy: 

1a, 2b, 3c

• szpitali: 

1a, 2c, 3b

preferencja 1 lekarza

preferencja 2 lekarza

preferencja 1 szpitala

preferencja 2 szpitala

Dobór lekarzy do 

praktyk 

w szpitalach



National Resident Matching Program



• Lista preferencji dla (4)

osób (najlepsze z lewej):

1: ℎ3, ℎ2, ℎ4, ℎ1
2: ℎ4, ℎ1, ℎ2, ℎ3
3: ℎ1, ℎ4, ℎ3, ℎ2
4: ℎ3, ℎ2, ℎ1, ℎ4

• Cykl 1, ℎ3, 3, ℎ1, 1

• Czyli 1 dostaje ℎ3 a 3 dostaje ℎ1 i są usuwani z listy. Pozostali 

na liście 2 i 4 uaktualniają swe preferencje i szukamy cykli

2: ℎ4, ℎ2
4: ℎ2, ℎ4

• Cykl 2, ℎ4, 4, ℎ2, 2 , ostateczne kojarzenie:

1, ℎ3), (2, ℎ4), 3, ℎ1 , (4, ℎ2

Algorytm TTC 
(Top Trading Cycle, Gale)



• Przydział domów według algorytmu TTC jest 

optymalny, 
tzn. poprzez zamianę domów, żaden podzbiór właścicieli nie może 

polepszyć dopasowania wszystkim swoim członkom

• Kojarzenie TTC jest jednoznaczne

• Algorytm jest odporny na manipulacje, 
tzn. żaden uczestnik nie może uzyskać lepszego dopasowania 

poprzez podanie fałszywych preferencji

Własności 

algorytmu TTC 



Algorytm

YRMH-IGYT 
(You Request My 

House – I Get Your

Turn) Abdulkadiroglu

and Sönmez 1999)

• Uogólnienie algorytmu TTC - przydział pokoi w akademikach

• Niektórzy studenci mają już pokoje i mogą przy nich pozostać lub 

chcieć je zmienić

• Inni nie mają pokoi (nowi studenci)

• Obie grupy mają ścisłe preferencje wśród wszystkich dostępnych 

pokoi



Transplantacje organów

przeszczep krzyżowy nerek

Biorca 1

grupa krwi B

Dawca 2

grupa krwi B

Dawca 1

grupa krwi A

Biorca 2

grupa krwi A



Pierwszy w Polsce przeszczep 

krzyżowy nerek od żywych dawców

Pierwszy w Polsce tzw. przeszczep krzyżowy nerek od żywych dawców 

niespokrewnionych przeprowadzili 10.02.2015 specjaliści Katedry i 

Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego 

Dzieciątka Jezus w Warszawie. 

Operacje pobrania nerek i ich przeszczepienia wykonali prof. Andrzej 

Chmura, prof. Artur Kwiatkowski oraz dr Rafał Kieszek. Koordynatorem 

transplantacyjnym całego przedsięwzięcia była Aleksandra Tomaszek.
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Przeszczepy łańcuchowe NEAD
NEAD (Non simultaneous extended altruistic donor)

Łańcuchy NEAD nie muszą być równoczesne więc mogą być długie.

Wymiana krzyżowa

dlaczego jednoczesna?
Wymiana łańcuchowa NEAD

niekoniecznie jednoczesna

R3



Historia pierwszego 

łańcucha NEAD

NEAD (Non simultaneous extended altruistic donor)



„Łańcuch nerkowy” 2007-08



Ilość przeszczepów nerek w USA 

wykonywanych poprzez wymianę

Większość transplantacji z wymianą nerek i ogromna większość 

transplantacji dla pacjentów o wysokiej nietolerancji wykonano 

poprzez wymianę łańcuchową

Alvin E. Roth
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Paradox Braessa

A B

20

20N/10

N/10

Ile czasu zajmie 200 samochodom pokonanie trasy od A do B?

Obie trasy są równoważne więc kierowcy podzielą się 

na 2 grupy po N=100 samochodów

Całkowity czas dotarcia z A do B wyniesie zatem 30 minut
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Paradox Braessa

A B

20

20N/10

N/10

Ile czasu zajmie 200 samochodom pokonanie trasy od A do B?

N/10 jest mniejsze lub równe 20, więc kierowcy powinni wybierać te trasy.

Wtedy jednak całkowity czas podróży z A do B wyniesie 40 minut
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Wróćmy do pierwotnego problemu i dodajmy dodatkową drogę



Paradox Braessa

Czas dotarcia z A do 

B wynosi 30 minut

Po otwarciu nowej 

drogi czas dotarcia z A 

do B wynosi 40 minut

Błąd braku koordynacji: kierowcy wybierając najszybsze drogi korkują je.



Alvin E. Roth



Algorytm:

1. Pierwszy student z kolejki bierze swój najlepszy pokój, drugi 

bierze najlepszy spośród pozostałych, itd. aż dochodzimy do 

studenta, który chce pokój zamieszkały przez lokatora który 

jeszcze nie wybierał;

2. Jeśli tak się zdarzy to modyfikujemy uporządkowanie 

pozostałych w kolejce studentów przez wpisanie owego 

lokatora na pierwsze miejsce listy i kontynuujemy p. 1;

3. Jeśli w dowolnym punkcie procedury utworzy się cykl to 

składa się on wyłącznie z obecnych lokatorów. W takim 

przypadku każdy z nich otrzymuje pożądany pokój i jest 

usuwany z kolejki.

Algorytm zapewnia każdemu z dotychczasowych lokatorów pokój 

nie gorszy od obecnie zajmowanego - przyporządkowanie to jest 

optymalne w sensie Pareto

Algorytm YRMH-IGYT 
(You Request My House – I Get Your Turn, 

Abdulkadiroglu and Sönmez 1999)


