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szebékíthető, például a nukleolusz és különbö-
ző variánsai teljesítik mindkét követelményt.

Abban a reményben fejezzük itt be írá-
sunkat, hogy sikerült bepillantást nyújtani a 
kooperatív játékok „klasszikus” elméletébe, a 

példákon keresztül pedig az alkalmazási le-
hetőségeibe.

Kulcsszavak: kooperatív játékok, mag, nuk leo-
lusz, Shapley-érték 
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Az internet korai szakaszában nem számoltak 
azzal, hogy az interneten megjelenő szereplők 
(szolgáltatók, felhasználók stb.) saját érdekei-
ket szem előtt tartva cselekszenek, és ezzel 
jelentős mértékben rontják az erőforrások 
hatékony felhasználását. Ennek a nagyvonalú-
ságnak egyik oka, hogy a katonai, illetve tu-
dományos célokat szolgáló hálózatok szerep-
lői követték a számukra előírt magatartást, 
azaz nem önérdekkövetően, hanem közpon-
tilag előírt szabályokat betartva viselkedtek. 
Az internet egy későbbi szakaszában belépő 
újabb szereplők, a technika bűvöletében, jel-
lemzően altruista magatartást követtek. Ezért 
a kezdetben kialakított internetes forgalmat 
szabályozó protokollok biztosították a hálózat 
hatékony működését. Ez az ideális helyzet 
már régóta megváltozott, mivel az interneten 
jelenlevő profitorientált szolgáltatók, vala-
mint a különböző fájlokat fel- és letöltő fel-
használók önérdeket követő szereplőkként 
viselkednek.

Az interneten megjelenő szereplők tulaj-
donképpen, e cikkgyűjtemény Forgó Ferenc 
által írt játékelméleti bevezetőjében ismerte-
tett fogalommeghatározás szerint, egy soksze-
replős játékban vesznek részt. Mivel az in-
ternet működése során számos zavarral − pél-
dául túlzsúfoltsággal, az erőforrások pazarló 

felhasználásával, a költségek igazságtalan 
felosztásával stb. − szembesülünk, ezért a je-
lenlegi Border Gateway Protocol (BGP) által 
teremtett játékszabályok távolról sem opti-
málisak az internetező társadalom számára. 
E problémák kezelésére alkalmas eszköznek 
bizonyul az ugyancsak e számban Csekő Imre 
által ismertetett mechanizmustervezés, mely-
nek éppen az a célja, hogy a közösség számá-
ra egy valamilyen értelemben jónak mondha-
tó eredményt érjen el, az egyének önérdekkö-
vető magatartása alapján, a megfelelő játék-
szabályok kialakításával. Ez az internet eseté-
ben az alkalmas protokollok megválasztását 
jelenti. A mechanizmustervezés eredendően 
közgazdasági irodalma azonban nem foglal-
kozik a mechanizmusok számításigényével, 
ami meggátolja az eredmények közvetlen al-
kalmazását az internet modellezésére. E hiá-
nyosságot oldja fel az algoritmikus me chaniz-
mustervezés, amely az algoritmusok el mélete 
és a mechanizmustervezés ötvözeteként szüle-
tett meg Noam Nisan és Amir Ro nen (2001) 
úttörő munkájának köszönhetően.

Tanulmányom az algoritmikus mecha-
nizmustervezés irodalmának néhány problé-
máját mutatja be. Egyrészt megvilágítja a 
játékelmélet hálózatokon történő alkalmazá-
sát, másrészt rámutat a mechanizmusok 
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bo nyolultságelméleti oldalról jelentkező ne-
hézségeire. Az első problémánk egy csomag-
nak a feladótól a címzettig minimális költ-
séggel történő eljuttatása egy olyan hálózaton 
keresztül, amelyben az egyes összeköttetéseket 
biztosító szolgáltatók valóságos költségeit csak 
az adott szolgáltató ismeri. Tehát a cél egy 
minimális költségű útvonal meghatározása 
önérdeket követő szolgáltatók mellett, amely-
nek példája mechanizmustervezési környe-
zetben Nisan és Ronen (2001) cikkében jelent 
meg. A második problémánál az interdomain 
routing már nemcsak két szereplő közötti 
csomagküldéssel, hanem a teljes hálózat 
forgalmával foglalkozik. A világháló méreté-
ből adódóan a forgalomirányítás kezeléséhez 
egy decentralizált modell alkalmazása célsze-
rű. A harmadik részben egy, a hálózaton 
belüli zsúfoltság vizsgálatára is alkalmas mo-
dellel ismerkedünk, amely már nem az inter-
netező társadalom számára optimális megol-
dást célozza meg, hanem az önérdekkövetés-
ből eredő jóléti veszteséget igyekszik behatá-
rolni. A negyedik rész a tudományterülettel 
kapcsolatos záró gondolatokat tartalmaz. 

Minimális költségű útvonalak

A hálózatot a G = (V, E) irányított gráffal re-
prezentáljuk, ahol a V csúcshalmaz az internet 
szereplőit, az E élek halmaza pedig a csúcsok 
közötti kapcsolatokat reprezentálják. Ha az 
u szereplő közvetlenül továbbíthat egy csoma-
got a v szereplőnek, akkor ezt (u, v) ∈ E-vel 
jelöljük. Továbbá egy csomag továbbításának 
közvetlen költségei a C : E  → R+ függvénnyel 
adottak. Ilyen hálózatot mutat az 1. ábra.

Feladatunk, hogy a hálózat egy s ∈ V 
csúcsából a t ∈V csúcsába egy csomagot jut-
tassunk el a lehető legkisebb költséggel. Az 1.  
ábrán jelzett hálózatban a minimális költségű 
útvonal a vastagon jelzett s,u,x,t útvonal, 

amely összesen 4 egységnyi költséggel jár. A 
két pont közötti legrövidebb útvonalat gyor-
san megkapjuk például Edsger Dijkstra al-
goritmusával (lásd Rónyai et al., 1999). A 
problémát az okozza, hogy az élek költségei 
az összeköttetést biztosító szereplők privát 
információi, és ezért Dijkstra algoritmusát 
csak a közölt és nem feltétlenül valós költsé-
gekre futtathatjuk le. A mechanizmustervezés 
eszköztárát használva el szeretnénk érni, hogy 
a szereplők (az egyes élek, illetve összekötte-
tések birtokosai, a továbbiakban játékosok) 
a valós költségeiket önként közöljék egy játék 
segítségével, és ezáltal a csomag valóban a 
legkisebb költségű útvonalon jusson s-ből 
t-be. A játékosok tehát az élek birtokosai és 
a stratégiahalmazuk az általuk birtokolt él 
lehetséges költségeinek halmaza, jelen esetben 
a nem negatív valós számok halmaza. A kö-
zölt költségek alapján a mechanizmus meg-
határozza a minimális költségű útvonalat, a 
csomagot a legrövidebb útvonalon keresztül 
juttatja el s-ből t-be, a legrövidebb útvonalon 
szereplő játékos megkapja a bemondott 
költségeit, a többi játékos pedig nem részesül 
kifizetésben. Mivel a játékosok csak saját 
költségeiket ismerik, előfordulhat, hogy 
például az (s,u) él birtokosa − röviden (s,u) 
játékos − a valóságos 1 költsége helyett 5-öt 
közöl profitjának növelése érdekében. Ekkor 
azonban a mechanizmus az s,v,z,t útvonalat 
határozza meg, feltéve, hogy a többi szereplő 

1. ábra
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az ábrában látható valós költségét közli. Ha 
az (s,u) játékos csak 2-re emelte volna állítóla-
gos költségét, akkor továbbra is a minimális 
költségű útvonalon maradna, és profitot rea-
lizálhatna, a többi szereplő változatlan viselke-
dését feltételezve. 

Vázoltunk tehát egy hálózat felett értelme-
zett játékot, és feledkezzünk meg egyelőre 
arról, hogy milyen egyensúlyi koncepció (pél-
dául Nash-egyensúly, domináns egyensúly 
stb.) mellett kívánjuk meghatározni a játék 
kimenetelét. Tegyük fel, hogy a tervező azt 
kívánja elérni, hogy a csomag mindenképpen 
a valódi − de számára ismeretlen − költségek 
melletti minimális költségű útvonalon jusson 
el a feladótól a címzettig. Ha esetleg több 
minimális költségű útvonal is létezne, akkor 
ezek egyikén haladjon a csomag. A tervező 
céljai elérése érdekében transzferkifizetésekkel 
él, azaz a kinyilvánított költségek függvényé-
ben eltérő összegeket juttathat, illetve vonhat 
el a játékosoktól céljának elérése érdekében. 
Ezért a tervező „értékeket” rendel a hálózat 
egyes éleihez. Ha például az 1. ábrában kies-
ne az (s,u) él − ami úgy is reprezentálható, 
hogy az (s,u) él költségét végtelenül nagyra 
vesszük −, akkor ezzel az s,v,z,t útvonal válna 
minimális költségű útvonallá, méghozzá 7 
összköltséggel, ami 3-mal több a teljes hálózat 
minimális összköltségénél. Tehát (s,u) a való-
di 1 költségén felül legfeljebb további 3 egysé-
get tudna elismertetni, és így összesen 4 egy -
séget kinyilvánítani úgy, hogy még továbbra 
is egy minimális költségű útvonalon marad-
jon. Ezt a 4 egységet nevezzük az (s,u)  játékos 
marginális hozzájárulásának, amellyel a ter-
vező honorálja az (s,u) játékos jelenlétét. 

Általánosan az E = (u, v) ∈ E játékos  
MCc(e) marginális hozzájárulását a c : E → 
R+  kinyilvánított költségek − azaz a játékosok 
stratégiaprofilja − alapján úgy határozzuk 

meg, hogy kiszámoljuk a c|c(e)=∞ minimális 
összköltségű útvonal költségét az e játékos 
hálózatból történő kiiktatása esetén, majd 
kiszámoljuk a c|c(e)=0 minimális összköltségű 
útvonal költségét abban az esetben, ha az e 
játékos élköltsége nulla volna. Így megkapjuk 
az e játékos által maximálisan elkérhető össze-
get, feltéve, hogy minimális összköltségű út-
vonal mentén kíván maradni, ha ez számára 
egyáltalán lehetséges a c : E → R+ kinyilvání-
tott költségek mellett. Végül a marginális 
hozzájárulása a két érték különbségeként 
adódik. A minimális összköltségű útvonalon 
nem szereplő játékosok marginális hozzájá-
rulásait nullának tekintjük. A tervező céljának 
érdekében az egyes játékosoknak a kinyilvá-
nított c : E → R+ költségek alapján számított 
marginális hozzájárulásukat juttatja. Vegyük 
észre, hogy a tervező által kitalált mechaniz-
mus mellett a játékosok bevételei nem függ-
nek a saját költségeiktől. Egy, a minimális 
összköltségű útvonalon elhelyezkedő játékos 
nyeresége a transzferkifizetésként kapott ösz-
szeg és a csomag továbbításával járó költsé-
gének különbségeként adódik. A csomag 
továbbításában részt nem vevő játékosok pro-
fitjai mind nullák. Tegyük fel: a játékosok 
egy mástól függetlenül szimultán módon köz-
lik a tervezővel a kinyilvánított költségei ket.

Tétel. a fenti módon definiált hálózati 
já tékban a szereplők a valódi költségeik ki-
nyilvánításában érdekeltek. 

A tétel bizonyítása nagyon egyszerű. Gon-
doljuk meg, hogy mi történne, ha egy e játé-
kos valódi költségénél kisebb értéket adna 
meg. Ekkor a többi játékos költségeit és ki-
nyilvánított költségeit nem ismervén megkoc-
káztatja, hogy egy minimális összköltségű 
út vonalon elhelyezkedve a transzferkifizetései 
nem fedezik a valódi költségeit. Ez a helyzet 
akkor állhat elő, ha a kinyilvánított c : E → R+  

~
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költségek mellett e csak a túl alacsonyan meg-
állapított c(e) költségének köszönhetően ve-
het részt a csomag továbbításában, és a (töb-
biek által kinyilvánított költségektől függő) 
marginális hozzájárulása kisebb a valódi 
költségénél, azaz MC(e)< c(e). Ha pedig egy  
e játékos valódi költségénél nagyobb értéket 
ad meg, akkor elképzelhető, hogy a megtévesz-
tése miatt lekerül egy neki előnyös minimális 
összköltségű útvonalról. Tehát bármely játé-
kosnak a valódi költségét érdemes megadnia. 

Az eddigiek alapján könnyen ellenőrizhe-
tő, hogy minden játékos domináns stratégiá-
ja az igazmondás, azaz a valódi költségek 
kinyilvánítása, amely a többi játékos költség-
kinyilvánításaitól függetlenül optimális, és 
ennek következtében a mechanizmus domi-
náns stratégiákban implementálja a bemuta-
tott minimális összköltségű útvonaltervezés 
problémát.

A probléma domináns stratégiákban való 
implementálhatósága az internet tekinteté-
ben nagyon kedvező, mivel a hálózat nagy és 
egyben változó mérete miatt nem várható el, 
hogy a szereplők ismerjék egymás költségeit. 
Viszont a mechanizmus kellemetlen tulajdon-
sága a transzferek igénye. Nézzük meg, hogy 
az 1. ábrán látható hálózat esetében mennyi-
be kerül a tervezőnek a kitűzött cél elérése. 
Az (s,u) játékosnak, mint már megállapítot-
tuk, 4 egységet kell juttatni, míg az (u,x) és 
(x,t) játékosoknak hasonló megfontolásból 
rendre 5 és 4 egységet kell juttatni. Tehát a 
me chanizmus fenntartása 13 egységet igényel, 
amelyet a mechanizmus tervezőjének vagy a 
csomag küldőjének kell viselnie. 

Megjegyzendő, hogy az ismertetett me-
chanizmus az úgynevezett Vickrey–Clarke–
Groves-mechanizmusok, röviden VCG-me cha-
nizmusok (lásd például Mas-Colell et al., 1995, 
879.) családjába tartozik, amely pénzben ki-

fejezhető hasznossági függvényű játékosokat, 
továbbá a mechanizmus és a játékosok között 
pénzügyi transzfereket igényel. Pontosabban 
a VCG-mechanizmusok úgynevezett kvázi-
lineáris hasznossági függvények alkalmazását 
teszik szükségessé, melyek u(a,m)=v(a)+m 
alakúak, ahol v(a) a társadalmilag megvaló-
suló a alternatíva pénzbeni értéke és m a já-
tékos pénzösszege. Jelölje A az alternatívák és 
{1,2,…,n} a játékosok halmazát. Ek kor a VCG 
mechanizmus egy (f,p1,p2,…,pn) struktúra, 
ahol f(v1,v2,…vn) egy, a v1(a)+v2(a)+…+vn(a)  
kifejezést maximalizáló alternatíva − azaz az 
f társadalmi választási függvény egy olyan a 
alternatívát választ, amely maximalizálja a 
játékosok által az alternatíva pénzben kifeje-
zett értékeinek összegét −, pi pedig a mecha-
nizmus által az i játékosnak jutatott transzfer 
(lehet negatív is), amely független az  i játékos 
hasznossági függvényétől. A VCG-mecha-
nizmusok segítségével a tervező domináns 
stratégiákban igazsághűen implementálhatja 
céljait. Érdemes az olvasó figyelmét felhívni 
arra, hogy a Gibbard–Satterthwaite-tétel (lásd 
e számban Csekő Imre szavazáselméleti és 
mechanizmustervezési ismertetőjét) szerint 
legalább három alternatíva és tetszőleges pre-
ferenciasorrendek esetén az igazsághű domi-
náns implementálhatóság csak a diktatúrát 
jellemzi. Ilyen értelemben a hasznossági 
függvények kvázilinearitása egyfajta menek-
vést jelent a Gibbard–Satterthwaite-féle lehe-
tetlenségi tétel alól. Ráadásul az internet pél-
dáját tekintve egy elfogadható feltevésről van 
szó, mivel a szereplők a bevételeiket és költ-
ségeiket pénzben fejezik ki. Ezért az algorit-
mikus mechanizmustervezés területén elő-
szeretettel használnak VCG-mechanizmu so-
kat. Az algoritmikus szempontokat egyelőre 
figyelmen kívül hagyva a minimális összkölt-
ségű útvonal-problémánál és általában a 

~
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VCG-mechanizmusoknál is gondot okoznak 
a transzferrendszeren keresztüli többletkifi-
zetések a játékosok részére (emlékeztetőül a 
példánkban ez 13-4=9 egységet jelentett). Az 
internet-gráfra vonatkozóan megnyugtató, 
hogy mérete miatt léteznek közel azonos 
összköltségű útvonalak, és ezért a többletki-
fizetések mértéke a minimális összköltségű 
útvonal-problémánál nem jelentős (Karger 

− Nikolova, 2006).
A minimális összköltségű útvonal prob-

lémája algoritmikus szempontból jól kezelhe-
tő, mivel a játékosok saját típusaikat és opti-
mális stratégiáikat könnyen meghatározhat-
ják, valamint stratégiájukat a tervezőközpont 
felé gyorsan (az élek számában lineáris idő-
ben) továbbíthatják. Végül a beérkezett infor-
mációk alapján a központ, például Dijkstra 
algoritmusával, gyorsan meghatározhatja az 
eredményt.

Interdomain routing

Az előző részben közölt minimális költségű 
útvonal meghatározása feltételezi egy közpon-
ti tervező jelenlétét, aki képes a hozzá beérke-
ző információ alapján a transzferek kiszámí-
tására. Mivel az internet önszerveződő háló-
zat, ilyen erős szerepkörrel felruházott köz-
ponti csomóponttal nem számolhatunk. 
Rá adásul egy esetleges központi tervező beik-
tatása bonyolultsági szempontból lehetetlen 
az internetgráf méretéből adódóan. Ezért a 
mechanizmustervezőnek céljait egy decentra-
lizált elosztott rendszeren keresztül kell meg-
valósítania.

Az internet egy primitív modelljének be-
mutatása előtt szükségünk lesz néhány foga-
lomra. Az internet autonóm rendszereket − 
például egyetemi hálózatokat, államigazgatá-
si szervek hálózatait, vállalati hálózatokat − köt 
össze, amelyek belső adatforgalmát vezérlő 

protokolljait az autonóm rendszerek saját 
maguk alakíthatják ki, míg az autonóm rend-
szerek közötti kommunikáció szabványa az 
ún. Border Gateway Protocol (BGP). Az auto-
nóm rendszeren belüli forgalomirányítást 
int radomain routingnak, az ilyen rendszerek 
közötti forgalomirányítást interdomain rout-
ingnak nevezik. A továbbiakban kizárólag az 
interdomain routinggal foglalkozunk.

Mielőtt továbbhaladunk, vázlatosan is-
mertetjük a BGP-t. Ehhez az internetet egy 
G = (V, E) irányítatlan gráffal reprezentáljuk, 
amelynek a csúcsai az autonóm rendszerek 
és az élei az autonóm rendszerek közötti össze-
köttetések. Tegyük fel, hogy egy t ∈ V csúcsá-
ba kívánunk egy csomagot eljuttatni, és je-
lölje Pv a v csúcsból a t-be vezető körmentes 
útvonalak halmazát. A protokollnak az összes 
lehetséges utak halmazából kell egy lehetséges  
pv ∈ Pv utat választania. A rendszer robusztus-
sága, mérete és változó szerkezete miatt elvár-
juk, hogy egy protokoll segítségével az útvo-
nalak meghatározását decentralizált módon 
az autonóm rendszerek maguk végezzék. A 
számítások egyszerűsítése érdekében pedig a 
protokoll szerint a v csúcs a t-be vezető útvo-
nalon található, valamilyen szempont alapján 
választott szomszédjának továbbítja a csoma-
got, amely ettől kezdve átveszi a csomag to-
vábbításának további feladatait, és maga vá-
laszt következő szomszédot. A protokollnak 
természetesen az idő, a kommunikáció és a 
tár szempontjából erőforrás-hatékonynak kell 
lennie. A BGP − amely kielégíti az interdomain 
routing protokollokkal szemben támasztott 
felsorolt elvárásokat − a szomszédok egymás 
közötti információcseréje révén határozza meg, 
és változás esetén frissíti a t-be vezető útvona-
lakat. Kicsit pontosabban: a v csúcs egy szom-
szédtól kapott információ alapján frissíti az 
útvonal táblázatát, amely akár több t-be veze-
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tő útvonalat is tartalmazhat. Ezek után, ha v 
a frissítéskor jobb útvonalat talált, akkor az 
erre vonatkozó információt továbbítja a szom-
szédjainak. Az információcsere során teljes 
útvonal-információt továbbítanak egymás-
nak a csúcsok a körmentesség biztosítása 
érdekében. A v csúcs egy csomag továbbítá-
sakor valamilyen meghatározott szempont 
alapján választ egy legjobb útvonalat a saját 
útvonaltáblázata alapján. Itt megjegyzendő, 
hogy a minimális költségű útvonal egy lehet-
séges választási kritérium, azonban a BGP 
több választási kritériumot is megenged (pél-
dául bizonytalannak tekintett országok elke-
rülése stb.). Természetes követelmény, hogy 
a protokoll biztosítsa az útvonalak konver-
genciáját, azaz újabb csúcs belépése és kiesése 
esetén viszonylag hamar záruljon le a szom-
szédok kommunikációján keresztül megva-
lósuló frissítési folyamat. A BGP önmagában 
azonban még nem garantálja az útvonalak 
konvergenciáját, de lehetővé teszi a lehetséges 
választási kritériumok megszorításával.

Lixin Gao és Jennifer Rexford (2001) az 
autonóm rendszerek között megkülönböztet 
fogyasztói-szolgáltatói és egyenrangú (peer-
to-peer) kapcsolatokat. A fogyasztó a forga-
lomért cserébe pénzzel fizet a szolgáltatónak, 
míg az egyenrangú felek közötti forgalom 
ingyenes. Gao és Rexford korlátozásai a kö-
vetkezők:
1. A GCP fogyasztói-szolgáltatói irányított 

gráf legyen irányított körmentes, ahol a 
GCP a G internetgráfból úgy adódik, hogy 
kizárólag a fogyasztók és szolgáltatók kö-
zötti éleket vesszük át, méghozzá fogyasz-
tóktól szolgáltatókba mutató irányított 
élekként. A feltevés közgazdasági szem-
pontból elfogadható, hiszen egy irányított 
kör esetén egy szolgáltató közvetetten ön-
maga fogyasztója volna.

2. A választási kritérium részesítse előnyben 
a fogyasztókat az egyenrangú felekkel, az 
egyenrangú feleket pedig a szolgáltatókkal 
szemben. Ez utóbbi feltételt az a gazdasá-
gi racionalitás indokolja, hogy a fogyasz-
tók fizetnek a szolgáltatóknak az adatok 
továbbításáért.

3. Az autonóm rendszerek nem végeznek 
tran zitszolgáltatásokat egyenrangú felek-
nek és szolgáltatóknak, mivel az ilyen tí-
pusú csomagközvetítés nem jár bevétellel. 

A Gao–Rexford-kritériumok biztosítják a 
BGP-protokoll konvergenciáját.

A BGP vázlatos ismertetése után térjünk 
vissza a minimális összköltségű adatforgalom 
biztosításának kérdésére. Az 1. ponttal ellen-
tétben a c : V → R+ költségfüggvény a csú-
csokhoz rendel adattovábbítási költségeket, 
és már nemcsak két csúcs közötti hatékony 
adatátvitelben vagyunk érdekeltek, hanem 
az internetgráf egészét tekintve az összes csúcs-
pár közötti összforgalom hatékony lebonyo-
lítását tűzzük ki célul. A probléma megoldá-
sát csak vázlatosan ismertetjük, a részletek 
iránt érdeklődő olvasók figyelmébe Joan Fei-
genbaum és munkatársai (2005, 2006), vala-
mint − Jeffrey Shneidman és David C. Parkes 
(2004) munkáit ajánljuk.

A BGP alapján az autonóm rendszerek 
(a továbbiakban játékosok) maguk állítják elő 
a minimális költségű útvonalakat, a szomszé-
dokkal történő iteratív információcsere révén, 
amelyek eredményeit táblázatokban tárolják. 
Előbb-utóbb az összes játékos ismerni fogja 
az összes játékos kinyilvánított költségét, és 
meghatározhatja csúcspáronként a minimá-
lis költségű útvonalakat. A forgalomtovábbí-
tással kapcsolatos követeléseiket és tartozása-
ikat pedig időközönként egy banknak jelen-
tik. Megjegyzendő, hogy az interneten egy 
ilyenfajta bank bevezetése problematikusnak 
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tűnhet, hiszen mégiscsak egyfajta központi 
szervezet megjelenését tételezi fel. Shneidman 
és Parkes (2004) eredményei alapján, bonyo-
lultságelméleti szempontból, ez nem jelent 
olyan nehézséget, mint egy centralizált modell 
megvalósítása, amelyben a központ határoz-
za meg a kinyilvánított költségek alapján a 
minimális költségű útvonalakat, és folyama-
tosan ellenőrzi a tényleges adatforgalmat.

Az interdomain routingban részt vevő 
já té kosok három szinten manipulálhatnak:
1. hamis költségeket adhatnak meg, azaz a 

v ∈ V játékos a c(v) költségétől eltérő költ-
séget közölhet szomszédjaival,

2. befolyásolhatják az internet társadalmi 
összköltségfüggvényének meghatározását, 
mivel pl. a szomszédoktól kapott in for má-
ciókat megmásítva is továbbíthatják, és

3. mint tranzitcsúcs, megmásíthatják a ka-
pott információt és annak mennyiségét.

Shneidman és Parkes (2004) egy VCG-alapú 
mechanizmust alkalmaz az 1. manipulációs 
lehetőség meggátolására, míg a 2. és 3. mani-
pulációs lehetőségnek, többek között kripto-
gráfiai eszközökkel is, elejét lehet venni.

Feigenbaum és munkatársai (2006) a 
BGP egy finomításával elérik, hogy egy úgy-
nevezett ex-post Nash-egyensúlyban − amely 
a domináns egyensúlynál valamivel erősebb, 
de a Nash-egyensúlynál jóval gyengébb egyen-
súlyi koncepció − még autonóm rendszerek 
koalícióinak összehangolt manipulációival 
szemben is csalásbiztosan elérhető a társadal-
mi összköltségek minimalizálása, ráadásul 
monetáris transzferek nélkül. Ehhez a Gao–
Rexford-kritériumon kívül lényegében még 
azt feltételezik, hogy bármely u ∈ V csúcs és 
annak bármely v ∈ V szomszédja esetében 
u-ból v-n átmenő útvonalaknál egyezzen meg 
az u és v útvonal választása.

Az anarchia ára

Az interdomain routing modelljénél nem 
vet tük figyelembe, hogy két autonóm rend-
szer közötti összeköttetések mentén túlzsúfolt-
ság léphet fel, ha az adott összeköttetés sok 
küldemény minimális összköltségű útvona-
lán helyezkedik el. Az előző két pont modell-
jei a lebonyolított forgalomtól független él-
költ ségekkel dolgoznak. A most ismertetésre 
kerülő modellben, amelyet Tim Rough gar-
den és Tardos Éva (2002) dolgozott ki, a  
G=(V, E) gráf  e ∈ E élének ce(x) költsé ge az 
x lebonyolított forgalomtól függ. Nyilván e 
feltevéssel a mechanizmustervezési feladat 
jóval nehezebbé válik. Roughgarden és 
Tardos (2002) munkájukban nem is egy társa-
dalmilag jó mechanizmust keresnek, hanem 
a hálózat önző szereplőinek viselkedé se révén 
kialakuló Nash-egyensúlyi megoldás és a 
társadalmilag optimális megoldás közötti jó-
léti veszteséget határolják be. Ez utóbbira 
vo natkozó mérőszám az anarchia ára (az elne-
vezést Christos Papadimitriou (2001) vezette 
be), amely az optimális megoldás és a játék 
leg rosszabb egyensúlyi értékeinek hányadosa.

Adottak a gráfban egymástól különböző 
(si,ti )

n
i=1∈V2n feladó (forrás) és címzett (nye-

lő) párok, ahol az si  feladó a ti  címzettnek ri 
adatmennyiséget kíván eljuttatni a hálózaton 
keresztül. Jelölje Pi  az si  feladótól a ti  cím-
zetthez vezető útvonalak halmazát és P ezen 
útvonalak összességét, azaz P=P1∪P2∪…∪Pn. 
Feltesszük, hogy a feladók a címzetthez veze-
tő útvonalakat maguk határozzák meg, meg-
engedve, hogy a küldeményüket több részre 
bontva akár különböző útvonalakon keresz-
tül is eljuttathassák a címzettig. Tehát az út-
vonaltervezést a küldő végzi, azaz úgynevezett 
source-routingról van szó. Megmutatható, 
hogy amennyiben a hálózat összes autonóm 
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rendszere minimális költségű útvonalakat 
jelöl ki, akkor a tranzitcsúcsok maguk is a 
forrás által meghatározott útvonalak mentén 
továbbítják a csomagot. Ilyen értelemben 
feltehető, hogy a továbbiakban csak a feladó-
kat tekintjük döntéshozóknak, azaz játéko-
soknak. A hálózaton folyó adatáramlást fo-
lyamnak hívjuk. Az f(e) érték megadja az e él 
mentén átáramló adatmennyiséget, amely az 
összes si feladótól a ti címzetthez az e élen 
áthaladó forgalmat figyelembe veszi. A költsé-
gek a feladóknál jelentkeznek, és az si feladó 
költsége a küldéshez használt összes útvonal 
mentén (emlékeztetőül: egy küldemény el-
osztható több útvonalra is) felmerülő költsé-
geinek összege, ahol egy útvonal költsége az 
útvonalon található élek összköltsége szoroz-
va az útvonal mentén küldött adatmennyiség-
gel. Tehát az si játékos stratégiahalmaza az ri  
adatmennyiség Pi -beli útvonalakra való el-
osztása, és a hasznossága az útvonalak mentén 
felmerülő költségek ellentettje. Egy folyam 
egyensúlyinak tekinthető, ha egyik játékos-
nak sem érdemes egyoldalúan forgalmat át-
csoportosítania egyik útvonaláról egy másik-
ra. Ezt az egyensúlyt az irodalomban War-
drop-egyensúlynak is hívják, mivel a bemu-
tatott folyamirányítási modell közlekedési 
hálózatokra is alkalmazható, amelyeket John 
Glen Wardrop (1952) vizsgált.

Az egyensúly létezése viszonylag általános 
feltételek mellett biztosított, és ismert, hogy 
ugyanazon feltételek mellett az összes egyensú-
lyi megoldás ugyanakkora összköltséggel jár. 
Az optimális, azaz a minimális összköltségű 
meg oldás egy nemlineáris programozási fel-
adat segítségével határozható meg. Rough-
garden és Tardos (2002) megmutatták, hogy 
affin, azaz ce(x)=ax+b alakú költségfüggvé-
nyek esetén az anarchia ára 4/3. Költségekről 
lévén szó, ez azt jelenti, hogy az önérdekek 

kö vetése a rendszerben akár 33 %-os haté kony-
ságveszteséget is okozhat (de nem többet) a 
tökéletesen koordinált megoldással szemben. 
Tim Roughgarden (2005) munkája további 
költségfüggvényekre vonatkozó eredménye-
ket is tartalmaz. Polinomok esetében az an-
archia ára növekvő a polinom fokában, 
méghozzá n/ln n nagyságrendben, ahol n a 
polinom foka. Tehát az anarchia ára tetsző-
legesen naggyá válhat.

Roughgarden (2005) azzal a helyzettel is 
foglalkozik, amikor a hálózaton központilag 
tervezett és önérdekkövető forgalom egyide-
jűleg van jelen. Ekkor elképzelhető, hogy a 
központilag tervezett forgalom segítségével 
csökkenthető az anarchia ára. Az alkalmazott 
módszer a Stackelberg-routing, mely esetén 
párhuzamos összeköttetések meglétekor a 
forgalom β hányadának központi irányítha-
tósága mellett az anarchia ára 1/β val korlá-
tozható felülről a költségfüggvénytől függet-
lenül. E pozitív eredmény használhatóságát 
korlátozza, hogy a központi tervező által al-
kalmazandó stratégia meghatározása még li-
neáris költségfüggvények esetében is egy 
NP-nehéz feladat, azaz jelenlegi számítástudo-
mányi ismereteink alapján, kis méretű prob-
lémáktól eltekintve, az optimális Stackelberg-
routing nem határozható meg. 

Záró gondolatok

Az algoritmusok elméletének a játékelmélet-
tel történő összekapcsolása viszonylag új. A 
jelen tanulmányban bemutatott irodalom 
Nisan és Ronen (2001) úttörő munkájából 
nőtte ki magát. A terület azóta számtalan új 
eredménnyel gazdagodott, és a jelenleg folyó 
kutatások spektruma nehezen áttekinthető. 
A területet feldolgozó első könyv a közelmúlt-
ban jelent meg (Nisan et al., 2007), amelynek 
egyes fejezeteit az eredményeket elért vezető 
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kutatók írták, elsősorban a területen dolgozó 
szakemberek számára. Az első rövidebb be-
vezető jellegű könyv, amely akár egyetemi 
hallgatói szinten is használható, német nyel-
ven jelent meg (Steimle, 2008). A terület előtt 
olyan kihívások állnak, mint például a fájl-

cserélő rendszerek és a mobilhálózatok spe-
cialitásainak játékelméleti modellezése. 

Kulcsszavak: algoritmikus mechanizmusterve-
zés, minimális költségű útvonalak, elosztott 
mechanizmusok, internet modellezése

iroDalom
Feigenbaum, Joan − Papadimitriou, C. − Sami, R. − 

Shenker, S. (2005): A BGP-Based Mechanism for 
Lowest-cost Routing. Distributed Computing. 18, 
61–72.

Feigenbaum, Joan − Ramachandran, V. − Schapira, M. 
(2006): Incentive-Compatible Interdomain Routing. 
In: Proceedings of the 7th Conference on Electronic 
Commerce. ACM Press, New York

Gao, Lixin − Rexford, Jennifer (2001): Stable Internet 
Routing without Global Coordination. IEEE/ACM 
Transactions on Networking. 9, 681–692. 

Karger, David − Nikolova, Evdokia (2006): VCG Over-
payment in Random Graphs. In: Conference on 
Decision and Control (CDC '06), San Diego, CA.

Mas-Colell, Andreu − Whinston, M.D. − Green, J. R. 
(1995): Microeconomic Theory, Oxford Univ. Press

Nisan, Noam− Ronen, Amir (2001): Algorithmic 
Mechanism Design. Games and Economic Behav-
ior. 35, 197–211.

Nisan, Noam − Roughgarden, T. − Tardos E. − Vazira-
ni, V. (eds.) (2007): Algorithmic Game Theory, Cam - 

 
bridge University Press, Cambridge

Papadimitriou, Christos (2001): Algorithms, Games, 
and the Internet. In: Proceedings of the 33rd Annual 
ACM Symposium on Theory of Computing (STOC). 
749–753.

Rónyai Lajos − Ivanyos G. − Szabó R. (1999): Algorit-
musok, TypoTex, Budapest

Roughgarden, Tim (2005): Selfish Routing and the Price 
of Anarchy, MIT Press

Roughgarden, Tim − Tardos Éva (2002): How Bad Is 
Selfish Routing? Journal of the ACM. 49, 236–259.

Shneidman, Jeffrey − Parkes, David C. (2004): Speci-
fication Faithfulness in Networks with Rational 
Nodes. In: Proceedings of the 23rd ACM Symposium 
on Principles of Distributed Computing (PODC’04). 
88–97.

Steimle, Jürgen (2008): Algorithmic Mechanism Design, 
Springer-Verlag, Berlin−Heidelberg

Wardrop, John Glen (1952): Some Theoretical Aspects 
of Road Traffic Research. Proceedings of the Institute 
of Civil Engineers. II. 1, 325–378.




