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Abstract 
This thesis deals with theories of cost allocation, with special emphasis on distributions in a 
network. The first part of the project deals with theory of simple distributions, including this pre-
distribution I have studied. The exciting thing about this pre-distribution is that it's a new way to 
distribute, and it changes some of the known distribution methods. In the second part of this 
project I investigate the cooperative game theory, such as the structure of a cost sharing game and 
its impact. But also sharing rules, including the Shapley-value, furthermore I also look into the 
monotony conditions and which of these distribution rules are able to meet some of the 
monotony conditions. The third part of the project is all about networking, more accurate method 
of analysing a network so it can be understood as a distribution problem and solved as a problem 
of cost sharing problem. In the fourth part of the project I investigate how there can be distributed 
costs in a network. Among other things if cooperative game theory can be used as allocation 
procedure, and what other allocation procedure exists, such as Bird-allocation, which is the first 
allocation procedure of the costs associated with a network. And as in cooperative game theory 
there are some requirements can be established for the distribution rules, and what impact it will 
have on the distribution rule if it meets one or more of these requirements. In the fifth and final 
part of the project, I have studied the irreducible form of a minimum cost spanning tree problem, 
what are the opportunities of the irreducible form, and what are the application methods of the 
irreducible form. 
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Indledning 
Denne afhandling omhandler teorier omkring omkostningsfordeling, med særlig henblik på 
fordelinger i et netværk. 
Den første del af projektet omhandler teori om simple fordelinger, herunder har jeg undersøgt en 
forfordeling. Det spændende ved denne forfordeling er at, det er en ny måde at fordele på, og det 
ændrer nogle af de allerede kendte fordelingsmetoder.  
I den anden del af projektet undersøger jeg den kooperative spilteori, såsom struktur af et 
omkostningsspil og effekten heraf, men også fordelingsregler, herunder Shapley-værdien, 
herudover ser jeg også på monotoni forhold og hvilke af disse fordelingsreglerne opfylder. 
Den tredje del af projektet omhandler netværk, mere præcis hvordan analyseres et netværk så det 
kan forstås som fordelingsproblem og løses som et fordelingsproblem. 
I den fjerde del af projektet undersøger jeg hvordan der kan fordeles i et netværk, herunder blandt 
andet om kooperativspilteori kan benyttes som fordelingsprocedure, og hvilke andre 
fordelingsprocedure der eksisterer, eksempelvis Bird-allokeringen, som er den første 
fordelingsprocedure af omkostninger forbundet med et netværk. Og som under kooperativ 
spilteori om der er nogle krav der kan opstilles til fordelingsreglerne, og hvilken betydning det vil 
have for fordelingsreglen hvis denne opfylder et eller flere af disse krav. 
I den femte og sidste del af projektet, har jeg undersøgt den irreducible form af et minimum cost 
spanning tree problem, hvad er mulighederne ved den irreducible form, og hvad er 
anvendelsenmetoderne af den irreducible form. 
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Resume 
Spilteori er noget de fleste kender fra terning kast eller kort spil, og er i det hele taget en almen 
viden i dag. Men faktisk er spilteori som et selvstændigt studie ikke mere end 80 år gammel, her 
introducerede John von Neumann sammen med Oskar Morgenstern ”Theory of games and 
Economic Behavior”, som for nogle er den helt grundlæggende bog for spilteori. Heri findes der 
også begyndelsen til omkostningsfordelingsteori eller kooperativspilteori, af helt simple 
omkostningsfordelingsproblemer. Under de helt simple fordelingsproblemer har jeg blandt andet 
set på det jeg kalder en forfordeling. Det spændende ved denne fordeling er at, det er en ny måde 
at fordele på, og det ændrer nogle af de allerede kendte fordelingsmetoder. 
Den kooperative spilteori bliver også brugt i mere komplicerede fordelingsproblemer, eksempelvis 
at fordele omkostninger forbundet med et stort fællesprojekt mellem flere firmaer. Det kunne 
også være fællesomkostninger for underafdelinger i et firma, hvor der gerne skulle gælde at hvis 
en fordelingsregel benyttes fast, og fælles omkostningerne har mulighed for at falde, skal der ikke 
pludselig tildeles en større omkostning til en af underafdelingerne, da denne underafdeling da vil 
blokkere ændringen. Så monotoniforhold for fordelingsregel synes at være interessante og 
relevante. 
I 1953 introducerede Lloyd S. Shapley en fordelingsmetode der benytter de marginalbidrag en 
agent har ved indgåelsen af samarbejde af alle salgs kombinationer af de andre agenter. Shapley-
værdien opfylder faktisk en lang række attraktive monotoniforhold, og gør den fordelingsregel 
interessant. 
Det efterfølgende afsnit omkring netværker, tager sit udspring i operationsanalyse, som blev 
meget interessant og anerkendt under anden verdenskrig, da det hurtigt stod klart for alle, 
vigtigheden af strategier hvorpå man kunne proviantere alle sine soldater og holde sine maskiner 
kørende, for mindst mulige omkostninger. Man skulle ikke spilde for meget proviant, ved at sende 
for store måltider til en soldat, eller eksempelvis ikke bruge unødvendigt meget olie på at få sendt 
proviant til fronten, så den nemmeste og billigste rute skulle findes ud til fronten 
Ud fra sådanne problemstillinger, udsprang sales travel person problemet, hvor det i sin enkelthed 
gælder om for en person at besøge et antal byer for den mindst mulige omkostning. En teori der 
senere er blevet bygget på, ved at se på eksempelvis et pakke firma der skal køre ud med pakker, 
men kun har et vist antal vogne, af forskellige størrelse og kørsels omkostninger. 
Ved internettets, og netværker i det hele taget, indtrædelse i verdens samfundet, opstod 
interessen for at formindske omkostninger forbundet til et netværk, altså hvordan bliver alle 
knuder forbundet med hinanden på den billigste måde.  
Et netværk der kendes fra hverdagen er et såkaldt minimum cost spanning tree, hvori der gælder 
at en af knuderne i netværket, er en kilde som alle andre knuder (agenter) skal forbindes til. Til at 
finde et minimum cost spanning tree findes der blandt andet Kruskals algoritme og Prims 
algoritme, hvor Prims algoritme senere er blevet brugt som inspiration til en fordelingsregel. 
Når det billigste netværk er fundet, er det næste at fordele de omkostninger der er knyttet til 
netværket, mellem de agenter der er i netværket. 
I 1976 introducerede C.G. Bird to ting, først og fremmest introducerede han sin egen 
fordelingsregel til netværker, den anden ting var en måde at beskrive et netværkspil ved et 
kooperativspil, derved at gøre det muligt at benytte blandt andet Shaply-værdien. 
Senere kom Bhaskar Dutta og Anirban Kar men en anden fordelingsregel til netværk, da Bird-
allokeringen blandt andet ikke opfyldte det attraktive cost-monotoniforhold. Ydermere er Bird-
allokeringen ikke unik på et minimum cost spanning tree, da den afhænger af et unikt minimum 
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cost spanning tree. Samtidig havde Dutta og Kar det problem med deres fordeling at, den 
algoritme de benyttede skulle bruge en Tie Break regel, når der opstod en ”cross road” i 
algoritmen. Denne tiebreak kan så benyttes på Bird-allokeringen for at lave et vægtede 
gennemsnit af Bird-allokeringerne, og finde en unik fordeling. 
I Birds tekst fra 1976 introducerede han også det han kaldte det minimale netværk, som 
medbringer den irreducible matrice, som har været til stor interesse de senere år.  
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1. Fordeling af goder 
Et fordelingsproblem er at fordele en mængde mellem flere agenter, et simpelt og meget 
almindeligt eksempel på et fordelingsproblem, kunne være 2 personer der bor i samme retning, og 
som derfor bestemmer sig for at dele en taxa hjem. Hvordan skal prisen på turen nu fordeles, det 
kunne være de 2 personer valgte at dele omkostningen til den første del af turen 50/50 og så 
måtte den sidste person selv tage resten af regningen. Men hvad nu hvis de 2 personer ikke bor i 
helt samme retning, så har den person der bliver sat af sidst, måtte betale for en omvej, i forhold 
til hvis denne havde taget en taxa selv, dog kan det godt være at denne person stadig har sparet 
penge. 
Et mere kompliceret fordelingsproblem kunne være en økonomisk støtte fra EU, der skal fordeles 
mellem forskellige brancher og fordeles mellem flere forskellige lande. Hvordan skal man fordele 
disse midler, det skal jo også helst være sådan at ingen lande har incitament til at forlade unionen. 
Det behøves ikke kun at være personer der skal fordeles omkostninger eller overskud imellem. Det 
kunne også være en produktionsvirksomhed, hvor flere forskellige produkter bliver produceret, og 
der her er nogle fælles omkostninger ved produktionen af disse produkter, hvordan skal de nu 
fordeles? Det skal jo helst være sådan at produkterne er rentable, ellers kan det betyde at 
produktionen skal lukkes.  
Det første kendte nedskrevne fordelingsproblem findes i Talmud, et tillægsskrift til den hebræiske 
bibel om hvordan jødedommen skal praktiseres. Her står kongen overfor 2 kvinder der ønsker det 
samme stykke stof, dog ønsker kun den ene kvinde det halve hvorimod den anden kvinde ønsker 

hele stykket. Kongen befaler nu at den kvinde der ønsker det halve stykke stof får 
 

 
, mens den 

anden kvinde bliver tildelt 
 

 
. Kongen har tildelet på baggrund af hvor meget de 2 kvinder 

efterspurgte hver i sær, i forhold til hvor meget der var. Begge kvinder efterspørger den ene 
halvdel, altså deler de den ligeligt mellem sig, den anden halv del af stoffet ønsker kun den ene 

kvinde, og hun bliver altså tildelt dette stykke. Altså får den første kvinde 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
, mens den 

anden kvinde tildeles 
 

 
 
 

 
 

 

 
.  

Dette er den første kendte løsning på et fordelingsproblem og denne løsning kaldes for en 
fordelingsprocedure eller en fordelingsregel, og lige denne fordelingsregel kaldes for Talmud. 
I den nyere tanke gang omkring fordelingsproblemer bliver der forsket meget i ”Bankruptcy”, eller 
på dansk et ”bank-krak”, altså hvor et firma går konkurs. Dette vil selvfølgelig betyde at der er 
nogle kreditorer der ikke kan få alle deres penge, men hvordan skal tabet så fordeles, eller sagt på 
en anden måde hvordan skal hvad der er tilbage fordeles mellem kreditorerne. 

Et fordelingsproblem 

Et fordelingsproblem består altså af en mængde af agenter der skal fordele omkostninger eller 
overskud imellem sig. Agenterne kan være af mange forskellige karakterer, i et af eksemplerne var 
det produkter der skulle fordeles omkostninger på, i et andet problem var det overskud der skulle 
fordeles på forskellige brancher.  
Mængden af alle agenter til et fordelingsproblem betegnes med  , som altså indeholder de   
agenter der er i fordelingsproblemet. 
Selve fordelingen sker på baggrund af de enkelte agenters efterspørgsel, og der knyttes derfor en 
efterspørgsel til hver agent. En efterspørgsel kan eksempelvis være en omkostning til fremstilling 
af et produkt, der skal bare altid gælde at efterspørgslen er et positivt tal. Den efterspørgsel der 
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knyttes til den  ’te agent kaldes for   , og i de her simple fordelingsproblemer siges    at være et 
endimensionalt faktor, og der gælder altså at             . 
Alle agenternes efterspørgsler er samlet i én vektor            , hvor der grundet de før 
nævnte antagelser selvfølgelig gælder at     

 . 
Den samlede efterspørgsel kaldes  , som derfor er givet ved   ∑       , altså summen af alle 
elementerne i  . Q skal forstås som hvad der efterspørges alt i alt, og dermed beskriver   et 
maksimum for den mængde ressource der skal fordeles, hvis ikke fordelingsproblemet skal være 
trivielt. 
Den mængde af ressourcer der skal fordeles, kaldes   og som nævnt ovenfor så må   ikke være 
større end eller lig med  , for at fordelingsproblemet ikke skal være trivielt. 
Det er klart at for at   skal kunne vurderes mod efterspørgslerne, nødvendigøre det selvfølgelig 
altid at   skal være et reelt positivt tal altså at der gælder       . 
  kan være bestemt på mange måder, det kan bare være en fast mængde der skal fordeles, men 
det kunne også eksempelvis være bestemt som en funktion af  , eller være afhænge af den 
højeste enkeltstående efterspørgsel, men i denne gennemgang vil vi kun se på   som et givet fast 
tal. 

Fordelingsregler 

Hvordan man vælger at fordele   ud på de   agenter, kan gøres på mange måder, eksempelvis 
kunne man fordele ligeligt mellem alle agenterne i fordelingsproblemet, hvilket ville betyde i det 
overnævnte taxa eksempel, at man bare halverer den fulde regning. Hvis der eksempelvis bliver 
meget stor forskel på hvor langt de personer skal med taxaen kan det ved en 50/50 fordelingen, 
blive for dyrt, for den der bor tættest på, så at det bedre kan betale sig for ham/hende at tage sin 
egen taxa, og derved at bryde samarbejdet. 
Et andet problem ved lige fordelingen, kunne være at fordele ligeligt mellem flere agenter med 
forskellige efterspørgsler, det kunne eksempelvis være hvor     , og agenterne har følgende 
efterspørgsler                  , den lige fordeling ville give                      , hvilket 
ville betyde at agent 2 og 3 ville få mere end de kunne ønske og der vil derfor være 3,9 spildt. Vær 
dog opmærksom på at det her selvfølgelig kun holder de steder hvor man deler et eller andet, 
man ikke kan bytte, for da ville agenter med reelle efterspørgsler selvfølgelig efterspørge så meget 
som muligt! 
Der findes flere forskellige fordelingsmetoder, men nogle af dem, eksempelvis lige fordelingen, 
som jeg lige har nævnt kan i vise tilfælde være uhensigtsmæssig, som vi lige har set, hvor enkelte 
agenter bliver tildelt mere end hvad de kunne ønske sig. Samtidig kommer der også et aspekt af 
fairness ind over fordelingsreglerne, dog vil vi ikke kigge nærmere ind i fairness i dette afsnit. 
Jeg vil derfor sætte nogle krav op til fordelingsmetoder, for at en fordelingsmetode kan kaldes en 
fordelingsregel. En fordelingsregel   skal på bagrund af den mængde ressourcer der er til rådighed 
 , og de efterspørgsler hver enkelt agent har, tildele en ikke negativ andel til hver agent. Sådan at 
den  ’te agent får tildelt    hvor der altså gælder at        , tildelingsvektoren kaldes 
          , og refereres gerne til som løsningsvektoren.   skal fordele hele   således at der 
ikke mangler at blive fordelt noget, eller der er fordelt mere end hvad der er, altså ∑        . 
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Definition 1.1 

 

 En fordelingsregel skal opfylde følgende: 
 

                   hvor der gælder at    ∑         
 
En fordelingsregel der opfylder disse krav er The Proportional Rule som tildeler hver agent en 
andel af den samlede ressource, svarende til den enkelte agents bidrag til den samlede 
efterspørgsel. 
 

   
  

 
  

 
Det er klart at denne fordelingsregel ikke kan tildele mere end hvad den enkelte agent ønsker, så 
længe    , og efterspørgslerne er reelle. 
En anden regel er The Constrained Equal Gains Rule     , hvor der tildeles lige imellem hver 
agent, men uden at det overstiger den enkelte agents efterspørgsel. Så hvis vi fordeler lige 
imellem hver agent og det overstiger agent  ’s tildeling, tildeles agent   hvad denne efterspurgte, 
og så splittes det overskydende  

 
   , mellem de resterende agenter, det giver følgende formel 

 
             hvor der skal gælder at   ∑   

 
    

 
Så   vælges således at summen af tildelingerne, summere op til hvad der er til rådighed. Det er 
altså en regel der tilgodeser de agenter med lavest efterspørgsel. 
En lignende regel er The Constrained Equal Loss Rule     , der kontra The Constrained Equal Gains 
Rule fordeler tabet    , det kommer der følgende formel ud af  
 

               hvor der skal gælde at   ∑   
 
    

 
Og på samme måde vælges altså   således at tildelingerne summerer op til den fulde 
rådighedsmængde  . 
Hver agent kan så ikke få tildelt mindre end 0, dvs. hvis agent  ’s efterspørgsel er mindre end    

 
 

kan agent   kun tage et tab der er lige så stort som dens efterspørgsel   , og det overskydende tab 
   

 
    bliver fordelt ligeligt mellem de andre agenter (men selvfølgelig kun mellem de agenter der 

kan tage et større tab). 
 
The Talmud Rule      er den fjerde fordelingsregel jeg vil introducere. Dette er en delt funktion 

som afhænger af om   
 

 
 eller om   

 

 
, for om hvorvidt der fokuseres på at fordele tilgængelig 

mængde   eller tabet    . Hvis   
 

 
 benyttes Constrained Equal Gains Rule til at fordele den 

tilgængelige mængde  , dog er det kun den halve efterspørgselsvektor der benyttes til 

fordelingen, således at               (
 

 
  ) når     

 

 
.  

Hvis   
 

 
 benyttes Constrained Equal Loss Rule til at fordele tabet af ikke at kunne opnå alles 

efterspørgsel    , dog tildeles alle agenter deres halve efterspørgsel, og derefter fordeles hvad 
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der er tilbage af efterspørgslen 
 

 
 og hvad der er tilbage af  , således at           

 

 
 

    (
 

 
   

 

 
) når 

 

 
    . 

Definition 1.2 

Ved et givet omkostningsfordelingsproblem      , er Talmud fordelings reglen 
udtrykt ved følgende form: 

 

          {
    (

 

 
  )                              

 

 
 

 
     (

 

 
   

 

 
)            

 

 
    

 

 
 Udtrykt ved selvstændig formel giver det 
 

  
         {

   (
  

 
  )                         

 

 

   (
  

 
     )             

 

 
    

 

 
Igen er   og   valgt således at   ∑   

 
    

 
For at forstå Talmud beregningen lidt bedre er det nok nemmest med 2 eksempler. 

Eksempel 1.1 

I det første eksempel bruger jeg eksemplet fra starten, hvor     , og agenterne 
har                  .  

Så er det altså i den nederste del af Talmud funktionen da 
 

 
           , så 

derfor gælder der altså at der skal udregne 
 

 
     (

 

 
   

 

 
). 

 

  
 

 
                

 

 
                 

 

    (
 

 
   

 

 
)                      

 
Hvilket giver resultatet 
 

          
 

 
     (

 

 
   

 

 
)  

(

 
 

  
 

    
 
 )

 
 

 

(

 
 

     
 
 

     
 )

 
 

 

(

 
 

      
 

    
     

 )

 
 

 

 
Som man kan se på resultatet fordeles der altså ved at tildele hver agent halvdelen af deres 
efterspørgsel, og derefter fordeles så det resterende af   og   efter The Constrained Equal Gains 
Rule. 
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Eksempel 1.2 

Hvis efterfølgende      , og agenterne stadig har                  , så 

benyttes den øverste ligning i Talmud funktionen da 
 

 
            , og derfor 

udregnes     (
 

 
   ), og dermed fås: 

 

               (
 

 
   )                    

 
Som man kan se på resultatet fordeles altså ved at tildele hver agent lige meget hver, hvis tildeling 
til en af agenterne overstiger denne agents halve efterspørgsel bliver dette fordelt ligeligt til de 
andre.  
For at se lidt på forskellen på de overnævnte fordelingsregler, har jeg udregnet de 2 eksempler 
ved de 4 forskellige fordelingsregler, altså hvor                   og      og      : 
 

      
 

P   CEG   CEL   Talmud 

12,514   7,5   17   14,375 

2,275   4   0   2 

2,560   4,5   0   2,25 

9,101   7,5   11   8,375 

4,550   7,5   3   4 

 
 
 
 

      
 

P   CEG   CEL   Talmud 

10,092   5,5   15   8,75 

1,835   4   0   2 

2,064   4,5   0   2,25 

7,339   5,5   9   8 

3,670   5,5   1   4 

 
Som det kan ses er der stor forskel på, hvad der tildeles, afhængig af hvilken fordelingsregel der 
benyttes, hvilket kommer i kraft af hvilke fokus den pågældende regel har. 

For-allokering 

Ideen omkring Talmud handlede om hvor meget den enkelte kvinde gjorder krav på, af den 
tilgængelige mængde  , et stykke stof. 
Hvis nu i forlængelse af denne ide, vi igen ser på efterspørgsel fra de forskellige agenter, og ud fra 
efterspørgslerne set i forhold til  , laver en For-allokering inden en egentlig fordelingsregel 
benyttes. Jeg ser på hvor meget ”de andre” efterspørger, om de overhovedet samlet set 
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efterspørger den fulde mængde  . Hvis det er tilfældet at den samlede efterspørgsel fra alle 
agenter undtagen agent  , er mindre end  , betyder det, som i Talmud, at der er en andel af 
mængden   som kun én agent efterspørger og derfor skal tildeles denne andel uden det bevirker 
den anden del af  , der skal deles. Så jeg ser altså på den samlede efterspørgsel fra mængden af 
alle agenter undtagen  , og der på om deres samlede efterspørgsel overstiger   og hvis det ikke er 
tilfældet så tilfalder forskellen agent  , og agent  ’s efterspørgsel sænkes selvfølgelig tilsvarende, 
og det samme gør  .  
Matematisk betegner jeg forskellen mellem   den samlede efterspørgsel fra mængden af alle 
agenter undtagen  , med   , og definere den til at være 0, hvis hele   bliver efterspurgt, altså: 

Definition 1.3 

      (    ∑   
       

) 

 
Samtidig defineres   ∑       og fordelingsvektoren            . 

 
Ved for fordelingen kan der aldrig blive allokeret mere end hvad den enkelte agent efterspørger, 
sådan at      , da der så skulle gælde at: 
 

     ∑   
      

        ∑   
       

           

□ 
 
Formlen for    kan også udtrykkes ved en delt funktion: 
 

   {
           

              
 

 
I praktisk vil det så fungere således at hver af de enkelte for fordelinger fjernes fra den 
pågældende agent, og den samlede for fordeling   bliver fjernet fra den tilgængelige mængde  . 
Altså mangler der stadig at blive fordelt hvad der er tilbage    , samtidig med at 
efterspørgselsvektoren er ændret til     og den samlede efterspørgsel er ændret til    . 
Så benyttes en fordelingsregel på det tilbageværende problem, og til fordelingsvektoren som 
fordelingsreglen finder, ligges for fordelingsvektoren så, som så er den rigtige fordelingsvektor. På 
matematisk form giver det: 
 

               
 
 
Dvs. hvis denne for fordeling skal bruges i praksis skal man blandt andet finde    .  
For at finde alle       kan jeg benytte formlen for   , og trække denne fra    for at få en formel 
for alle disse tilbageværende efterspørgsler. 
 

      {
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Altså gælder der at alle agenter der bliver tildelt en for fordeling, ender efterfølgende med den 
samme efterspørgsel    . 

Resultat 1.1 

 Der gælder at           for alle i   hvor der gælder        
 
Dette er faktisk et ret brugbart resultat. Hvis agenterne bliver arrangeret efter størrelsen på deres 
efterspørgsel, vil man kun skulle finde de 2 agenter der ligger ved siden af hinanden, og hvor den 
agent med den største efterspørgsel bliver tildelt en for fordeling, mens den anden ikke bliver 
tildelt en for fordeling. Det betyder så at alle agenterne som har en større efterspørgsel skal have 
en for fordeling, og deres nye efterspørgsel er    , som selvfølgelig kan trækkes fra deres 
oprindelige efterspørgsel for at finde ud af hvor stor den pågældende agents for fordeling er. Og   
skal så bare nedsættes med        hvor   er antallet af agenter der bliver tildelt en for 
fordeling. 
Dette resulterer selvfølgelig i nogle tilfælde der er lidt simple, men det er selvfølgelig klart at:  
 

Hvis der gælder for en eller flere af agenternes efterspørgsel at       for alle 

        og ∑            , og der samtidig gælder at    , medfører det at 

    
 

Hvis der gælder for en eller flere af agenternes efterspørgsel at       for alle 

        og ∑            , og der samtidig gælder at    , medfører det at 

     for alle     
 
Selvom det er lidt simple tilfælde er det sidste tilfælde faktisk interessant. Her giver det nemlig at 
alle får en for fordeling, og dermed efterfølgende har alle agenter den samme efterspørgsel   
 . 

Resultat 1.2 

   
   

                             

 
Der gælder altså at hvis alle agenter bliver tildelt en for fordeling, ender det med at 
fordelingsproblemet er et lige fordelingsproblem (et problem med en efterspørgselsvektor med 
samme tal i alle koordinater), hvilket må betyde at en reel fordelingsregel (altså der kun afhænger 
af   og  ) burde tildele alle agenter den samme tildeling. 

Eksempel 1.3 

Eksemplet har jeg taget                   og     , hvilket betyder at alle 
agenter får en for fordeling 
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P*   CEG*   CEL*   Talmud* 

21,5   21,5   21,5   21,5 

3,5   3,5   3,5   3,5 

4   4   4   4 

15,5   15,5   15,5   15,5 

7,5   7,5   7,5   7,5 

 
Som det ses ender de også med at give den samme fordeling. 
Uden for fordelingen havde resultatet for de 4 fordelingsprocedure set således ud: 

Eksempel 1.3 (fortsat) 

 

P   CEG   CEL   Talmud 

20,99082569   19,5   21,5   21,5 

3,816513761   4   3,5   3,5 

4,293577982   4,5   4   4 

15,26605505   16   15,5   15,5 

7,633027523   8   7,5   7,5 

 
Her ses det at Talmud og CEL begge fordeler det samme som da der blev lavet for fordeling. 
Det kan faktisk også bevises at for fordelingen ikke kan ændre noget ved CEL fordelingsreglen, da 
der gælder at: 

Bevis 

     
                                                

         
□ 

Altså kan for fordelingen ikke have nogen effekt på CEL fordelingen. 
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2. Kooperative spil 
Det er mindre end 100 år siden at spilteori blev anerkendt som et selvstændigt studie, og det 
egentlige gennembrud kom nok fra John von Neumann i 1928 i hans tekst "Zur Theorie der 
Gesellschaftsspiele". Inden dette gennembrud havde spilteori selvfølgelig eksisteret men som en 
gruppe under matematik. Den egentlige første tekst vi har på teori omkring spil kommer i et brev 
fra James Waldegrave i 1713, hvori han beskriver en løsning til det dengang kendte 2 personers 
kortspil Le Her, men diskussionen i brevet udvikler sig ikke til noget større. 
Så i 1787 lavede James Madison (Senere den 4. præsident for de forenede stater), en tekst, som i 
dag anerkendes som en spilteoretisk analyse, omkring hvordan stater kan forventes at opfører sig 
ved forskellige skattesystemer, men igen udmønter det ikke til at spilteori for alvor bliver 
grundlagt. 
I 1838 kom franskmanden Antonio Augustin Cournot med sin tekst “Recherches sur les principes 
mathématiques de la théorie des richesses”, som beskriver en begrænset version af det vi i dag 
kender som Nash ligevægten. 
Men som sagt blev Spilteori først rigtig grundlagt af John von Neumann i 1928, men den første 
rigtige store tekst kommer først i 1944, hvor selvsamme John von Neumann i samarbejde med 
Oskar Morgenstern udgiver den meget anerkendte bog Theory of Games and Economic Behavior, 
som omhandler kooperativ spilteori mellem flere spillere. Herefter er der kommet meget tekst til 
og mange teorier, men den grundlæggende tekst for spilteori og i særdeleshed kooperativ spilteori 
kommer fra bogen Theory of Games and Economic Behavior. 
 
Kooperativ betyder i alt sin enkelthed samarbejde, og der ligger denne definition på wikipedia.org: 
 

Ordet kooperativ kommer af det latinske udtryk cooperatio (sammensætning af con 
og opera) og betyder samarbejde. Internationalt bruges betegnelsen coop ofte. 

 
Det kooperative spil handler altså om samarbejde mellem flere agenter, i et kooperativt spil kan 
agenterne der indgår, være mange forskellige ting, eksempelvis kan det være personer der skal 
dele udgifter til en bil, det kan være husstande der skal dele omkostningerne til kabel tv, det kan 
være firmaer der skal dele udgifterne til en ny bygning, det kan være produkter der skal dele 
produktions omkostninger, som sagt kan det være mange forskellige ting. I spilteorien findes der 
også en stor gren af de non kooperative spil, men da jeg ønsker at koncentrere mig omkring 
samarbejdsspil ligger de non kooperative spil uden for emne afgrænsningen. 

Transfer Utility 

De kooperative spil kan deles op i to under kategorier nemlig, spil som er TU (Transfer Utility) og 
spil som er NTU (Non Transfer Utility). En beskrivelse af TU spillene kommer bedst fra Peleg B., 
Sudhölter P. (2003), her beskrives et TU spil som: 
 

A coalitional game with transferable utility (a TU game) is a pair       where   is a 
coalition and v is a function that associates a real number      with each subset   of 
 . We always assume that       . 

 
I samme bog Peleg B., Sudhölter P. (2003) beskriver NTU spillet som 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Waldegrave,_1st_Earl_Waldegrave
http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Games_and_Economic_Behavior
http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Games_and_Economic_Behavior
http://da.wikipedia.org/wiki/Latin
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A (coalitional) NTU game is a pair       where   is a coalition and   is a function 
which associates with each coalition     a subset      of    such that 
        If    , and       ; 
     is comprehensive; 
     is closed; 
           

   is bounded for every      
  . 

 
Men som sagt vil jeg I denne tekst holde mig til TU spillende, og vil ikke komme mere ind på NTU 
spillene. 

Grundlæggende for kooperative spil 

Mængden   vil fremover beskrive mængden af alle de   agenter der deltager i det pågældende 
fordelingsproblem, og der gælder derfor | |   . Vi skal senere se på delmængder af  , og disse 
beskrives med  , og vi siger at   beskriver en koalition af  , der gælder altså    . Det kan blive 
en fordel at kunne beskrive mængden af alle delmængder af alle koalitioner, og vi beskriver derfor 
mængden      til at være mængden af alle koalitioner,      indeholder altså alle delmængder 
af  , og derfor gælder der       .      indeholder altså      mængder hvis vi ser bort fra 
den tomme mængde  . 

Den karakteristiske funktion 

Et kooperativt spil handler om at dele, men præcis hvad det er der skal deles kan variere, det 
kunne enten være overskud ved et samarbejde, eller det kunne være udgifter ved et fælles 
byggeri. Fælles for problemstillingerne er at de kan ses som et kooperativt spil, hvis værdien der er 
forbundet med hver koalition er en reel værdi. Funktionen der tildeler de enkelte koalitioner 
værdier kaldes for den karakteristiske funktion, og der skal gælde for denne funktion: 
 

             
 

pr definition sættes        
 
Som nævnt ovenfor kan det være overskud eller omkostninger der skal deles imellem flere 
agenter, i tilfældet hvor det er omkostninger der skal deles, kaldes spillet for et omkostningsspil 
      og den karakteristiske funktion betegnes med   og kaldes for omkostningsfunktionen. Hvis 
det handler om at dele overskud, kaldes spillet for et overskudsspil       og den karakteristiske 
funktion   for overskudsfunktionen. 

Mængden af alle omkostningsspil       beskrives med  , og tilsvarende indeholder  ̂ alle 
overskudsspil      . I denne opgave vil der blive fokuseret på omkostningsspil, men det skal 
noteres at et omkostningsspil, til hver en tid kan laves om til et overskudsspil ved følgende 
definition. 
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Definition 2.1 

Et omkostningspil       kan laves om til et overskudsspil ved hjælp af formlen med 
en hertil knyttet      omkostningsfunktion, kan der altid defineres et overskudspil 
      med overskudsfunktionen 

 

      ∑           

   

                    

 
Man trækker altså omkostningen på den koalition fra summen af omkostningerne knyttet til de 
enkelte agenter. Det er klart at det tilsvarende overskudsspil altid vil blive et 0-normaliseret spil, 
som er et spil       hvor der gælder at den karakteristiske funktion          for alle    . 
Et eksempel på at stille en omkostningsfunktion og en tilsvarende overskudsfunktion kunne være 

Eksempel 2.1 

Der skal laves kloakering til 3 nye grunde i et nyt kvarter, derfor skal de 3 (A,B,C) 
grundejere,  der har opkøbt grundene til at finde ud af hvad de skal betale for sådan 
et projekt. 
Der er hentet tilbud fra 2 entreprenørfirmaer X og Y, dog har Y ikke maskinerne til at 
lave kloakering til grund A, derfor har Y kun afgivet bud på de projekter der ikke 
indbefatter A. 

 
samlede 
kloakering  
til grund(-e) 

Pris fra X Pris fra Y 

A 546.000 Dkk - 
B 278.000 Dkk 210.000 Dkk 
C 391.000 Dkk 328.000 Dkk 
A,B 685.000 Dkk - 
A,C 789.000 Dkk - 
B,C 568.000 Dkk 442.000 Dkk 
A,B,C 812.000 Dkk - 

 
Der skal nu tages højde for at omkostningsfunktionen skal knytte den mindst mulige 
omkostning til koalitionerne, dvs. hvor der er 2 priser skal den mindste vælges.  
Samtidig sættes overskudsfunktionen op, og jeg har lavet et enkelt eksempel på en 
beregning 

 
v(A,B) = c(A) + c(B) - c(A,B) = 546000 + 210000 – 685000 
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Det giver altså omkostningsfunktion og karakteristiske funktion 
 

S c(S) v(S) 

A 546000 0 
B 210000 0 
C 328000 0 
AB 685000 71000 
AC 789000 85000 
BC 442000 96000 
ABC 812000 272000 

 
Som det ses er den karakteristiske funktion meget gældende for hvordan fordelingsproblemet og 
ikke nær løsningen kommer til at se ud, derfor vil det være passende at se på nogle karakteristika 
for den karakteristiske funktion, og hvordan dette påvirker løsningen, eller problemet i helhed. 
Hvis der gælder for en karakteristisk funktion at der for alle koalitioner, tildeles større eller samme 
værdi i forhold til enhver af dennes delkoalitioner, da siges at den karakteristiske funktion er 
monotomt voksende, og der siges at spillet er monotomt.  

Definition 2.2 

 
Et kooperativt spil      , siges at være monotomt hvis der gælder følgende: 

 
                

 
Et eksempel på et monotomt spil, kunne være et spil, hvor der ikke er noget at hente ved at tage 
en agent mere med i koalitionen, eller undlade en agent   fra en koalition. I sådanne spil siges den 
karakteristiske funktion at være additiv og defineres ved formlen      ∑          . Et spil siges 
at være inessentielt hvis den tilhørende karakteristiske funktion er additiv. Peleg B, Sudhölter P 
(2003) beskriver inessentielt på følgende måde 
 

A game       is inessential if it is additive, that is, If      ∑           for every 
   . Clearly, an inessential game is trivial from a game-theoretic point of view. 
That is, if every player     demands at least       , then the distribution of      is 
uniquely determined. 

 
Det er klart at i et inessentielt spil, er det ikke givet at den kooperative strategi bliver en realitet, 
da hver agent er indifferent om hvilken koalition denne ender i. 
I hvad vi kalder et essentielt spil skal der gælde at det skal være strengt fortrukket at samarbejde i 
storkoalitionen     i stedet for til at være i enkeltmandskoalitionerne       hvor         , 
Hougaard J.L. (2009) beskriver det på følgende måde 
 

A cost sharing problem          is said to be essential if the cooperative solution is 
strictly preferred to the purely non-cooperative solution, i.e., if     ∑           . 
Likewise, a cost savings problem (N, v) is said to be essential if      ∑          .  
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Det skal altså gælde at gå sammen i storkoalitionen skal være at fortrække, set i forhold til 
enkeltmandskoalitionerne, dog er der ikke her nævnt noget om hvordan delkoalitionerne skal 
være, så der kan ikke konkluderes at storkoalitionen fortrækkes frem for nogle af delkoalitionerne, 
som indeholder 2 eller flere agenter. Eksemplet1.4 er et eksempel på et essentielt spil. Et 
eksempel på et inessentielt spil kunne være 

Eksempel 2.2 

S c(S) 

A 546000 
B 210000 
C 328000 
AB 756000 
AC 874000 

BC 538000 
ABC 1084000 

 
Hvor det er tydeligt at der ikke er nogen fordel ved at samarbejde eller ved at være alene, og 
dermed indifferens for agenterne om hvilken koalition de deltager i. 

Ækvivalents 

Hvis 2 spil siges at være ækvivalent, betyder det at agenterne vil opføre sig på samme måde i de 2 
spil, derfor kan det være relevant at kunne se at 2 spil ligner hinanden og derved kun at skulle løse 
det ene spil. Eller hvis man ønsker at rykke fra et spil til et andet spil, kan man se hvis de 2 spil er 
ækvivalente at agenterne stadig vil agere på samme måde. 
2 spil siges at være ækvivalent, hvis det er muligt at trække den ene karakteristiske funktion fra 
den anden og resultatet giver en additiv karakteristisk funktion. At trække karakteristiske 
funktioner fra hinanden svarer til at trække almindelige funktioner fra hinanden, her gælder der 
bare at det ikke er kontinuerte funktioner, og man skal derfor være opmærksom på at de har det 
samme antal punkter. Derfor skal der selvfølgelig gælde at, i de 2 spil er der præcis det samme 
antal agenter. Keiding H. (1987) beskriver det således 
 

To klassiske spil       og       med samme mængde af spillere siges at være 
ækvivalente hvis spillet        , hvor den karakteristiske funktion         er 
givet ved                    hvor       , er trivielt. 

 
Her skal det forstås at det er spillet         der skal være trivielt, og med trivielt menes 
inessentielt. 
Der gælder at alle spil er ækvivalente med præcis et 0-normaliseret spil, som er et spil hvor der 
gælder at alle enkeltmandskoalitioner har værdien 0, Keiding H. (1987) beskriver det således: 

Definition 2.3 

Ethvert spil er ækvivalent med nøjagtigt et spil på 0-normaliseret form, dvs. et spil 
     hvor  
         for alle      

 
Selve beviset findes i Keiding H. (1987). 
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Et eksempel på 2 spil der er ækvivalente er et konstant sum spil som altid er ækvivalent med ét nul 
sum spil. 

Definition 2.4 

 Et spil er et konstant sum spil hvis der gælder for den karakteristiske funktion  
 

                 for alle     
 
Der er altså ikke noget strengt fortrukket ved et samarbejde i storkoalitionen     i forhold til 
nogen delkoalitioner    .  
Et nul sum spil er et spil hvor agenterne skal hente deres fortjeneste hos nogle af de andre 
agenter, eksempler herpå kunne være poker (uden en arrangør, til at tage en lille andel), hvor den 
enkelte agents fortjeneste udelukkende afhænger af hvad de andre agenter mister (har lagt i 
puljen) 

Definition 2.5 

 Et spil er et nul sum spil hvis der gælder for den karakteristiske funktion  
 

              for alle     

Resultat 2.1 

 Ét konstant sum spil er altid ækvivalent med præcis ét nul-sum spil 
 
Selve beviset for resultatet henviser jeg til Keiding H. (1987). 
 
En udvidelse af det ækvivalente begreb er strategisk ækvivalens. Formlen bliver nu udvidet med 
en positiv faktor   som gangens på den ene af de karakteristiske funktioner før de trækkes fra 
hinanden. 
Peleg B., Sudhölter P. (2003) har denne definition af strategisk ækvivalens 

Definition 2.6 

Two games       and        are strategically equivalent if there exist     and 
     such that                  for alle      

 
(Indeed, these are determined up to positive affine transformations, one for each 
player, and all with the same slope) 

 
Her skal      være en additivfunktion, og dvs. det samme som Keiding kalder for et trivielt spil. 
Det ses let at hvis      issoleres og     giver det præcis definitionen på ækvivalens. 
Som før kan et resultat omkring nul-sum og konstant sum spil findes, og fra Neumann J., 
Morgenstern O. (1953) har jeg 

Resultat 2.2 

Ethvert konstant sum spil er strategisk ækvivalent med et nul-sum spil 
 
For resultat vil jeg henlede til Neumann J., Morgenstern O. (1953) 
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Konveksitet og konkavt 

Definition 2.7 

 Et spil er konkavt hvis der gælder at 
 

                           for alle        
 
Hvis vi ser på de tilfælde hvor        får vi at                    dette er definitionen 
på subadditivitet. Subadditivt kan ses som at hvis du ligger omkostningerne sammen fra de 2 
delkoalitioner skal det give det samme eller mindre omkostning hvis de gik sammen i en 
storkoalition 
Kravet om subadditivitet virker som et rimeligt krav, og et krav man i den virkelige verden næsten 
hver gang skulle kunne opfylde, da man i koalitionen      altid burde kunne fordele sådan at 
delkoalitionen   , bare kunne se på det som var de alene og fik tildelt værdien       og på samme 
måde skulle   kunne ses som alene og få tildelt     . Det er bare ikke altid tilfældet, og der kan 
være flere grunde til at dette ikke kan lade sig gøre, Peleg B, Sudhölter P (2003) skriver: 
 

”Quite often superadditivity is violated. Anti-trust laws may exist, which reduce the 
profits of    , if it forms. Also, large coalitions may be inefficient, because it is more 
difficult for them to reach agreements on the distribution of their proceeds.” 

 
Nødvendigheden for et svagere kriterium, gør at der defineres svag subadditivitet: 

Definition 2.8 

 Et spil er svagt subadditivt hvis der gælder at 
 

                     for alle     og     
 
De 3 kriterier er selvfølgelig kun spændende i forhold til omkostningsspillet      , men der findes lignende 
kriterier for overskudsspillet      . 

Definition 2.9 

 Et spil er konvekst hvis der gælder at 
 

                           for alle        
 
Hvis vi igen ser på de tilfælde hvor        får vi at                   , som er 
definitionen på superadditivt. Igen og med samme grundlag som før, er superadditivt et kriterier 
der tit bliver brudt og der er derfor et behov for et svagere kriterier. 

Definition 2.10 

 Et spil er svagt superadditivt hvis der gælder at 
 

                     for alle     og     
 
Det er klart at det har vise betydninger for løsningen til fordelingsproblemet, hvis et eller flere af 
de overstående kriterier er opfyldt, men det vender jeg tilbage til senere. 
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Egen-omkostning 

Der må findes fordelingsproblemer hvori vi kan sikre os på forhånd at samarbejde i storkoalitionen 
vil blive en realitet. Et samarbejde i storkoalitionen må betinge med at der ikke er nogle 
koalitioner     der kunne være endt i et mere fordelagtigt scenarie. 
Eksempelvis kan det ikke hjælpe noget at en koalition bliver stillet dårligere i storkoalitionen end 
hvis koalitionen havde blevet for sig selv. Dette er præcis hvad princippet om egenomkostning 
handler om, og fra Hougaard J.L. (2009) har jeg definitionen, 

Definition 2.11 

 
The stand-alone cost principle: Let      be a cost allocation related to the 
allocation problem      , then for every coalition     
 

∑  

   

      

 
In other words, no coalition of agents has incentive to block cost allocations satisfying 
the stand-alone cost principle. Hence such allocations can be seen as sustaining 
cooperation among the agents in  . 

 
Grunden til at dette kun skal gælde for delmængder og ikke af hele  , betinges af at    er et 
udtryk for tildeling til den  ’te agent, ud fra storkoalitionens samlede værdi, så derfor er der taget 
højde for at hele   fordeles og derfor må der altid gælde at ∑           . 
Igen kan der selvfølgelig opstilles samme princip omkring overskudsspillene, hvori der altså skal 
gælde at værdien af den enkelte koalition selvfølgelig aldrig må være større end tildelingen fra 
storkoalitionen ∑           . 
Princippet om egenomkostning, at den omkostning der pålægges koalitionen ikke må overstige 
koalitionens egenomkostning, understøtter klart den kooperative strategi. 
Da princippet om egenomkostning skal gælde for alle delkoalitioner, må der samtidig gælde at 
hver delkoalition skal tage sin andel af den samlede værdi af storkoalitionen, ellers er det ikke 
muligt at opfylde princippet for egenomkostning for den modsatte delkoalition    . Dette 
betyder at vi kan stille princippet for egenomkostningerne op, dog med henblik på at det skal 
gælde for den modsatte delkoalition, og herved finde ud af hvad der minimum skal gælde for den 
samlede tildeling til delkoalitionen   

Resultat 2.3 

∑   

     

                   ∑  

   

 ∑  

   

                              ∑  

   

 

 
Så for at den modstående delkoalition     skal kunne få opfyldt princippet om egenomkostning, 
er delkoalitionen   nødsaget til at udfylde             ∑      .  
Der opstår altså et krav til marginale omkostninger for alle delkoalitioner    , ud fra princippet 
om egenomkostning, som derfor kaldes for princippet om marginale omkostninger og defineres 
altså ved 
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Definition 2.12 

Lad      være en fordeling til et omkostningsspillet       så gælder der for alle 
    
 

            ∑  

   

 

 
Fortolkning af princippet om marginal omkostning, skal ses som hver delkoalition     skal tage 
sin del af den total omkostning, og ved sin del skal forstås, den del som vil få den modstående 
delkoalition     til at bryde storkoalitionen    . 

Eksempel 2.3 

Hvis vi tager fat i eksemplet fra starten, hvor vi havde følgende omkostningsfunktion 
 

S c(S) 

A 546000 
B 210000 
C 328000 
AB 685000 
AC 789000 
BC 442000 
ABC 812000 

 
Hvis vi stiller egenomkostningerne og marginal omkostningerne op i samme ligninger 
giver det 

  
                        
                        
                        

 
Der kan selvfølgelig stilles 3 ligninger mere op omkring de delkoalitioner med 2 
agenter, men de er et produkt af de ligninger der opstillet her over, sammen holdt 
med omkostningen knyttet til storkoalitionen. 
Hvis vi indsætter værdierne i de 3 første ligninger, giver det følgende svar 

 
                 
                
                 

 
Det er klart at for at få det rigtige overblik, over egenomkostningerne er man nød til at se på 
summen af egenomkostning, eller rettere omkostningen knyttet til storkoalitionen, det venter jeg 
dog med til næste afsnit omkring kernen. 
Som før kan dette princip vendes til at blive benyttet i et overskudsspil      , som ved princippet 
om egenomkostninger, skal operatoren vendes om, og giver derfor             ∑      . 
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Kernen 

Vi ville gerne se på de fordelinger, der fordeler hele omkostningen     , som ikke vil få nogle af 
delkoalitionerne til at bryde, altså hvor alle agenter får deres krav om egenomkostning opfyldt. 
Dog skal det siges at når jeg skriver at agenterne ikke ønsker at bryde, betyder det at der ikke er 
nogle af agenterne der strengt fortrækker noget andet. Altså kan nogle fordelinger betyde at en 
eller flere af agenterne kan være indifferente om de ligger i storkoalitionen eller i en anden 
delkoalition, og om et samarbejde i storkoalitionen bliver en realitet er noget man kan diskutere, 
men der er i hvert fald ingen agenter der har incitament til at bryde storkoalitionen. Den del af 
kernen hvor nogle af agenterne bliver indifference, for om storkoalitionen brydes, kaldes for 
randen og den er beskrevet senere. 
Jeg vil nu gerne bare se på de fordelinger af storkoalitionen, hvor der ikke er nogen anden 
koalition der er strengt fortrukket. Så hvis vi starter med at definer en mængde     , som 
mængden af alle fordelinger  , der deler omkostningen knyttet til storkoalitionen  . 

Definition 2.13 

Hvis der eksisterer et fordelingsproblem       så findes der en mængde      der 
indeholder alle de effcient fordelinger  , definerert ved 
 

           | ∑             
 
Der må nu findes en delmængde af      som opfylder egenomkostningsprincippet, denne 
delmængde defineres som kernen til omkostningsproblemet      . 

Definition 2.14 

Hvis der eksisterer et omkostningsproblem       så findes kernen som mængden 
  

                  | ∑                   
 

Hvor der gælder at           | ∑             
 
Fortolkning af kernen, er altså mængden af alle fordelinger   der vil stille hver delkoalition     
tilfreds nok, til ikke at bryde storkoalitionen    . Denne mængde kan sagtens være den tomme 
mængde, hvilket betyder at der ikke er nogen mulig fordeling hvori én eller flere delkoalitioner vil 
bryde storkoalitionen, og derved er            . 

Eksempel 2.4 

Hvis vi tager fat i eksemplet fra før havde princippet om egenomkostning givet ligningerne 
 

                 
                
                 

 
Da vi ved fra definitionen omkring kernen at der skal gælde at summen af tildelingerne skal give 
omkostningen knyttet til storkoalitionen, beskriver de her 4 ligninger kernen til vores eksempel 
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Dette kan tegnes i et simplex tableau. 
 

 
 
Her kan vi se at kernen faktisk har alles egenomkostning som randbetingelser, randbetingelser vil 
jeg komme tilbage til senere. 
Som før kan problemet omformuleres til et overskudsproblem, og kernen kan defineres på samme 
måde 

Definition 2.15 

Hvis der eksisterer et overskuds problem       så findes kernen som mængden 
  

                  |∑                   
 

Hvor der gælder at           | ∑             
 
De omkostningsspil jeg vil se på i denne opgave er de spil hvor der faktisk er en kerne at fordele, 
da vi senere skal kigge på fordelingsprocedure. Så inden fordelingsprocedure, vil jeg se på nogle 
definitioner af spillet       der gør at vi ved om kernen er tom eller ikke tom. 

            

At kernen er tom, betyder jo som vi har set tidligere at det ikke er at fortrække at samarbejde i 
storkoalitionen. Der eksisterer selvfølgelig mange spil hvor det er indlysende at spillet ikke har en 
kerne, eksempelvis vil et omkostningsspil, der er konveks og har en ikke additiv 
omkostningsfunktion, selvfølgelig ikke have nogen kerne, da det er at fortrække at arbejde alene. 
Alle spil hvor det er at fortrække at arbejde alene kan selvfølgelig ikke have en kerne. Så den 
essentielle regel er en vigtig regel for at sikre at samarbejde i storkoalitionen strengt fortrækkes i 
forhold til enkeltmandskoalitionerne. Men som nævnt før sikre den essentielle regel ikke et 
samarbejde i storkoalitionen, eksempelvis eksisterer følgende resultat omkring konstant sum spil 
og essentielitet 
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Definition 2.16 

Hvis et spil er konstant sum spil og essentielt medfører det at Core = Ø 

Bevis 1.1 

Da der er tale om et konstant sum spil gælder der                     . Hvis det 
skal gælde for alle  , må det betyde, at hvis koalitionen         ikke skal bryde 
storkoalitionen, så skal den modstående koalition      , som minimum bære sin del 
af den samlede omkostningen nemlig          . Et resultat vi selvfølgelig også 

kender fra egenomkostningerne. 
Da der dermed gælder           for alle    , må det samlet set betyde 

 

∑  

   

 ∑       

   

 

 
Hvilket er en klar modstrid til definitionen til det essentielle spil. Altså kan vi konkludere at det ikke 
er muligt for hver agent, at opretholde princippet om egenomkostning i storkoalitionen, hvis 
spillet er essentielt og et konstant sum spil. Faktisk kan vi ud fra resultatet konkludere, at hvis et 
konstant sum spil skal have en kerne som er ikke tom, skal der gælde at ∑       ∑           

    , dog er dette ikke ensbetydende med at kernen er ikke tom, der kan være andre 
delkoalitioner der stiller to eller flere agenter bedre, og derfor bryder denne delkoaltion.  
Ud fra resultatet ovenfor kan vi også konkludere det lidt trivielle resultat, at så snart det kan 
konkluderes, at det ikke er muligt at opretholde alle agenters krav om egenomkostning i 
storkoalitionen er kernen selvfølgelig tom. Det er et resultat som egentlig bare er en om 
formulering af definitionen af kernen, og princippet om egenomkostning. 

            

Det er selvfølgelig klart at hvis der findes fordelinger hvori alle agenter kan få deres 
egenomkostning opfyldt, da vil kernen være ikke tom, men findes der andre definitioner hvorpå 
det kan konkluderes at kernen er ikke tom.  
I Shapley L.S. (1971) beviste L. S. Shapley at, i et konvekst overskudspil ville kernen aldrig være 
tom, ved følgende konklusion 

Definition 2.17 

The core of a game, may be interpreted as the set of "socially stable" outcomes, in 
that no coalition can improve upon any of them. In a game with an empty core, at 
least one set of players must fail to realize its full potential, no matter how the 
winnings are divided. 

 
Denne konklusion kan også sagtens benyttes i et omkostningsspil, for hvis omkostningsspillet er 
konkavt, siger konkaviteten jo at der ikke findes nogle delmængde der kan gøre det bedre end 
storkoalitionen. 
 
En anden definition på hvornår kernen er ikke tom, kommer i definitionen af det vi kalder 
balancerede vægte. 
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Balancerede vægte 

Et kendt teorem beskriver om hvor vidt kernen er ikke tom, men før dette, skal balancerede vægte 
introduceres. Balancerede vægte går i sin enkelthed ud på at der defineres et tal   mellem 0 og 1, 
for hver delkoalition af  , og så skal alle  ’er hvor den  ’te agent indgår summere til 1. Dette 
betyder at definitionen ikke har noget at gøre med værdifunktionen, kun hvor mange agenter der 
er med i spillet.  

Definition 2.18 

Lad et spil med   agenter være givet, da er de balancerede vægte, hvor der gælder at 
          for alle    , giver ved formlen ∑           for alle    . 

 
Ud fra de balancerede vægte findes så det kendte Bondareva–Shapley theorem. Olga N Bondareva 
behandlede emnet i sin afhandling "Certain applications of the method of linear programming to 
the theory of cooperative games" fra Bondareva O.N. (1963), og Shapley beskrev emnet i sin 
artikel "On balanced sets and cores" fra Shapley L.S. (1967). 

Resultat 2.4 

There exists at least one cost allocation satisfying the stand-alone cost principle for 
cost allocation problem       (i.e.,            ) if and only if, for all systems of 
balancing weights  , that ∑                

 
Ud fra dette resultat er det muligt at finde nogle gennerelle betingelser delt på antallet af spillere, 
altså at det er muligt at finde betingelser for et spil med     og nogle andre betingelser for spil 
med     osv. 
Herunder er betingelserne for spil med    . 

Eksempel 2.5 

I et spil med 3 agenter, ud fra Bondareva–Shapley theorem dannes følgende ligninger 
 

                                     
                                     
                                     

 

 
Og med ligningssystemet fra definitionen af de balancerede vægte som skal løses 

 
            
            
            

 

Dette giver følgende resultat som jeg har fra Hougaard J.L. (2009), 
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Resultat 2.5 

Ved et 3 personers omkostningsfordelingsspil eksisterer der fordelinger der opfylder 
stand-alone cost princippet hvis og kun hvis, der gælder 

   
                    
                    
                    

                       
                                  

 

 
Så hvis et spil med 3 agenter kan opfylde alle 5 ligninger har dette spil en ikke tom kerne. 
Som sagt kan et lignende resultat findes for spil med flere eller færre agenter end 3. 

Randen i kernen 

Kernen er defineret som alle de fordelinger af værdien knyttet til storkoalitionen hvor ingen 
agenter har incitament til at bryde storkoalitionen. Men det betyder også at der eksisterer 
fordelinger i kernen hvor en eller flere agenter er indifferente om hvorvidt de ligger i 
storkoalitionen eller om storkoalitionen brydes og de danner en anden delkoalition, hvor de får 
den samme tildeling, som deres egenomkostning har antydet. De fordelinger hvor dette er 
gældende for, kaldes for randen af kernen, og er altså alle de fordelinger hvor en eller flere 
delkoalitioner får en tildeling (hvis det er en delkoalition der er tale om, er det selvfølgelig den 
samlede tildeling for de agenter der er med i delkoalitionen), svarende til præcis det samme som 
deres egenomkostning. Dvs. Randen udgør den mængde af fordelinger hvor, selvfølgelig 
princippet om egenomkostning er gældende for alle agenter, men hvor en eller flere af ligningerne 
fra princippet om egenomkostning er givet med et lig med i stedet for en ulighed. 
Hvis kernen er ikke tom vil den altid indeholde randpunkter, dog er det ikke sikkert om hvorvidt 
randen udgøre hele kernen.  
Et eksempel på om hvorvidt randen udgør hele kernen er definitionen her under, som præcis tager 
fat i hvis der gælder lig med i princippet om egenomkostning. 

Definition 2.19 

 
Der er givet fordelingsproblem       hvor             og kernebetingelserne er 
          for          
 
Hvis ∑            kernen er entydigt bestemt ved             
             
 
Hvis ∑            kernen er entydigt bestemt ved             
             

 
Dette resultat giver ydermere et svar på at kernen er entydigt bestemt, det kan sagtens 
forekomme at randen udgøre hele kernen, men at kernen ikke er entydigt bestemt. 
En egentlig diskussion af randen og hvad det betyder at en delkoalition er indifferent om hvorvidt 
storkoalitionen holder eller ej, er ikke noget jeg vil kommer længere ind i her, da det bliver et mere 
filosofisk spørgsmål, og uden for emne afgrænsningen. 
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3. Fordelingsregler 
Kooperativ spilteori handler om at fordele omkostninger, eller overskud, jeg ønsker at se på nogle 
af de generelle løsninger der kendes i historien. Der findes mange løsningsprocessor, men her vil 
jeg gerne se på det man kalder fordelingsregler. Nogle procedurer der via algoritmer finder en 
entydig løsning til fordelingsproblemet. En fordelingsregel skal til et hvert omkostningsspil 
        tildeler en reel løsningsvektor  , altså           . Men der skal ydermere gælde 
for løsningsvektoren   at, summen af alle elementerne i   skal give     , ellers er det ikke 
værdien af storkoalitionen, der er blevet fordelt. 
Jeg ønsker altså at se på nogle procedurer, der ud fra nogle algoritmer, altid bestemmer en 
entydig løsning til et fordelingsproblem. 

Definition 3.1 

En fordelingsprocedure der til ethvert omkostningsspil        , tildeler en reel 
løsningsvektor     , hvor der gælder              kaldes for en 
omkostningsfordelingsregel. 

 
Der skal altså tildeles en reel værdi til alle agenterne og summen af alle tildelingerne skal summere 
op til den samlede fælles omkostning i storkoalitionen    . På samme måde findes en definition 
til et overskudspil 

Definition 3.2 

En fordelingsprocedure der til ethvert overskudsspil        ̂, tildeler en reel 
løsningsvektor     , hvor der gælder              kaldes for en overskuds 
fordelingsregel. 

 
Det skal dog nævnes at, i begge tilfælde siges der ikke noget om at løsningen skal ligge i kernen, 
hvilket jo også bliver udtrykt når definitionen skal gælde for alle spil, også dem hvor kernen er 
tom. 
Jeg vil se på 4 forskellige omkostningsfordelingsregler Nucleolus, Lorenz, Shapley og  -value, hvad 
er proceduren for fordelingsregelen og hvad er karakteristika for reglen, og til sidst hvilke 
monotoniforhold opfylder fordelingsreglen. 

Nucleolus 

I Schmeidler D. (1969) introduceres fordelingsreglen Nucleolus. Fordelingen går i sin enkelthed ud 
på at optimere besparelsen for hver eneste delkoalition af  , med undtagelse af  , men med en 
favoritisering af delkoalitioner der har opnået den laveste besparelse. Så vi skal altså finde en 
måde at sørge for at den eller de fordelinger der har den laveste besparelse, bliver maksimeret 
ved at ændre fordelingen  .  
En besparelse defineres som den samlede omkostning for denne delkoalition, minus den samlede 
tildeling til agenterne i denne delkoalition,             ∑       for alle    . Vektoren af alle 

besparelser defineres som           , og sætter   til at være en afbildning der ordner 
elementerne i en vektor i voksende orden. 
Så vi skal altså optimere         leksografisk, ment som at finde det  , der optimere det første 
element, og dernæst det næste element, indtil der er fundet en entydig fordelingsvektor  .  
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Definition 3.3 

Givet et omkostningsspil       defineres Nucleolus som 
 

                |                          
 
En vigtig note skal dog knyttes til definitionen af Nucleolus. 
 

Dette er faktisk definitionen på den såkaldte pre-nucleolus idet der kan forlanges at 
         |∑            , og ikke individuel rationalitet forstået som    
    ,     . 
For klassen af spil med ikke-tom kerne er de to begreber sammenfaldende da 
individuel rationalitet jo er opfyldt blandt disse spil. 

 
Hvis Nucleolus skal findes til et givet fordelingsproblem, gøres det nemmeste ved at løse LP 
problemet 
 

       
u.b.b 

                
 ∑            

 
Hvis løsningen   er entydig bestemt da vil        . men hvis   ikke er entydig bestemt, skal et 
nyt LP problem opstilles. Her skal der maksimeres et epsilon på samme måde, dog skal det kun 
gøres over den mængde af løsninger der var til det foregående problem, og kun for de 
delmængder     hvor der gælder        .  
Generelt betyder det hvis      refererer til det foregående LP problem, lad da      beskrive 
mængden af delmængder     hvor der gælder           , og lad løsningerne til det 
foregående LP problem være bekrevet ved mængden     , da vil det k’te LP problem opstilles 
således 
 

        
u.b.b 

                    
       

 ∑            
 
Der opstilles og løses et nyt LP problem indtil der er fundet en entydig løsning   og da vil  
      . 
Nucleolus er entydigt bestemt, det er dog ikke noget jeg vil bevise her, men refererer til Owen 
(1995) for et egentligt bevis for Nucleolus er entydig bestemt. 
Det er klart at på mængden af balancerede spil, må Nucleolus være en kernefordeling. Hvis 
Nucleolus ikke skulle ligge i kernen, skulle det betyde at ét eller flere af elementerne i       skulle 
være mindre end 0. Men da kernen er ikke tom, findes der fordelinger     hvori det mindste 
element i        er 0 eller større, altså en fordeling hvor det mindste element i       kan 
optimeres, så derved kan      , altså en fordeling uden for kernen, ikke være Nucleolus. 
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Lorenz 

I Lorenz fordeling er en fordelingsprocedure der fokusere på at fordele så lige som muligt, hvor en 
lige fordeling skal forstås som hver person får det samme. At dele så lige som muligt mellem flere 

personer hvor kernen indeholder lige fordelingen    
    

| |
 hvor         , er selvfølgelig ikke 

svært at se at løsningen bliver        

| |
       

| |
 . Men hvis det ikke er tilfældet at lige fordelingen 

ligger i kernen, da udvælger Lorenz metoden det punkt i kernen der ligger tættest på lige 
fordelingen.   
Fra Hougaard J.L. (2009) eksempel 3.5 har vi følgende resultat for 2 personers spil 

 
For the class of 2-agent balanced cost allocation problems,        is unique and 
hence a core selection. Compared to the nucleolus which is the “mid-point” of the 
core, the Lorenz allocation is either the equal split allocation (if this is in core) or that 
extreme point of the core which is “closest” to the equal split allocation. Formally, for 
2-agent allocation problems, 

 

  
  {

   (     
     

 
)         

     

 

                        
 

 
Det er nemt at forstå og se hvilken fordeling der ligger tættest på i 2 personers spil. Men allerede i 
3 personers spil bliver det svært at afgøre hvilke punkt der ligger tætteste på lige fordelingen 
selvom det er muligt at tegne problemet i et simplex. Hvis det skal være muligt skal det være fordi 
det er muligt at se med det blotte øje hvilke hjørne der ligger tættest på. Så for at kunne afgøre 
hvilken fordeling der ligger tættest på, skal vi først og fremmest definere en matematisk måde at 
vurdere 2 vektorer eller rettere fordelinger mod hinanden. Til dette bruges den matematiske 
definition som kaldes Lorenz-Dominans 

Definition 3.4 

Lad   og   være to n-dimensionale vektorer hvor elementerne er ordnet i stigende 
orden og ∑   

 
    ∑   

 
   . Fordelingen   siges da, at Lorenze-dominere fordelingen 

  hvis der gælder for alle          at ∑   
 
    ∑   

 
    

 
Nu er det så muligt at vurdere 2 fordelinger mod hinanden, og derved at vurdere alle fordelinger i 
kernen mod hinanden og derved finde den fordeling der ligger tættest på lige fordelingen. Det er 
klart at det ikke er muligt at tage en mængde af uendelige punkter og så vurdere alle punkter mod 
hinanden, men selvom det er et endeligt antal punkter der skal vurderes mod hinanden, er der 
behov for en algoritme. 
Selve algoritmen går i sin enkelthed ud på at se på de gennemsnitlige omkostninger der er 

forbundet med hver delmængde     defineret som        
    

| |
, og så vælge den delkoalition 

  med den laveste gennemsnitlige omkostning, og hvis der er flere delkoalitioner vælger den med 

højeste | |, og tildele  
    

| |
 til alle de agenter der er med i  

Algoritmen er hentet i Hougaard J.L. (2009) 
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1) Først sættes     , og herefter sættes     til at være den delmængde med den 
laveste gennemsnitlige omkostning          hvor der gælderat      . Nu 

sættes   
             for alle      

 
k) Definer nu            sådan at de står i rekursiv orden hvor der gælder 

           . Igen defineres omkostningsfunktionen, denne gang som 
                              og sæt    til den største koalition med den 

mindste gennemsnitlige omkostning, og sæt   
             for alle      

 
Det er klart at Lorenz er en kernefordeling på de balancerede spil da der her jo altid er en kerne, 
og Lorenz er defineret som den fordeling i kernen der dominerer alle de andre fordelinger i 
kernen, og derved at være lige fordelingen hvis denne ligger i kernen og ellers være den af de 
fordelinger der ligger i kernen, som er tættest på lige fordelingen 
Det er desværre ikke sådan at det til alle fordelingsspil er muligt at finde en entydig Lorenz løsning, 
og jeg har fra Hougaard J.L. (2009): 
 

Unfortunately the set of Lorenz maxima,                    |         
          , over the core of a balanced cost allocation problem need not be unique. 
Uniqueness of        can only be guaranteed for concave cost allocation problems, 
see,e.g., Dutta B., Ray D. (1989). As such, Lorenz maximization over the core will only 
lead to a selection if       is concave. 

 
Det er altså sådan at vi kan komme ud i Lorenz løsninger hvor den ene fordeling ikke strengt 
dominere den anden, og omvendt, da vil de begge være en Lorenz løsning, selvfølgelig kun ved at 
der ikke er en tredje fordeling i kernen der dominere dem begge. 

Shapley 

En af de mere kendte professorer indenfor kooperativ spilteori er L.S. Shapley. Han introduceret i 
Shapley L.S. (1953) ”en fair fordeling af profit opnået ved samarbejde mellem flere aktører” hvad 
vi i dag kender som Shapley-værdien. Shapley-værdien benytter viden om hvad den enkelte agent 
tilfører af værdi, når denne indgår i en delkoalition, altså hvad den enkelte har af marginalbidrag.  
Det er en måde at vurdere hvad det er værd at inkludere den enkelte agent, og på den måde hvad 
den enkelte agent synes at være værd for de andre agenter. 
Det marginale bidrag for den  ’te agent i koalition    , ses som værdien af koalition   minus 
værdien af koalition      . Hvis vi ser på marginalbidragene til alle de delkoalitioner den  ’te agent 
er med i, og summere alle disse marginalbidrag, har vi præcis den tildeling Shapley-værdien vil 
tildele den  ’te agent. 

Definition 3.5 

Givet et omkostningsspil       defineres Shapley-værdien             som 
 

  
   ∑

 | |      | |  | |  

| | 
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 Som det ses her er det et vægtet gennemsnit af de marginale bidrag af den  ’te agent. Faktisk 
kunne man godt beskrive Shapley-værdien som en sum over alle delkoalitioner og ikke kun dem 
den  ’te agent er med i (       ), marginalbidraget vil bare give nul i alle de delmængder 
hvor den  ’te agent ikke var repræsenteret, da         og dermed vil have den samme 
omkostning, og marginalbidraget vil derfor være 0, hvilket også intuitivt giver god mening. 
Fra Shapley L.S. (1971) har jeg følgende resultat, for beviset for dette resultat henviser jeg til 
samme tekst af L. Shapley 

Resultat 3.1 

Kernen er ikke tom og Shapley-værdien ligger i kernen når spillet er et 
omkostningsspil og konkavt 

 
Det er altså bevist at Shapley-værdien ligger i kernen, når omkostningsspillet er konkavt. Men kan 
der siges noget om spillet hvis det ikke er konkavt? Der kan kun siges at der findes eksempler på 
balancerede spil hvor Shapley-værdien ikke ligger i kernen. 

Eksempel 3.1 

Ved et omkostningsfordeling spil med     og omkostningsfunktion med formen 
                                                   giver 

Shapley-værdien     (  

 
   

 
   

 
). 

 

Hvilket bryder for Stand-alone princippet for koalitionen        da           
     

   
  

 
. 

Shapley-værdien er altså en kernefordeling på de konkave spil, men ikke en kernefordeling på de 
balancerede spil, hvilket senere i afsnittet om monotoniforhold bliver en interessant egenskab. 

 -value 

I Tijs (1981) definerede Tijs omkostningsfordelingsreglen  -value. For at forklare denne procedure 
skal vi først og fremmest se på marginalomkostningen for de enkelte agenter, ved indgåelsen af 
storkoalitionen. Altså hvad bibringer den enkelte agent med til storkoalitionen. Vi definerer derfor 
   som den marginal omkostning der knytter sig til den  ’te agent, altså er                  
for alle    . Dette er altså den værdi der bliver tilføjet hvis agent   går sammen med 
delkoalitionen der indeholdende resten af agenterne. Hvis den  ’te agent ikke tildeles minimum 
  , vil delkoalitionen       få tildelt en samlet værdi der er højere end omkostningen knyttet til 
delkoalitionen      , så    definerer altså en nedre grænse for den  ’te agent, det er fuldstændig 
tilsvarende til princippet om de marginale omkostninger. 
Det er klart at hvis vi tildelte alle agenter deres tilsvarende   kommer der til at mangle at blive 
fordelt en andel af     , mere præcist må der mangle       ∑      . Funktionen   defineres 
som det der mangler at blive tildelt hvis hver agent får tildelt deres  , altså defineres funktionen 
som            ∑      . Det betyder jo så at           ∑      , hvilket må give, 
sammenholdt med princippet om egenomkostning,  ∑            ∑       for alle    , som 
er hvor meget der må tildeles delkoalitionen   for at denne ikke skal bryde storkoalitionen. Så 
derfor hvis agent   bliver tildelt mere end     |         er den samlede tildeling til 
delkoalitionen   større end omkostningen knyttet til  , og delkoalition   vil bryde storkoalitionen, 
og dermed udgør      ∑       en øvre grænse for den samlede tildeling til delkoalition  . 
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Der kan argumenteres for at der måske ikke er nogle af de andre agenter der ønsker at bryde 
storkoalitionen, selvom agent   ønsker at bryde, da de andre agenter har fået en tildeling de er 
glade for, og deres samlede tildeling overstiger selvfølgelig ikke         , da agent   i hvert fald er 
blevet tildelt   . Men måske der kunne argumenteres for at agent   vil give et afslag i den pris de 
andre agenter skal betale i den anden delkoalition agent   gerne vil danne, og derved give dem 
incitament til at bryde storkoalitionen. 
Jeg antager dog her at delkoalitionen vil bryde hvis den samlede tildeling bliver større en den 
værdi omkostningsfunktionen faktisk har tildelt delkoalitionen  . 
Dette betyder at agent  ’s øvre grænse er      ∑       gældende for alle de delkoalitioner 
agent   er med til at danne. Dette må betyde at for at finde ud af hvad præcis den øvre grænse er 
for den  ’te agent er vi nødsaget til at minimerer hvad der står på den højre side af ulighedstegnet, 
altså          |    ∑       . Da    er et fast tal for den  ’te agent, skal vi altså minimere 
funktionen     . 
Jeg definerer            |      , som altså er den mindste værdi funktionen      kan antage 
under antagelse af at delkoalitionen   indeholder agent  . Dermed er grænserne for hvor meget 
den  ’te agent må tildeles            , for ikke at bryde storkoalitionen. 
Hver agent skal altså tildeles deres pågældende  , og så vil der så stadig mangle at blive fordelt 
    . Hvis vi ser på hvor meget hver enkelt agent ville tillade mere end deres pågældende  , kan 
der aflæses af agentens grænser at agent   vil tillade    mere end   . Det må betyde at samlet set 
vil agenterne tillade ∑       mere end ∑      , så så længe ∑            skulle det være muligt 
at finde en løsning. 
Der er altså en mulighed for at fordele det ”overskydende”      ved et vægtet gennemsnit af 
hver enkelt agents  , som faktisk er den sidste del af formlen af  -value. 
Derved kan  -value beskrives ved følgende formel. 

Definition 3.6 

  
     

  

∑      
    , for alle     

 
For at se dette i praksis har jeg har her under opstillet formlen for et 2 personers spil 

Eksempel 3.2 

   fordelingen for den ene agent, ved et 2 personers spil 
  

  
                  

                     

                                           
                                           

 
 

  
                  

   (               )

   (               )     (               )
         (                               ) 

 
Det er klart at så snart der kommer mere end 2 agenter i spillet, begynder det at blive nogle lange 
og komplicerede formler, og   fordelingen bliver nok en smule tung at benytte. 
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4. Monotoniforhold 
Som jeg har nævnt tidligere er det klart at det er egenomkostningerne der skaber/begrænser 
kernen, og på baggrund heraf kan vi afgøre om hvorvidt nogle af delkoalitionerne vil bryde 
storkoalitionen, eller sagt på en anden måde at alle agenter ønsker at være i storkoalitionen så 
længe deres tildeling ligger inden for kernen. 
Men hvis nu omkostningsfunktionen ændrer sig eller antallet af agenter ændrer sig, hvordan vil 
den enkelte fordelingsregel så ændre sig. Det kan i givet fald betyde at en fordelingsprocedure 
eksempelvis tildeler en af agenterne en større omkostning selvom den eneste ændring der har 
været er en nedsættelse af den omkostning der er til storkoalitionen. Dette vil jo i hvert fald ikke 
give incitament til at denne agent, støtter op omkring en ændring af omkostningsspillet. 
I praksis kunne det være et firma med underafdelinger, hvori der benyttes en fordelingsregel til at 
fordele fælles omkostninger. Hvis en dag de fælles omkostninger kan sænkes af en eller anden 
grund, men at fordelingsreglen herefter vil tildele en afdeling en større andel af de samlede 
omkostninger end før, vil denne afdeling blokkere for denne sænkelse af de samlede 
omkostninger, hvilket jo selvfølgelig ikke er optimalt for firmaet i sin helhed. 
På denne måde eksisterer der flere monotoniforhold der forklarer hvordan den enkelte 
fordelingsregel vil opføre sig ved forskellige ændringer af spillet. Alt i alt ses der på om 
fordelingsreglen vil give alle delkoalitioner incitament til at indføre ændringen i spillet. Det er 
selvfølgelig klart at en forøgelse af de samlede omkostninger, er der ingen delkoalitioner der 
ønsker, så det skal være en form for forbedring der sker i spillet, når vi fokuserer på incitamentet 
for agenterne til at holde storkoalitionen. 

Koalitions-monotont 

Vi ser på et omkostningsspil      , hvori omkostningerne til nogle af delmængderne falder, mens 
resten af spillet ikke ændrer sig. I alle de delkoalitioner, hvor omkostningerne falder, indgår agent 
  blandt andet i. Det virker nu fair at sige at, agent   ikke kan tildeles en større omkostning end før. 
Dette er præcis hvad koalitions-monotoni går ud på 

Definition 4.1 

En omkostningsfordelingsregel siges at være Koalitions-monotont når der gælder 
 for alle     

 
       ̂                                   ̂                   ̂  

 
Så der skal altså gælde at hvis en agent   er en del af alle de delmængder der har faldende 
omkostninger, så må tildelingen    ikke overstige den tidligere tildeling. 
Selvom dette lyder som et rimeligt krav er det desværre ikke nemt at opfylde, for spil med mere 
end 3 agenter. 
Faktisk er det sådan i Young P. (1985) beviste Young at, der er ingen kernefordelinger der kan 
opfylde koalitions-monotoni på mængden af de balancerede spil, hvis mængden af agenter 
overstiger 4. Faktisk hedder det sig mere præcist at der ikke er nogle der kan opfylde princippet 
om egenomkostning samtidig med at koalitionsmonotoni opfylde. 
Beviset blev i 1998 udvidet af Housman and Clark til at indbefatte spil med 4 agenter, sådan at 
resultat altså er: 
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Resultat 4.1 

ingen kan opfylde princippet om egenomkostning samtidig med at overholde 
koalitions-monotoni, på mængden af balancerede spil, hvis antallet af agenter 
overstiger 3 

 
Så det betyder at ingen af de fordelingsregler der er kernefordelinger på mængden af balancerede 
spil kan opfylde koalitions-monotoni på denne mængde.  
Når det drejer sig om de konkave omkostningsspil er det klart at Shapley-værdien opfylder 
koalitions-monotoni, da Shapley-værdien er en vægtet sum af alle marginalbidragene fra den 
enkelte agent. Hvis omkostningerne knyttet til nogle af de delmængder agent   er med i, er faldet, 
mens resten af spillet holdes fast, så må nogle af marginalbidragene være faldet, mens resten vil 
være uforandret, og dermed må den vægtede sum være faldet i værdi og Shapley-værdien for 
agent   må jo så være faldet. 

S-monotont 

På samme måde som i koalitions-monotont kunne der ske et fald i omkostningen knyttet til nogle 
delkoalitioner, men i dette tilfælde er det kun én delkoalition, hvis omkostning er faldet. Da vil et 
rimeligt krav være at alle agenter i denne delmængde ikke måtte tildeles noget der var højere end 
tidligere. 

Definition 4.2 

En omkostningsfordelingsregel siges at være S-monotont når der gælder for en given 
delmængde     at der for alle     

 
       ̂             ̂                                ̂  

 
Altså hvis omkostningen knyttet til delkoalition   falder, og resten holdes konstant, så skal der 
gælde at alle de agenter der er med i delkoalition   skal have den samme tildeling som før, eller 
noget der er mindre.  
Så altså er S-monotont en del af koalitions-monotont, og der gælder derfor at hvis en 
fordelingsprocedure er S-monoton, så er den i hvert fald også koalitions-monotont. Og med det 
kan det ses fra resultatet fra koalitions-monotoni at ingen kernefordelinger på de balancerede spil 
kan opfylde S-monotoni. Da Shapley-værdien opfylder koalitions-monotoni så opfylder denne også 
S-monotoni, på mængden af de konkave omkostningsspil. 

Svag S-monotont 

Da det er umuligt for en fordelingsregel at opfylde princippet om egenomkostning samtidig med at 
overholde koalitions-monotoni på mængden af balancerede spil, derfor er der defineret et 
monotoniforhold der er lidt svagere, og der kun siger noget om den samlede tildeling til 
delkoalitionen S, altså at der gælder at delkoalitionen samlet set ikke må blive stillet dårligere. 
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Definition 4.3 

En omkostningsfordelingsregel siges at være S-monotont når der gælder for en given 
delmængde     at der for alle     

 

       ̂            ̂                  ∑       

   

 ∑      ̂ 

   

 

 
Altså så længe at summen af tildelinger til agenterne i delmængden   ikke bliver større så opfylder 
omkostningsfordelingsreglen svag S-monotoni. 
Svag S-monotoni opfyldes af alle de fordelingsregler jeg har gennemgået også for spil der har mere 
end 3 agenter med i spillet. 
Men hvorvidt om Svag S-monotoni er en relevant egenskab for en fordelingsprocedure kan 
diskuteres.  
Svag S-monotont forhold siger kun til delmængden og ikke den enkelte agent. Så hvis Svag S-
monotont er opfyldt og S-monotont ikke er opfyldt hvad betyder det så for den enkelte agent? For 
én eller flere agenter der er med i den delmængde hvis omkostninger er blevet sænket er deres 
tildeling blevet forhøjet. 

N-monotont 

Hvis nu S-monoton i stedet for at gælde for alle delmængder af  , i stedet for kun omhandlede  . 
Så hvis alle omkostninger knyttet til alle delmængder af   holdes fast, men omkostningen knyttet 
til   falder, virker det rimeligt at antage at ingen agenter vil få en tildeling der pludselig er højere. 

Definition 4.4 

En omkostningsfordelingsregel siges at være N-monotont når der gælder for alle 
    

 
       ̂             ̂                                ̂  

 
Der skal altså gælde at ved et fald i omkostningerne knyttet til storkoalitionen, må ingen agenter 
stilles dårligere.  
Forskellen på S-monotont og N-monotont illustreres bedst ved at se på kernen før og efter 
ændringen af omkostningsfunktionen. 
Ved S-monotont sker der et fald i omkostningerne knyttet til en specifik delkoalition, hvilket 
betyder at de agenter der er med i delmængden   kan stille krav om den samme egenomkostning 
eller lavere, resten af agenterne har det samme krav til deres egenomkostninger. Hvis det 
sammenholdes med at c(N) er uændret må det betyde at den nye kerne er en delmængde af den 
gamle kerne. 
For N-monotont er det en hel anden sag. Her bliver der lavet om i den omkostning agenterne skal 
fordele, hvilket betyder at den gamle kerne er helt forskellig fra den nye kerne.  
Det er sådan at faktisk så opfylder Nucleolus ikke N-monotoni på mængden af balancerede spil. 
Shapley-værdien opfylder selvfølgelig N-monotoni, og det ses nemt at marginalbidraget for alle de 
agenter der er med i mængden  , hvilket er alle agenter, vil falde, hvis c(N) falder, hvilket vil 
medføre at Shapley-værdien for alle agenter vil falde, og dermed opfylder Shapley-værdien N-
monotoni. 
 -value opfylder faktisk heller ikke N-monotoni, men til gengæld opfylder Lorenz N-monotoni. 
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Populations-monotont 

Alle de forgående monotoniforhold har udelukkende drejet sig om ændringer i 
omkostningsfunktionen, men hvad hvis antallet af agenter ændrer sig i spillet. 
Det virker rimeligt at hvis der kommer flere agenter til spillet, må det betyde at alle agenterne fra 
det oprindelige spil ikke kan få en tildeling der nu er højere, ellers har de oprindelige agenter ikke 
incitament til at tage den eller de nye agenter med i spillet, i hvert fald ikke dem alle sammen. 

Definition 4.5 

En omkostningsfordelingsregel siges at være Populations-monotont når der gælder 
 

                  
 

For en delmængde     , og den tilhørende omkostningsfunktion    hvor der 
gælder at 
           for alle      

 
Agenterne skal altså tildeles den samme eller en højere andel når antallet af agenter reduceres. 
Det virker rimeligt at agenterne tildeles en større andel når der forsvinder agenter fra spillet. Ellers 
har der været en delmængde, som nogle af agenterne har kunnet vælge, i stedet for den 
oprindelige storkoalition hvor de samlet set kunne have fået en bedre tildeling. 
På den konkave delmængde af de balancerede spil er det faktisk sådan at både Shapley-værdien 
og Lorenze opfylder populationskoalition.  
Fra Hougaard J.L. (2009) har jeg at  -value faktisk heller ikke opfylder populations-monotoni, og 
det samme gælder for Nucleolus. 
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5. Netværk 
Et netværk kendes fra mange steder, flere af de goder der findes i hustande kommer via et 
netværk, eksempelvis strøm, internet, varme, kloak osv. Så det vil selvfølgelig være smart at finde 
den billigste måde at få disse goder ud til hver husstand på, og med tankerne tilbage til det 
foregående afsnit, er det klart at der må kunne spares nogle penge ved et samarbejde, i stedet for 
eksempelvis at lave hver sin kloakering. Det er selvfølgelig forholdsvis nemt hvis det drejer sig om 
2 hustande at finde den billigste løsning, men når der kommer mange agenter, eksempelvis 
fjernvarme til alle hustande i Københavnsområdet, bliver det kompliceret.  
Når den billigste vej rundt i netværket er fundet, er det klart at omkostningerne til denne løsning, 
skal fordeles på de agenter der er indblandet i netværket, og igen bliver det selvfølgelig 
kompliceret når der kommer flere agenter, og graden af kompleksitet stiger også afhængigt af 
hvordan agenterne er placeret i forhold til kilden. Det er klart at hvis alle agenterne ligger på en 
lige linje væk fra kilden er det ikke så kompliceret, eller hvis alle agenterne ligger så de har den 
samme omkostning for at blive knyttet direkte til kilden, og denne omkostning er billigere end at 
blive knyttet til nogle af de andre agenter, er det klart at den billigste løsning, er at hver agent 
knyttes direkte til kilden og hver agent betaler den omkostninger der er forbundet med at denne 
bliver knyttet direkte til kilden. Dette bør også gøre sig gældende selvom alle agenterne ikke har 
den samme omkostning, men der bare gælder at den billigste løsning for alle agenter er at 
forbinde direkte til kilden. 
Afsnittet er delt op så den første del handler om hvad der grundlæggende gør sig gældende for et 
netværk, den anden del drejer sig om at finde den eller de billigste veje rundt i et netværk, hvor 
alle agenter bliver knyttet til en kilde. Og til sidst, igen med tankerne til det forgående afsnit 
omkring omkostningsfordeling, skal omkostningerne til den billigste vej rundt i netværket fordeles 
på en sådan måde at alle agenterne ser sig tilfreds med deres tildeling, og ikke ønsker sig ud af 
netværket, for at lave deres egen tilknytning til kilden. 

Grundlæggende for et netværkspil 

Der eksisterer en mængde af agenter           som alle skal forbindes til en kilde  . 
Mængden    er mængden af agenter hvor kilden er inkluderet, altså         . Jeg beskriver 

mængden    
 som alle uordnede par af de elementer der er i   , altså er    

       |       , 

   
 indeholder altså       

 
 elementer.  

En direkte forbindelse mellem 2 agenter kaldes for et link, og betegnes med de to agenter linket er 

imellem, altså linket mellem agent   og   betegnes med      . Dermed beskriver    
 mængden af 

alle links i netværksproblemet. Der kan argumenteres for at der findes netværksproblemer, hvor 
nogle links nærmest er umulige, og dermed synes at burde udgå. Men hvis det er tilfældet at et 
link synes umuligt, sættes værdien på dette link til en meget høj værdi eller ligefrem uendelig, 
forstået på den måde at alt er muligt, men det har altså en pris. 
Et netværk består af en mængde af links, og jeg beskriver mængden   som mængden af alle 

mulige netværk der findes i    
, altså alle delmængder af    

, der gælder altså at     |  
   . 
En vilkårlig vej (direkte eller indirekte) mellem 2 agenter kaldes for en sti, og er altså en mængde 
af links der ligger i forlængelse af hinanden, så stien mellem agent    og    er altså mængden 
                              hvor der gælder at          . 
Hvis der eksisterer en sti mellem 2 agenter, siges de 2 agenter at være connected, på samme måde 
siges et netværk   at være connected hvis der mellem et vilkårligt par af alle de agenter der er 
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med i  , eksisterer en sti. Som beskrevet i indledningen søges en løsning hvor alle agenter er 
connected til kilden 0, hvilket selvfølgelig betyder at løsningen til netværksproblemet er et 
netværk der er connected. 
Hvis der gælder at alle agenter er parvis forbundet ved et link, altså at der er en direkte vej mellem 

2 vilkårlige elementer i   , siges netværket at være fully connected, altså er    
 et fully connected 

netværk. 
Det er klart at, i et fully connected netværk findes flere forskellige stier mellem 2 vilkårlige 
agenter, og hvis sådanne 2 stier samles til en sti, vil den samlede sti starte i en agent og slutte i den 
samme agent man startede i, en sådanne sti kaldes for en cyklus. 

Definition 5.1 

En sti kaldes for en cyklus hvis den er på følgende form: 
                             hvor der gælder at          . 

 

Eksempler 5.1 

 

Cyklusser 

  
 
Det er klart at den løsning der søges, hvori der gælder at ved den mindst mulige omkostning at 
forbinde alle agenter enten direkte eller indirekte til kilden, ikke kan indeholde en cyklus. Hvis en 
cyklus er indeholdt i løsningen, må det være muligt at fjerne minimum et link, og stadig bibeholde 
at alle agenter er connected til kilden, men derved at fjerne omkostningen til det link, som er 
fjernet, fra den samlede omkostning, og derved har den nye løsning en lavere samlede omkostning 
og indeholder ikke en cyklus. Så et løsningsforslag til et netværksproblem skal altså være et 
netværk hvori der ikke forekommer cyklusser. 
 
Hvis et netværk   blandt andet indeholder kilden, findes der forskellige kaldenavne afhængigt af 
hvordan netværket ser ud. Hvis et netværk indeholder links der kommer i forbindelse med 
hinanden og starter eller ender i kilden, uden at indeholde en cyklus, altså 
                               så kaldes   for en Chain. 

Chain 
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Hvis der gælder at alle agenterne er forbundet direkte til kilden og ikke til nogle af de andre 
agenter, og dette gælder for alle agenterne, altså                            så kaldes   for en 
Star. 

Star 
 

 
 
Hvis netværket ikke indeholder nogle cyklusser kaldes det for et Tree. 
 

Tree 

 
 
Læg mærke til hvis der var et link mellem to agenter som ikke i forvejen er forbundet med et link, 
så vil det danne en cyklus, eksempelvis vil et link mellem agent 4 og 5 danne en cyklus og 
netværket vil ikke kendes som et Tree. 
Som nævnt tidligere kan den billigste løsning til et netværksproblem ikke indeholde cyklusser, og 
dermed skal vores løsning til et netværksproblem altså være af formatet Tree. 
 
Det er klart at et link kun er interessant hvis der eksisterer viden om hvad det koster. I netværket 

   
 eksisterer der viden om hvilke 2 agenter et link forbinder, men der eksisterer ikke viden om 

omkostningerne forbundet med et link. Derfor knyttes der til et netværk en link kost matrice   
som indeholder værdien på samtlige link i netværket.  

Link kost matricen   til netværket    
 er en             matrix, hvor elementet     er den 

ikke negative omkostning til linket mellem agent   og  , og der gælder at i matricen   at,        , 

og at diagonalen er lig med 0 altså      . Som nævnt tidligere kan der være links som virker 
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urealistiske eller helt umulige, til disse links tildeles en høj værdi eller uendelig, forstået på den 
måde, at det kan laves men er meget dyrt. 

Eksempel 5.2 

Et eksempel på   matricen, hvor der er givet følgende netværk 
 

 
netværket 

 
Hvilket giver følgende   matrice 

 

 
 

0 1 2 3 
 

 
0 0 α δ ζ 

 

 
1 α 0 β ε 

 

 
2 δ β 0 γ 

 

 
3 ζ ε γ 0 

   matricen 
 

Lad os sige at linket mellem kilden og agent 3 nu ser ud som om det er helt umuligt at 
lave, så vi sætter    , ville det give følgende   matrice 

 

 
 

0 1 2 3 
 

 
0 0 α δ ∞ 

 

 
1 α 0 β ε 

 

 
2 δ β 0 γ 

 

 
3 ∞ ε γ 0 

   matricen 
 
Agent   og   siges at være symmetriske hvis der gælder at         for alle           . Så hvis 

der gælder i eksemplet fra før at     og     så siges agent 1 og agent 2 at være symetriske. 

Spanning trees 

Som nævnt tidligere hvis alle agenter skal være connected til kilden, skal vores løsnings netværk 
være af formen Tree. 
Et sådan Tree der indbefatter alle agenter og kilden, altså knytter alle agenter til kilden, kaldes for 
et spanning tree og betegnes med    . 
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Eftersom der ikke findes nogle cyklusser i et spanning tree, findes der altid en unik sti fra den 
enkelte agent til kilden, hvis dette ikke gjorde sig gældende ville der være 2 veje til kilden, og dette 
ville danne en cyklus og løsningen ville ikke være af formatet Tree.  
Et spanning tree har som nævnt en omkostning tilknyttet sig, denne omkostning er summen af alle 
de links der indeholdt i dette spanning tree    , altså summen ∑              . For at finde den eller 

de løsninger der er til et netværksproblem skal der findes den eller de spanning trees der 
minimerer summen ∑              . En sådan løsning kaldes for et minimum cost spanning tree 

(m.c.s.t.) og betegnes med    , og vil være løsningen til et netværksproblem, eller rettere det vi 
kender som et m.c.s.t. problem.   
Mængden af alle m.c.s.t. til et m.c.s.t. problem er selvfølgelig indeholdt i mængden af alle 
spanning trees til det pågældende m.c.s.t. problem. Men eksempelvis indeholder mængden af alle 

spanning trees til et fully connected m.c.s.t. problem faktisk            antal forskellige 
spanning trees.  
Et eksempel på et m.c.s.t. problem med 

Eksempel 5.3 

Et givent m.c.s.t. problem 
 

 
 
 Alle de spanning trees der faktisk eksister til dette netværk 
 

 
 
Ved dette eksempel er     og netværket er fully connected, hvilket giver i alt 6 forskellige links. 
Et spanning tree vil i det her tilfælde bestå af 3 links, for at alle agenter er connected og der ikke 
med sikkerhed dannes en cyklus. Hvis der er frit valg mellem de 6 links, giver det 20 forskellige 
måder, at 3 links kan vælges, ud af 6 mulige (det minder om statistik udtræk, hvor det er udtræk 
uden tilbagelægning). Altså er der 20 forskellige netværk, men ud af dem, er der 4 netværk der 
danner cyklusser, og hvor alle agenter selvfølgelig ikke er connected,  
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De resterende 16 netværk er dem jeg har skitseret oppe under eksemplet, hvilket også passer med 
den formel der angiver hvor mange forskellige spanning trees der eksisterer til et fully connected 
netværk. 
Så ikke nok med at det kan blive ret kompliceret når antallet af agenter stiger, men der kan også 
være rigtig mange spanning trees der skal vurderes mod hinanden for at finde det med den 
mindste samlede omkostning. Derfor vil jeg introducere nogle algoritmer der kan finde m.c.s.t.’s i 
et given m.c.s.t. problem. 
Der findes flere forskellige algoritmer jeg vil introducere 2 kendte algoritmer Kruskal algoritme og 
Prim. Senere vil jeg vise nogle fordelingsregler der bygger på Prim’s algoritme. 

Kruskal’s Algoritme 

I kruskal’s algoritme laves en vektor med alle linkene hvor de sorteres leksikografisk efter den 
værdi der er knyttet til dem.  
Nu vælges det link med den laveste omkostning, herefter vælges det link med det næstlaveste, og 
så det tredje laveste osv. så længe de link der vælges ikke sammen med de allerede valgte link 
danner en cyklus. Hvis det link der skal vælges vil betyde en dannelse af en cyklus springes dette 
link over og det næste i rækken vælges. Dette skal gøres   gange da man så er nået ud til alle 
agenter. Hvis der er flere links der har den samme omkostning er det ligegyldig hvilken en der 
vælges. 
Den matematiske formel må se således ud: 

Definition 5.2 

1) Først vælg det link fra det fulde netværk    inklusiv kilden, med den laveste 
omkostning, og sæt           .  
Note: hvis der er flere med den laveste omkostning vælges bare et af linkene. 
 

k) Vælg nu det link       hvor der gælder at               og som har omkostning 
                           og hvor der gælder at i netværket              ikke 

findes nogle cyklusser, sæt da                . 
Note: Hvis der er flere der opfylder dette med lavest omkostning da vælges bare 
ét af linkene. 

 
Så Step 1 er at finde det link med den laveste omkostning, og hvis der er flere vælges bare et af de 
links med laveste omkostning, og dette link danner nu netværket   . 
I det k’te step skal der stadig findes det link med den laveste omkostning, men her skal der gælde 
at linket ikke er valgt i et tidligere step, og at det link der vælges, sammen med de tidligere valgte 
links ikke danner en cyklus. Algoritmen gennemløbes   gange, og da vil alle agenterne være 
forbundet til kilden.  
Det er klart at denne algoritme kun finder ét m.c.s.t., også selvom der er flere.  
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Det er dog muligt at finde alle m.c.s.t. ved kruskal’s algoritme, men hvis man vil være sikker på at 
have fanget alle m.c.s.t. til problemet, skal man løbe alle scenarierne igennem, altså alle 
kombinationer af de frie valgmuligheder. Dette vil jeg vende tilbage til i afsnittet om gennemsnit 
ved Dutta-Kar. 

Prims Algoritme 

Her startes der i kilden 0, herefter vælges det billigste link væk fra kilden. Det link der nu er valgt 
gør at den agent der er for enden af dette link nu er forbundet med kilden, derfor udgør kilden og 
denne agent nu et netværk som selvfølgelig er forbundet. Vælg nu det billigste link væk fra dette 
netværk, og dan et nyt netværk med det gamle plus det link du lige har valgt. Dette fortsættes 
indtil alle agenter er blevet forbundet til netværket, hvilket betyder at dette skal gøres   gange for 
at have forbundet de   agenter. 
Note: Hvis der er 2 eller flere links væk fra netværket der har den samme omkostning vælges bare 
en af dem. På matematisk form giver det: 

Definition 5.3 

1) Først sættes delmængden til       , og herefter sættes     . Vælg nu det 
link       som har omkostning                 . Sæt nu               og 

herefter sættes          .  
Note: hvis der er flere der har              da vælges bare ét af linkene. 

 
k) Vælg nu det link       hvor der gælder at                  og som har 

omkostning                              . Sæt nu                 og 

herefter sættes            . 
Note: Hvis der er flere der har                           da vælges bare ét af 

linkene. 
 
Så i step 1 startes der i kilden og derfor indeholder delmængden    kun kilden og dermed 
indeholder netværket    ikke nogle links. Så findes, det af de links der har den mindste 
omkostning, som indeholder kilden, og hvis der er flere med den laveste omkostning vælges bare 
et af disse links. Det valgte link adderes nu til det allerede eksisterende netværk   , som derfor nu 
indeholder det valgte link. Så tilføjes den nye agent til delmængden   , som før kun indeholdt 
kilden. 
Step k, find det link som har en agent i delmængden      og en agent i delmængden        , og 
som har den mindste omkostning. Hvilket betyder der bliver fundet et link væk fra det allerede 
dannede netværk      og dermed danner det nye netværk    ved at lægge det nye link til det 

gamle netværk     . Samtidig tilføjes den agent, der nu er inkluderet i netværket, til mængden 
    , og danner nu mængden   .  
Igen gælder der at algoritmen kun kan give et m.c.s.t., selvom der kan være flere til m.c.s.t. 
problemet.  
Igen er det dog muligt at finde alle m.c.s.t. ved Prims, men som før kræver det at man løber alle 
mulige scenarier af de frie valgmuligheder igennem. 
Da det nu er muligt at finde m.c.s.t. i et m.c.s.t. problem, skal jeg have fordelt de omkostninger der 
er knyttet til m.c.s.t. 

  



- 47 - 
 

6. Fordelinger i netværk 
Der er klart at den første ting er at finde den billigste løsning, som vi gør ved at finde m.c.s.t. til 
m.c.s.t. problemet, og herefter at fordele omkostningen til den billigste løsning mellem agenterne, 
på samme måde som i kooperativ spilteori. 
I netværk handler det igen om at gøre sådan at alle agenter ønsker at blive i netværket, og at de 
ikke bryder og laver deres egen connection. Det der gør en lille forskel er at man skal huske på at i 
et netværk, er agenter stadig sammen i en løsning (netværk) selvom løsningen eksempelvis er af 
formen Star. Så selvom hver agent connecter til kilden direkte, er de stadig en del af et netværk, 
som de kan bryde hvis de bliver pålagt en for stor omkostning. 

Equal down stream 

Som i kooperativ spilteori eksisterer der flere forskellige simple fordelingsmetoder, som vi kender 
fra det virkelige liv. Jeg vil præsentere 2 af dem, og vise hvilke svagheder de 2 metoder står 
overfor.  
Den første fordelingsmetode Equal down stream, betaler hver agent den faktiske omkostning 
denne har i løsningen til m.c.s.t. problemet. Så hver agent betaler en lige andel af den eller de links 
i m.c.s.t.’et denne benytter for at være forbundet til kilden, husk der er en unik sti til kilden.  
Et eksempel på Equal down stream fordelingsmetode 

Eksempel 6.1  

Hvis vi tager eksemplet fra tidligere og sætter             
 

 
 

netværket 
 

                         
 

        ∑             
       

 

  (
 

 
 
 

 
 

 

 
 
  

 
 

 

 
  ) 

 
Det er klart at, i det her eksempel bliver agent 1 tilgodeset, da denne ligger først i m.c.s.t.’et og de 
andre agenter derfor benytter sig af dennes sti til kilden, og det er klart at hvis    

 
  

 
 så vil 

agent 2 bryde det samlede netværk og benytte den direkte forbindelse til kilden 0, og på samme 
måde hvis    

 
  

 
   vil agent 3 bryde.  
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Allokering ved længden til kilden 

En anden simpel fordelingsprocedure er, Allokering ved længden til kilden, som ikke i samme grad 
tilgodeser agent 1 i eksemplet herover. Allokering ved længden til kilden går i sin enkelthed ud på 
at fordele den totale omkostning af et m.c.s.t., proportionalt med længden til kilden, og med 
længden menes selvfølgelig omkostningen til kilden.  
Så hver agent betaler en andel af omkostningen af m.c.s.t.’et svarende til agentens længde til 
kilden, divideret med summen af alle agenternes længder til kilden. Vektoren som indeholder alle 
andelene betegnes med  , fra eksemplet ovenfor giver det løsningen 
 

Eksempel 6.2 

  (
 

                 
 

   

                 
 

     

                 
) 

 

           (
        

       
 
            

       
 
        

       
) 

 
Selvom tildeling til agent 1 nu er blevet højere, er det stadig ikke muligt at sikre at den enkelte 
tildeling til en agent ikke overskrider værdien af linket mellem denne agent og kilden. Så i begge 
tilfælde er det ikke muligt at sikre at der ikke kan komme til at gælde       , hvilket vil betyde at 
agent   vil bryde netværket og benytte sig af sit eget link til kilden. 
Selvom begge fordelingsmetoder har en klar brist her, ser det ud som om den anden 
fordelingsmetode, ikke vil briste nær så hurtigt. Og med udgangspunkt i lignende eksempler som 
ovenfor, ser det ud som om at den sidste fordelingsmetode er bedre da den kan levere en 
fordeling der ikke vil brydes flere gange end den første fordelingsmetode. 
Men der er mange tilfælde hvor den anden fordelingsmetode har en stor brist. 
Hvis et m.c.s.t. problem eksempelvis har en form, således at der er en klump af agenter liggende 
længere væk fra kilden, mens der i modsatte retning fra kilden, ligger en enkelt agent. Så opstår 
der problemer ved Allokering ved længden til kilden, da de agenter der ligger i en klump, kommer 
til at bære noget af den omkostning for den agent der ligger alene, hvilket vil give dem incitament 
til at danne deres eget netværk. 

Eksempel 6.3 

Hvis der er givet et m.c.s.t. som her 
 

 
 

m.c.s.t., hvor der gælder     giver det 
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  (
 

     
 

 

     
 

   

     
 

   

     
 

   

     
 

   

     
 

   

     
) 

 

           (
        

     
 
        

     
 
            

     
  ) 

 

Da   og   begge er positive gælder der             hvilket betyder at 
     

     
  , hvilket 

ender med at betyde at agent 1 kun bærer en del af den omkostning der er forbundet med det link 
der er mellem sig selv og kilden. Det må betyde at de resterende agenter samlet set bærer resten 

af agent 1’s omkostning til at forbinde til kilden, hvilket er en 
  

     
 del af  . Så en ekstra 

omkostning på 
   

     
 til agenterne (2,3,4,5,6,7), også selvom de på intet tidspunkt har noget at 

gøre med den sti agent 1 benytter til at forbinde til kilden. Dette må medføre at de 6 agenter til 
højre for kilden vil danne deres eget netværk, og altså sparke agent 1 ud af netværket. 
Det kunne også være hvis det var muligt, at de 6 agenter, til højre for kilden, kunne gå sammen 

som én agent, og dermed få tildelingen   (  

     
     

     
)                 , så agenterne 

(2,3,4,5,6,7) ville skulle fordele      imellem sig. Det er klart at dette er bedre for agenterne 
(2,3,4,5,6,7), da agent 1 nu bærer hele sin omkostning, som er nødvendigt hvis der skal kunne 
eksistere et samarbejde mellem agenterne. 

Hvis der skulle fordeles ved Equal down stream ville det give   (   

 
  

 
    ), altså en klar fordel 

for agent 2 i forhold til at fordele ved Allokering ved længden til kilden, men det må også samlet 
set være en forbedring for agent (2,3,4,5,6,7) da agent 1 nu bærer hele sin omkostning til at 
forbinde til kilden. Faktisk kan det også vises at det også er blevet bedre enkeltvis for agenterne 
(3,4,5,6,7) da der gælder 
 

 

 
   

            

     
     

       

       
   

    

       
                       

 
Som altså gør sig gældende i netværket, og derfor gør det sandt at agent 3,4,5,6,7 får en lavere 
tildeling ved Equal down stream end ved Allokering ved længden til kilden. 
 
En anden mulighed er man kunne benytte begge fordelingsregler, først benyttes den første 
fordelingsregel til at fordele til de forskellige trees, som indeholder alle de agenter der benytter 
det samme link væk fra kilden, så fordelestildelingerne til hvert tree mellem de agenterne der 
bliver ”serviceret” af det samme tree, ved den sidste fordelingsregel. 

Eksempel 6.4 

Fra eksemplet før har vi altså at vi deler op i 2 trees, som hver i sær servicere de her 2 
mængder        og                 .  
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Det m.c.s.t. der er, sammen med dens værdi 
 

                                                
 

 ∑             
       

  
 Fordelingen til de 2 forskellige mængder 
 

   ( (       )  (       ))           

 
Fordelingen i det først tree, det der ligger til venstre for kilden 
 

   (
 

 
) 

 

       (       )  ( 
 

 
)    

  
Fordelingen i det først tree, det der ligger til højre for kilden 

 

   (
 

          
 

   

          
  ) 

 

                 (
       

      
 
           

     
  ) 

 
 Så kan de 2 fordelinger    og    sammensættes til den samlede fordeling 
 

  (  
       

      
 
           

     
  ) 

 
Her ender det jo med at agent 1, varetager sin egen omkostning, og ikke belaster de andre med 
den. 
Det er klart at der her kan laves et kriterium der umuliggør et scenarie hvor agent 1 kan pålægges 
noget af sin omkostning til de agenter der ligger til højre for kilden, om som agent 1, på sin vis ikke 
har noget med at gøre. Men jeg vil vente med dette kriterium til, jeg kommenterer Group 
independence og No Cross Subsidization. 
 
Et andet problem ved de simple fordelingsprocedurer, kan opstå hvis der eksisterer mere end et 
m.c.s.t. til et m.c.s.t. problem. Hvis der eksisterer flere m.c.s.t., kan det betyde stor forskel i 
tildelingerne til de forskellige agenter, afhængigt af hvilket m.c.s.t. der vælges. 
Eksempelvis, vil et netværksproblem, hvor alle agenterne inklusiv kilden ligger på en cirkel, og 
omkostningerne på alle links er længden af linket, og der gælder at de 2 agenter der ligger tættest 
på kilden, agent 1 og agent  , ligger med den samme afstand til kilden, og alle andre agenter har 2 
links der er kortere end agent 1 og agent  ’s link til kilden, så vil der eksisterer 2 m.c.s.t. 
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Eksempel 6.5 

 
 

                              
 

                              
 
Hvis fordelingsproceduren Equal down stream benyttes her, vil det give stor forskel på hvordan 
fordelingsvektoren ser ud. Hvis           er blevet valgt vil elementerne i fordelingsvektoren 

beskrives ved denne sum    ∑
          

 

 
   . Mens hvis           bliver valgt, da vil elementerne 

i fordelingsvektoren beskrives ved denne sum    ∑
      

 

 
    hvor der gælder at           . 

Hvis fordelingsproceduren Allokering ved længden til kilden benyttes til at allokere omkostninger 
giver det igen stor forskel på den enkelte agents tildeling. 
Jeg har taget udgangspunkt i det samme eksempel, og beregnet ekstrempunkterne, tildelingen for 
agent 1 og  , ved valget af henholdsvis           og          . 

Eksempel 6.5 (fortsat) 

              
 

   
∑       

 
   

∑              
 
   

     
∑       

 
   

∑        
 
   

 

 

   
   (∑       

 
   )

∑              
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∑        
 
   

 

 

   
(∑       

 
   )

 

∑              
 
   

     
   (∑       

 
   )

∑        
 
   

 

 
Hvor der i alle formlerne gælder at        skal ses som      

 
Så det er klart der er meget stor forskel på hvilket m.c.s.t. der vælges, især for de agenter der 
ligger først eller sidst i m.c.s.t. 

Marginal cost 

Som i den kooperative spilteori eksisterer der marginalomkostninger for den enkelte agent, lige 
som der findes en kerne. Der ses hvor meget m.c.s.t. ændrer sig i værdi når den enkelte agent 
fjernes fra m.c.s.t. problemet. Der ses altså på et nyt m.c.s.t. problem, som løses og finder et nyt 
m.c.s.t.. Fra værdien af det oprindelige m.c.s.t. trækkes værdien fra det nye m.c.s.t., og dette giver 
de marginale omkostninger til den agent der er blevet fjernet. 
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1) Er fjernet 

 
                      

 (      )      

Agent 1’s MO :                   
 

2) Er fjernet 

 
                      

 (       )      

Agent 2’s MO :                   
 

3) fjernet 

 
                      

 (       )      

Agent 1’s MO :               
 
Men faktisk er det sådan at den marginale omkostning i netværk ikke er noget der er 
kommenteret særlig meget i litteraturen, faktisk er det kun Claus A., Kleitman D.J. (1973), der 
rigtigt kommenterer de marginale omkostninger, så derfor vil jeg heller ikke gå mere i dybden med 
dette. 
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7. Fordelingsregler i m.c.s.t. problemer. 
Jeg vil starte med at beskrive hvordan den kooperative spilteori kommer ind i fordelinger i 
netværk, og bagefter vil jeg introducere Bird-allokeringen. 
 
Det er klart at de helt simple fordelingsregler, som under den kooperative spilteori, ikke tager 
højde for hele netværket, og nogle af de helt simple fordelingsregler tager ikke højde for 
strukturen i netværket    . Altså hvis der er mere end et m.c.s.t. så tildeler fordelingsreglen det 
samme, lige meget hvilket af m.c.s.t. der er valgt, eksempelvis vil lige fordelingen i dette eksempel 

tildele   (  

 
   

 
   

 
) 

 

 
Netværket 

 
Som nævnt tidligere er der også flere tilfælde, hvor de simple fordelinger tildeler       , hvilket 
selvfølgelig vil betyde at agent   vil bryde netværket. 

m.c.s.t. problem som omkostningsfordelings problem 

I Bird C.G. (1976) introducerede Bird en måde at repræsentere et m.c.s.t. problem, ved et 
fordelingsproblem       , som det kendes fra kooperativ spilteori. Ud fra et m.c.s.t. problem med 

en linkkost matrice   og et fully connected netværk    
, er det muligt at konstruere en fuld 

omkostningsfunktion   (    )    . 

Da der er tale om et fully connected netværk    
 vil der til ethvert delnetværk  |  , eksistere et 

m.c.s.t. til netop dette netværk, hvor  |   repræsenterer det netværk der fremkommer af det 

oprindelige netværk    
, når alle agenter       og deres tilhørende links               er 

fjernet.  
    er da det m.c.s.t. som kan laves ud fra det netværk der kan fremkomme ved de agenter der er 
i delmængden            hvor der gælder at    . Omkostningsfunktionen       opstilles 
nu som værdien af det m.c.s.t., der fremkommer ved det nye m.c.s.t. problem der kun indeholder 
de    agenter, det giver følgende definition: 
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Definition 7.1  

      ∑    
         

 

 

Det er klart at der kan findes et omkostningsfordelingsspil        til alle fully connected m.c.s.t. 
problemer, og mængden   er mængden af alle disse omkostningsfordelingsspil, der beskriver et 
m.c.s.t. problem, altså der gælder         . 
Grundet definitionen af et m.c.s.t.’s, vil omkostningen knyttet til hver eneste delkoalition     
være entydigt bestemt, og dermed vil omkostningsfordelingsspillet        være entydigt bestemt. 
Der gælder at et omkostningsfordelingsspil          kun kan beskrive et m.c.s.t. problem og 
derfor selvfølgelig kun én linkkost matrice  . Da der i et omkostningsfordelingsspil          
gælder at alle enmandskoalitionerne beskriver alle de direkte links der er til kilden, og da alle 
tomandskoalitionerne er en summen af linket imellem de 2 agenter og det mindste link mellem en 
af agenterne og kilden, så beskriver alle disse koalitioner linkene imellem agenterne.   
Det passer også med at antallet af links er det samme som antallet af enmands- og 

tomandskoalitioner, da der til et fully connected m.c.s.t. problem    
 med   agenter og en kilde, 

eksisterer 
      

 
 forskellige links, og til et omkostningsfordelingsspil          med   agenter, 

eksisterer der   forskellige enmandskoalitioner, og 
       

 
 tomandskoalitioner, hvilket samlet set 

giver 
      

 
 forskellige enmands- og tomandskoalitioner. 

For at vise hvordan en omkostningsfunktion bliver sat op ud fra et m.c.s.t. problem, er der her et 
eksempel herpå. 

Eksempel 7.1 

 

 
Netværket hvor der gælder             

 

            

1                   

2          

3          

1,2                            

1,3                 

2,3                 

1,2,3                        
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For at se et eksempel med tal og hvor der er flere m.c.s.t.’s, er der her eksemplet fra starten af 
dette afsnit, hvor der er 2 forskellige m.c.s.t. til mængden    . 
 

        

1 10 
2 17 
3 10 
1,2 12 
1,3 20 
2,3 12 
1,2,3 14 

Omkostningsfunktion    
 
Som det ses er    entydigt bestemt selv om der er 2 m.c.s.t. til delmængden    . Hvis der 
regnes lidt på eksemplet vil man også finde ud af at kernen til eksemplet er ikke tom. 
Generelt gælder der faktisk at alle spil          har en ikke tom kerne. Intuitivt giver dette 
også mening, for hvis delkoalition   af   vil gå med til samlet at betale deres billigste tree som 
connecter dem til kilden, hvilke præcis er definitionen af et m.c.s.t. Derfor gælder der at  
 

                      
 
Der må altså så gælde at    . 

Kooperativ til at fordele i netværk 

Hvis overstående eksempel fordeles efter Shapley-værdien vil det giver fordelingen     

(
  

 
 
  

 
 
  

 
), som ligger i kernen for problemet. 

Men faktisk beviste Bird i Bird C.G. (1976) at omkostningsspillene på hele mængden   kun var 
balanceret og ikke nødvendigvis konkave. Dette gør jo at Shapley-værdien ikke er en 
kernefordeling på hele mængden  . 
Bird forsøgte så at lave en fordeling der overholdte stand-alone cost princippet på hele mængden 
af omkostningsfordelingsspil         . 

Bird-allokering 

I Bird C.G. (1976) introducer Bird en allokeringsregel der fokuserer på hvordan det pågældende 
m.c.s.t. er udformet.  
I et m.c.s.t. har hver agent minimum ét link der ligger op til denne, og da der i et m.c.s.t. kun 
eksisterer én unik vej for en agent til kilden, må der kun være et af disse link der er en del af den 
unikke sti til kilden. I Bird-allokeringen benytter vi denne viden og sætter hver agents tildeling lig 
den omkostning der er forbundet til netop dette link. 
En anden måde at se på det er, at da der ikke er nogle cyklusser i et m.c.s.t., kan der kun være et af 
de link der støder op til en agent, der forbinder agenten til et netværk som er connected til kilden. 
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Definition 7.2 

Hvis den unikke sti fra agent   til kilden i m.c.s.t.    , hvor der gælder at     og 
        , kan beskrives på følgende måde: 
 

                               
 

Så gælder der at Bird-allokeringen er givet ved: 
 

  
           

 

 
Da Bird-allokeringen afhænger af de unikke stier fra agenterne til kilden, betyder det, at hvis der 
sker en ændring i de unikke stier, kan Bird-allokeringen ændre sig. Hvornår kan de unikke stier så 
finde på at ændre sig, det kan de eller rettere, det gør minimum et af dem når der skiftes til et 
andet m.c.s.t., altså i et m.c.s.t. problemer hvor der er flere m.c.s.t. 
Altså hvis der er flere m.c.s.t.’s til et m.c.s.t. problem, er det muligt at Bird-allokeringen ændrer sig. 
Dette betyder at Bird-allokeringen ikke er unik på alle m.c.s.t. problemer, hvilket medfører fra 
vores definition om omkostningsfordelingsregler, at Bird-allokeringen IKKE er en 
omkostningsfordelingsregel, da den ikke er unik for et m.c.s.t. problem, men kun unik for et 
m.c.s.t. 
Et eksempel herpå kunne være vores eksempel fra tidligere der havde 2 m.c.s.t.’s 

Eksempel 7.2 

 
Netværket 

 Her er det 2 m.c.s.t.’s 
  

                 
 

                 
  
 Som giver 2 forskellige fordelingsvektorer 
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Så fra eksemplet ses det at Bird-allokeringen ikke er unik i forhold til m.c.s.t. problemet, men i 
forhold til det enkelte m.c.s.t. og er dermed ikke en fordelingsregel. 
Om hvorvidt en Bird-allokering ligger i kernen blev bevist af Bird C.G. (1976) og af Granot D., 
Huberman G. (1981) fra deres tekster har vi: 

Resultat 7.1 

Let          be a (m.c.s.t.) cost allocation problem then the related Bird-
allocation(s)    satisfy the stand-alone cost principle, i.e.,          . 

 
Intuitivt giver det god mening at Bird-allokering skulle ligge i kernen. Hvis den ikke gjorde det, 
betød det at der er en delmængde der kan gøre det bedre end det de får tildelt. Men det må 
medføre at der er et link der kan gøre det bedre for delmængden, hvilket må betyde der er et link 
der kan gøre det bedre for hele m.c.s.t., hvilket gør at det ikke kan have været et m.c.s.t. til at 
starte med. 
 
Men det rigtige bevis for dette resultat har jeg fra Hougaard J.L. (2009), udtrykt på denne måde: 
 

Let    be a Bird-allocation related to        and consider an arbitrary coalition 
   . Construct a spanning tree     as     adding the links from all       to 
members in   as defined by     . Thus, 

 

∑    

      

       ∑   
 

     

 ∑    

      

       

 

       ∑  
 

   

 

 
Altså opfylder Bird-allokeringen stand-alone princippet og              

 
Som det ses her er det igen at vi ikke kan finde en vej der er bedre, for da vil det give et spanning 
tree med en højere omkostning, og dermed delmængden en højere omkostning. 
Dette medfører altså at alle Bird-allokeringer der kan findes til et m.c.s.t problem, ét pr. m.c.s.t. 
dog kan der være Bird-allokeringer der ligner hinanden, ligger i kernen af      .  
Da vi tidligere har set at kernen er en konveks mængde, må der gælde at den konvekse mængde af 
alle Bird-allokeringerne ligger i kernen, og denne konvekse mængde kunne godt gå for en 
fordelingsregel. 
Selvom det i Bird-allokering hedder sig at hver agent betaler deres ”eget” link, skulle man mene at 
Bird-allokering opfyldte populations-monotoni. Desværre er det ikke sådan, det er ikke muligt for 
Bird-allokeringen at opfylde populations-monotoni, fordi en ny agent betyder at m.c.s.t.’et vil 
ændre sig, og som nævnt ovenfor så afhænger Bird-allokeringen af m.c.s.t. 
Dette vises nemmest ved et simpelt eksempel. 
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Eksempel 7.3 

 I dette eksempel startes med 3 agenter og så tilføres en fjedre agent til netværket. 
 Ved indførelsen af den fjedre agent ”løber m.c.s.t. den anden vej”. 
 

 
 

                                                  
 

                                           
 

Det er klart her, at agent 1 nu bliver dårligere stillet, da denne går fra 2 i omkostning uden agent 4, 
til 8 i omkostning når agent 4 er med i spillet. Dermed er det bevist at Bird-allokeringen ikke kan 
opfylde populations-monotoni på hele  . 
Et andet monotoniforhold vi kiggede på under kooperativ spilteori var koalitions-monotoni, som vi 
fandt ud af ikke var muligt at opfylde samtidig med at opfylde stand-alone cost princippet hvis 
   . 
Et lignende monotoniforhold under netværksspil er cost monotoni. 

Definition 7.3 

Hvis der gælder for 2 link kost matricer   og    hvor der gælder          for 

       og          for alle            . Så skal der gælde at       
       for alle          , så opfylder fordelingsreglen   cost monotont. 

 
Forklaring: 
Hvis omkostningen stiger til et link mellem 2 agenter, må tildelingen til disse 2 agenter ikke blive 
mindre. 
 
Cost monotoni virker som et yderst attraktiv krav, dog er det sådan at Bird-allokeringen ikke 
opfylder Cost monotoni. Det kan vises med et eksempel at Bird-allokering ikke altid forbedrer den 
enkelte agents tildeling, selvom omkostningen til et link, der ligger op til denne agent, falder. 
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Eksempel 7.4 

Fra eksemplet fra tidligere havde vi: 
 

 
 

Og da vi fandt ud af den konvekse mængde af Bird-allokeringerne giver en 
fordelingsregel og der i dette tilfælde kun er et m.c.s.t. og dermed kun en Bird-
allokering, sætter jeg Bird-allokeringen til at afhænge af problemet, indforstået at det 
er den konvekse mængde af Bird-allokeringerne. 

                
 

Hvis nu omkostningen til linket     , ændres til 8 i en ny linkkost matrice  ’, således 
at       , vil Bird-allokeringen tildele                  hvilket for agent 1, giver 
en dårligere tildeling selvom det er et link som ligger op til agent 1, som vi har sænket 
omkostningen på.  

 
Dermed er det bevist at Bird-allokeringen ikke er Cost monotomt på mængden  . 
Shapley-værdien derimod opfylder en række attraktive krav, men da vi ved at Shapley-værdien 
ikke opfylder stand-alone princippet på hele mængden  , ønsker vi at se på en fordelingsregel 
der kunne opfylde Cost monotoni samtidig med at opretholde stand-alone princippet. 
Fra den kooperative del har vi Koalitions-monotoni som Young P. (1985) beviste, ikke kunne 
opfyldes samtidig med at stand-alone princippet blev opfyldt på mængden af de balancerede spil, 
men da spillene         har en meget striks og specielt opbygning, er det faktisk sådan det er 
muligt for lige netop alle disse spil at finde en allokeringsregel der opfylder cost monotoni og 
stand-alone princippet. 

Dutta-Kar allokering 

I Dutta B., Kar A. (2004) noterer de sig også at det er muligt at finde en allokeringsregel der kan 
opfylde stand-alone princippet og cost monotoni. 
 

“We are able to do this despite the impossibility result due to Young because of the 
special structure of minimum cost spanning tree games—these are a strict subset of 
the class of balanced games. Hence, monotonicity in the context of m.c.s.t. games is a 
weaker restriction.” 
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I Dutta B., Kar A. (2004) er der en general fordeling, dog er det ikke nødvendigt at vise den fulde 
generelle algoritme for at forstå Dutta-Kar allokeringen, og jeg har derfor valgt at henlede til Dutta 
B., Kar A. (2004) for den generelle algoritme, og her holdt mig til algoritmen, som den ser ud til 
m.c.s.t. hvor der gælder at der kun er et unik m.c.s.t. og intet link har den samme omkostning. 

Definition 7.4 

Sæt        og      og      og der gælder hele tiden at   
        

 
1) Sæt parret                    

    . 

 
Definer nu                  ,            og       
       . 
 

h) Sæt parret                      
      .  

 
Definer nu                    ,              og 

               .  
 

Lad  
    
                   . 

 

Algoritmen kører   gange og i den sidste gennemgang sættes  
  
      

 
Forklaring. 
Mængden    er mængden af alle de agenter der er forbundet til kilden, og ved mængden    er 
der ingen der er forbundet til kilden, så derfor er kun kilden indeholdt i denne mængde. 

Netværket    er det netværk som inkluderer de links der er blevet valgt, her er    derfor lig med 
den tomme mængde da der ikke er valgt nogle af linkene endnu.   -værdien er den største 

omkostning der er til et af de links der er i netværket   , derfor er      da netværket her er 
tomt. Til sidst defineres   

  til at være de resterende agenter i    når agenterne fra    er fjernet. 
 
Step 1)Først vælges det billigste link fra kilden til en af agenterne, så sættes   -værdien lig 
maximum af   -værdien og den omkostning der er til det valgte link        , og da   -værdien er 
lig nul, og da omkostningen til et link altid er ikke negativt, vil   -værdien altid være lig med 
omkostningen til det valgte link        . Definer nu mængden    som den forgående mængde    
hvor den nye agent som er blevet inkluderet, altså   , er inkluderet. Til sidst sættes netværket    
til at være lig det tidligere netværk    med udvidelsen af det valgte link        . 
 
Step h) Først vælges det billigste link mellem en af agenterne i mængden      til en af agenterne i 

mængden   
 . Så defineres   -værdien til at være maximum af den tidligere  -værdi, altså     -

værdien, og omkostningen til det valgte link        , altså      . Definer nu mængden    ved at 

inkludere agenten     i mængden      , og på samme måde udvides netværket      med det 

valgte link         og kaldes   . Nu sættes agent     ’s tildeling ( 
    
  ) lig med minimum af, 

omkostningen til det valgte link og den forgående  -værdi altså     . 
 



- 61 - 
 

Denne algoritme køres   gange, og så har de     agenter fået en tildeling, og den sidste agent 
   bliver så tildelt   , som altså må være den største omkostning der er forbundet med ét af de 
links som ligger i m.c.s.t., som faktisk    til sidst beskriver. 
Så i korte træk kunne man sige at princippet går ud på at ”Hver agent får lov til at betale dennes 
billigste link, medmindre der er en anden agent der har betalt for det tidligere, da skal denne 
agent betale sit næst billigste link, med mindre at det dyreste link, af de foregående links, er 
billigere, så kan agenten betale dette i stedet for, og den sidste agent får så lov til at betale det 
dyreste link i m.c.s.t.”. 
Det er klart at den måde Dutta-Kar allokeringen er bygget op på, svare til Prims algoritme.  
 
Faktisk er det således at cost monotoni som Bird-allokeringen ikke kunne opfylde, det opfylder 
Dutta-Kar allokeringen faktisk, en egentlig redegørelse for at netop denne fordeling opfylder Cost 
monotoni og stand-alone princippet henleder jeg til tekste af Dutta B., Kar A. (2004). 
Men et eksempel på Dutta-Kar allokeringen opfylder cost monotoni, kunne være det eksempel 
som Bird-allokeringen ikke formåede at opfylde Cost monotoni på. 

Eksempel 7.5 

 Igen er netværket givet  

 
 
Step 1) 

                                   

     
         
          
 

Step 2) 
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Step 3) 
                                   

        
                    
            
                    
   

     
                            

 

   
     

        

 
            

 
Hvis vi igen sænker linket     til 8 giver det: 

 
            

 
Her er det i hvert fald klart at Dutta-Kar allokeringen overholder Cost monotoni. 

Forskellige krav til fordelingsregler 

Der findes 3 andre krav som virker væsentlige at få med i denne her sammenhæng. 

No Cross Subsidization 

Det er klart i et tilfælde hvor et m.c.s.t. er af formen star, skal hver agent kun betale dennes 
omkostning for at forbinde direkte til kilden. 

Definition 7.5 

No Cross Subsidization er opfyldt hvis en fordelingsregel i de tilfælde hvor m.c.s.t.er af 
formen star, tildeler hver agent              . 

 
Det er klart at i de tilfælde hvor m.c.s.t. er af formen star så består kernen kun af én fordeling, 
nemlig hvor alle agenter bliver tildelt deres pågældende omkostning for at forbinde direkte til 
kilden. Dette gør at en fordeling kun kan være en kernefordeling hvis No Cross Subsidization er 
opfyldt. 
Hvis vi benytter den samme ide til at se på seperate Tree’s i det samme m.c.s.t., altså Tree’s som 
har hver sit link til kilden. Her må der gælde at hvis der sker en stigning mellem 2 agenter i det 
samme separate Tree, kan det ikke betyde en ændring i tildelingen til agenter som ligger i et andet 
Tree. 
Det er klart at sådan en regel kræver en matematisk definition, men før vi kan komme til den skal 
der sættes nogle definitioner fast. 

Grupper 

Et link mellem 2 agenter   og   siges at være relevant hvis der gælder for dette link at     

            . En sti mellem 2 agenter siges at være relevant hvis stien bestå af udelukkende 

relevante links. 
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Definition 7.6 

En gruppe er en mængde af agenter, hvor der gælder at, til et hvert par af agenter i 
mængden findes en relevant sti, som kun indeholder links imellem agenter i 
mængden. 

Partition 

Det er muligt at dele mængden af alle agenter   op i grupper, en såkaldt partition.  
Altså at               hvor der gælder at  

 
1)        så eksisterer der en relevant sti mellem   og  , som kun indbefatter links 

mellem agenter i   . 
 
2)           hvor det gælder at     her må der ikke eksistere en relevant sti 

mellem   og   
 
Det er klart at hvis en partition kan laves betyder det at der i m.c.s.t. må være separate træer, 
altså træer der connecter sammen igennem kilden, samlet set er det selvfølgelig også et træ. 
Måske bedre at sige at agenterne i de forskellige connecter igennem kilden, og de m.c.s.t. de 
enkelte grupper danner kaldes for separate træer. 

Group independence  

Det er nu muligt at lave en regel der siger at hvis omkostningen til et link, ændrer sig i en gruppe, 
kan det ikke ændre ved tildelingerne i en anden gruppe. 

Definition 7.7 

 Antag at der eksisterer en partition:  
 

              

 
For 2 linkkost matricer   og  ’ hvor der gælder    

      for alle             
hvor       . Så skal der gælde at           

   for alle     , og for alle    . 
 
Det er klart her at de 2 matricer K og K’ er ens, bortset fra linket mellem agent   og  , hvilket skal 
give at tildelingen til alle agenter undtagen de agenter der er i den gruppe agent   og   befinder sig 
i. Der kan så yderligere ske at ved en ændring i omkostningen i linket mellem agent   og  , gør at 
den gruppe de ligger i skal yderligere deles op i en partition, dog skal der gælde at det ikke betyder 
at nogle andre grupper kan deles yderligere op. 
Hvis man kombinerer de 2 krav Group independence og No Cross Subsidization, kan man opstille et 
krav der siger noget om at hver gruppe samlet maksimalt kan tildeles hvad de links som denne 
gruppe benytter. 
 
Hvis man skal sammenligne det med No Cross Subsidization, skal man forstille sig at man ser hver 
gruppe som en agent, og derfor skal der gælde at hver gruppe samlet set ikke tildeles mere end 
den samlede værdi af den del af m.c.s.t. de benytter, ellers vil der ske det at agenterne i denne 
gruppe vil bryde. 
Det kan skrives til en samlet definition. 
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Definition 7.8 

Ved en partition               skal der gælde at hvert separate træ skal bære 

sin egenomkostning, der skal altså gælde for en fordelingsregel at: 
 

∑      

    

 ∑    

      

 

For        
 
Der vil faktisk gælde at hvis denne definition bliver overholdt så vil No Cross Subsidization og 
faktisk også Group independence være opfyldt. 
Her er der faktisk en simpel fordelingsregel Equal link split downstream som ville overholde det 
her, da der her kun bliver tildelt efter hvilke link den enkelte agent benytter. 

Equal treatment 

Det virker som en rimelig antagelse at hvis 2 agenter er symmetriske så får de den samme 
tildeling, ved symmetriske agenter forstås der 

Definition 7.9 

 2 agenter   og   siges at være symmetriske hvis der gælder         for alle 

          
 
Så en rimelig antagelse må være at de forskellige agenter som er symmetriske for den samme 
tildeling, altså gælder der 

Definition 7.10 

For 2 linkkost matricer   og  ’ hvor der gælder    
      for alle             så 

skal der gælde at     
             

         for at Equal Treatment er 

opfyldt 
 
Alle 3 krav virker rimelige og i Kar (2002) beviser han da også at det er præcis Shapley-værdien, 
hvis en allokeringsregel opfylder alle 3 krav 

Resultat 7.2 

A cost allocation rule   satisfies No Cross Subsidization, Group Independence and 
Equal Treatment if and only if it is the Shapley-value     

Gennemsnit ved Dutta-Kar 

Som tidligere nævnt har jeg kun defineret Dutta-Kar allokeringen for de m.c.s.t. problemer der kun 
har ét m.c.s.t, og som ikke har nogle links som har den samme omkostning. Grunden for dette skal 
findes i definitionen af Dutta-Kar allokeringen, hvor der i hvert step skal vælges det link med den 
mindste omkostning. Men hvis nu der er 2 links som begge er det mindste er der ikke nogen 
definition på hvilket af disse links der skal vælges, og derfor er Dutta-Kar allokeringen ikke 
veldefineret og ej unik på mængden af alle m.c.s.t. problemer. Der er altså brug for en regel, for 
hvilket link der skal vælges når der er flere links med den samme mindste omkostning. 
Derfor beskriver Dutta B., Kar A. (2004) hvordan at alle agenterne   kan arrangeres, i en ordning 
 , som skulle benyttes som tie-break, ved valg mellem flere links med den samme omkostning. 
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Ordningen   bliver brugt på den måde, at når der er flere links med den mindste omkostning, 
vælges det link som fører til den af de agenter der kommer først i ordningen  . 
Når en sådan ordning er defineret så er Dutta-Kar allokeringen   

   veldefineret og unik, på 
mængden af alle m.c.s.t. problemer. På samme måde kan man sige at hvis man finder m.c.s.t. ud 
fra Prim’s algoritme vil der også komme et unik m.c.s.t., og derved vil Bird-allokeringen være unik, 
men altså kun fordi Prim algoritmen giver et unik m.c.s.t. 
Ved lidt nærmere undersøgelse af denne ordning   af alle agenterne i  , ses det at der må 
eksisterer    forskellige ordninger af   agenter.  Jeg kalder mængden af alle ordninger til et spil 
med   agenter for    og siger at der derfor gælder at     .  
Vi kunne se ordningen   som et statistisk udfald, altså en måde hvorpå   agenter trækkes vilkårligt 
uden tilbagelægning, hvilket giver n! forskellige udfald, eller som sagt    forskellige ordninger. Og 
da alle udfald kun kan forekomme én gang, har de alle sammen den samme sandsynlighed, nemlig 

1 over antallet af udfald altså 
 

  
. På den måde kan man sige at der er 

 

  
 sandsynlighed for en 

specifik ordning, og der derfor er 
 

  
 sandsynlighed for den Dutta-Kar allokeringen   

   der hører til 

denne ordning  . 
Og det er faktisk det Dutta og Kar har set på og på denne måde kommet med en måde hvorpå 
Dutta-Kar allokeringen er et unikt punkt og veldefineret uden at skulle bestemme sig for en orden 
inden. 

Definition 7.11 

    
 

  
∑   

  

   

 

 
Her er det klart at alle udfald kommer til at vægte og hvis der er flere der giver den samme 
fordeling, så giver det bare en større vægt af denne fordeling. 

Resultat 7.3 

Det er klart at dette stadig er en kernefordeling på m.c.s.t. problemerne. Da de 
enkelte fordelinger er kernefordelinger, og da der gælder at der selvfølgelig kun er 
sandsynlighed mellem 0 og 1 for en ordning, så giver det en konveks mængde af 
Dutta-Kar allokeringen, hvilket også må ligge i kernen. 
 

På samme måde som Dutta og Kar løste problematikken med at deres fordeling ikke var 
veldefineret på hele mængden af m.c.s.t. problemer, kan vi lave en fordeling af Bird-allokeringerne 
der vil give en fordelingsregel på mængden af alle m.c.s.t. problemer. 

Definition 7.12 

   
 

  
∑   

 

   

 

 
På samme måde som med Dutta-Kar allokeringen vil denne fordeling ligge i kernen på alle m.c.s.t. 
problemer, fordi det igen drejer sig om kerneallokeringer, og der så bliver lavet en konveks 
mængde af dem, som selvfølgelig også ligger i kernen. 
Denne metode kan tages på alle slags fordelinger, og danner en form for gennemsnit. Jeg vil 
senere vende tilbage til denne metode i næste afsnit, om irreducible matricer. 
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8. Irreducible matricer 
Dengang Bird introducerede sin fordeling, kiggede han også noget på selve m.c.s.t. problemet, og 
den tilhørende kost matrice  .  
Den irreducible form af et m.c.s.t. problem har været meget diskuteret i nyere tid, da der kan 
komme nogle rigtig fine resultater ud af denne form af et m.c.s.t. problem. 
Det er sådan at man fandt ud af at nogle af de fordelingsprocedurer eksempelvis Shapley-værdien 
som ikke kunne være en kernefordeling på alle m.c.s.t. problemer, kunne være en kernefordeling, 
hvis bare den blev lavet på baggrund af den irreducible matrice. 
Men altså i Bird C.G. (1976) introducerede Bird den irreducible form af et m.c.s.t. 

Definition 8.1 

Given a minimal spanning tree  , the irreducible core,       is the set of all 
allocations which are stable for every game   which has   as minimal spanning tree 

 

Definition 8.2 

Given a minimal spanning tree   define the minimal network      as follows: Let    
be the arc connecting nodes   and  . If arc     , then let               where arc 

     and in the cycle formed by the addition of arc    to the spanning tree  . Define 
  ̅ to be the cost function determined by the minimal network      and  ̅  the 
corresponding game. 

 
Forklaring: 
Ved et givet m.c.s.t.  , findes det minimale netværk      ved følgende form.  
Hvis      sæt da              , hvor    skal tilhøre   og den cyklus der bliver formet  , ved at 

inkludere linket   . Definer   ̅ som omkostningsfunktionen til det minimale netværk      og  ̅  
det tilhørende spil. 
 
Til et m.c.s.t. problem       kan der altså findes et unikt minimalt netværk      med en 

tilhørende link kost matrice  ̃, videre i denne afhandling vil jeg referere til dette som det 

irreducible m.c.s.t. problem     ̃  og den tilhørende irreducible matrice. 
Der gælder at for et m.c.s.t. problem       at det er Tree equivalent med dens irreducible m.c.s.t. 

problem     ̃ . Hvor definitionen på Tree equivalent er  

Definition 8.3 

Tree equivalent er hvis der eksisterer 2 m.c.s.t. problemer        og        , hvori 
der gælder at det samme spanning tree   er m.c.s.t. for begge problemer, og der 
gælder at    

      
  for alle     . 

 
Altså gælder der at det eller de m.c.s.t. der eksisterer til det enkelte m.c.s.t. problem også 
eksisterer til det tilsvarende irreducible m.c.s.t. problem. Men der gælder også at hvis m.c.s.t. 

problemet       ikke selv er på irreducibel form altså at    ̃, som betyder at der gælder 

     ̃   for alle      , så findes der et eller flere m.c.s.t. ekstra til     ̃ , i forhold til det eller 

de m.c.s.t der var til det oprindelige      . 
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Grunden til de ekstra m.c.s.t. er at definitionen for et irreducibelt m.c.s.t. problem     ̃ , gør at 
kontra det oprindelige problem      , at en masse alternative ruter bliver mulige, i den forstand 
at deres omkostninger sænkes, og derfor kan der til, det eller de oprindelige m.c.s.t. der var til 
     , nu vælges alternative ruter, og derfor opstår der nye m.c.s.t. 
Faktisk gælder der i et irreducibelt m.c.s.t. problem at alle links er med i minimum et m.c.s.t. altså 

Resultat 8.1 

Hvis der gælder at       , så findes der et m.c.s.t.    
  til     ̃  hvor der gælder at 

linket       
  

 
Der eksisterer mange måder og algoritmer til at finde den irreducible matrice, og jeg har herunder 
lavet en algoritme som bygger på Prims algoritme til at finde den irreducible matrice til et m.c.s.t. 
problem. 

Definition 8.4 

 
Sæt        

 
1) Sæt værdien                     . 

Lav mængden   
    |                    

Lav netværket       |         
   

Sæt         
  

 
m) Sæt værdien                          . 

Lav mængden   
    |                         

Lav netværket       |                  
        

Sæt              
      for alle            

 , hvor     er den sti mellem 

agent   og   som eksisterer i   . 
Sæt           

  
 

Algoritmen kører til      . 
 
Forklaring 
 
Step 1) Først find den billigste måde at komme fra kilden til en af agenterne på og kald værdien for 
   . Dan derefter mængden   

  som er mængden af alle de agenter der har et link fra kilden til sig 
selv med omkostning   . For at holde styr på hvilken sti der benyttes dannes netværket   , hvor 
de valgte stier tilføjes. Dan nu mængden         

 , som altså nu er kilden og de agenter der 
har et link til kilden med omkostningen   . 
 
Step m) Find den billigste måde at komme fra en af agenterne i mængden      til en af agenterne 
i mængden        , og sæt    lig med denne omkostning.   

  er nu mængden af alle de 
agenter i         som kan forbinde direkte til en af agenterne i     , hvor omkostningen til den 
direkte forbindelse er   . Tildel nu      alle de links der mellem      og   

 , og som har 
omkostning lig med   , for at danne   .  
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I    eksisterer der en unik sti mellem de agenter der ligger i   , og vi betegner stien mellem 
agent   og   med    , vær opmærksom på at denne sti sagtens kan indbefatte kilden, hvis der 

eksempelvis er 2 separate træer. Sæt nu    , hvor der gælder            
 , til at være lig med 

den største omkostning der er i stien    . Til sidst laves den nye mængde    ved at tage 

foreningsmængden af      og   
 . 

 
Jeg vil senere se på fordelingsregler til den irreducible form, af et m.c.s.t. problem. Men i første 
omgang vil jeg bare konstatere at hvis en fordelingsregel  , siges kun at afhænge af det irreducible 
m.c.s.t problem, skal der gælde at               for alle        . 
 

Strukturen og sammenhængen mellem m.c.s.t. og det irreducible m.c.s.t problem     ̃  medfører 
flere rigtig brugbare resultater. 

Resultat 8.2 

Hvis 2 m.c.s.t. problemer        og         er Tree equivalent så har begge 

problemer den samme irreducible form og der gælder altså  ̃   ̃  . 
 
Altså hvis vi kan finde det samme m.c.s.t. i 2 forskellige m.c.s.t. problemer vil de have den samme 
irreducible form, hvilket jo betyder at hvis vi benytter en fordelingsregel   som kun afhænger af 
den irreducible form af m.c.s.t problemet, vil give samme løsning til de 2 forskellige problemer. 
Altså hvis der gælder    

         og    
          så gælder der at                    for 

alle    . 

Resultat 8.3 

 

1. Hvis der eksisterer 2 m.c.s.t. problemer        og         hvor der gælder 

       så gælder der for de tilsvarende irreducible m.c.s.t problemer  ̃   ̃  . 
 

2. Hvis overstående gælder, samtidig med der gælder  ̃      så medfører det at  
 

a.  ̃   ̃   og  
 

b.        og         er Tree equivalent 
 
Det er klart at hvis der eksisterer 2 m.c.s.t. problemer hvor den ene linkkost matrice hvor der 
gælder        så må der gælde at enten har de den samme irreducible form, ellers har m.c.s.t. 
problemet        billigere m.c.s.t. og dermed må der også gælde for den irreducible form 

 ̃   ̃  . 
Del 2 kan nemt bevises ved 
 

Der gælder: 
 

 ̃           og dermed  ̃  
      

     
   for alle       
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Hvis   er m.c.s.t. til         og dermed også m.c.s.t til     ̃    så gælder der at 

 ̃  
      

   for alle     . Da  ̃  
      

     
   for alle      og da der ellers gælder 

 ̃  
      

  for alle       må det betyde at   er m.c.s.t. til        og dermed er 

       og         er Tree equivalent 
□ 

 
Som med samme formål som tidligere kan vi med en fordelingsregel der kun afhænger af den 
irreducible form af et m.c.s.t. problem, se at det, i det her tilfælde, vil fordele på samme måde i 
begge m.c.s.t. problemer. 
 
Da Bird i sin tekst Bird C.G. (1976) undersøgte den irreducible kerne, var det samtidig i forbindelse 
med Bird-allokering han har beskrevet i samme tekst. Som vi ved fra tidligere eksisterer der 
adskillelige m.c.s.t. til den irreducible form af et m.c.s.t. problem. Til alle de m.c.s.t. der eksisterer 
til det irreducible problem, eksisterer der selvfølgelig en Bird-allokering. Der kan selvfølgelig gælde 
at nogle af Bird-allokeringerne er ens, selvom m.c.s.t. er forskellige. Som der er blevet gjort rede 
for tidligere ligger alle Bird-allokeringerne i kernen, og det samme gør selvfølgelig deres konvekse 
mængde. 
I sin tekst Bird C.G. (1976) beviste Bird at den konvekse mængde af alle Bird-allokeringerne til et 
irreducibelt m.c.s.t. problem, udgør hele kernen til det irreducible m.c.s.t. problem. 

Bird beviste 2 ting     (   ̃)          
|    

  og     (   ̃)          
|    

 , for derved 

at kunne konkludere at     (   ̃)          
|    

 . 

For selve beviset henviser jeg til Bird C.G. (1976), dog er den første del allerede bevist tidligere i 
min tekst.  
I sin tekst gør Bird også rede for hvad han kalder for den stabile kerne. 

Den stabile kerne  

Til et m.c.s.t. problem       eksisterer der en kerne, som altså opfylder stand-alone cost 
princippet, samtidig med at der også findes en mængde der opfylder stand-alone princippet til det 

tilsvarende irreducible m.c.s.t. problem     ̃ . Og faktisk er det sådan at den kerne der hører til 
det irreducible m.c.s.t. problem, er en delmængde af den oprindelige kerne. Bird omtaler den 
kerne der hører til det irreducible m.c.s.t. problem som den stabile kerne og de løsninger eller 
fordelinger der ligger i denne mængde for stabile fordelinger.  

Resultat 8.4 

Den stabile kerne, er altid indeholdt i kernen til et m.c.s.t. problem      , hvor den 

stabile kerne er kernen til det irreducible m.c.s.t. problem     ̃ , der gælder altså  
 

    (   ̃)            

 
Hvilket selvfølgelig betyder at en fordeling   i kernen af det irreducible problem, også 
er en fordeling i det oprindelige problem 

 

      (   ̃)              
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Grunden til at Bird refererer til det her som den stabile kerne er fordi, alle de spil som har (   ̃) 

som deres irreducible m.c.s.t. problem, vil have     (   ̃) som en del af deres kerne. Det er altså 

fordelinger af storkoalitionen, som ikke vil brydes lige meget hvilket m.c.s.t. problem der er tale 

om, så længe det har (   ̃) som irreducibelt m.c.s.t. problem. 

Jeg vil senere komme ind på betydningen af at denne kerne er stabil. 

Fordeling på det irreducibel m.c.s.t. problem. 

I Bergantinos G, Vidal-Puga JJ (2007) beviser de at det omkostningspil        der hører til den 
irreducible form af et m.c.s.t. problem, er et konkavt spil, for selve beviset vil jeg henlede til deres 
tekst, men først gælder der 

Resultat 8.5 

 
        is irreducible if and only if there exists a tree   in         that satisfies the 
following two conditions: 

 
 A1)                 

  where      (the source) 
 
 A2) Given          with          

      |             
   

 
 Moreover,   is an m.c.s.t. 
 
 
Og herefter bevises der i Bergantinos G, Vidal-Puga JJ (2007) at spillet er konkavt: 

Resultat 8.6 

Let         be an irreducible form and let      be such that                 
  

      is an m.c.s.t. in         that satisfies (A1) and (A2). Take    . We can 
assume that               | |   with             for all          | |  and 

      . 
Hence: 

 

a)                         
| |

 is an m.c.s.t. of         and        

∑              
 | |

   ; 

 

b)           (  {     })                    
               

   if   | | and 

          (  {   | | })      | |      | | 
 ; 

 
c)         is concave. 

 
Som vi ved fra den kooperative del, så er Shapley-værdien på de konkave omkostningsspil en 
kernefordelingsregel. Hvilket betyder at hvis vi i stedet for at tage Shapley-værdien på det 
oprindelige m.c.s.t. problem, men så tager det på den irreducible form af problemet     ̃  . 
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Ydermere i Bergantinos G, Vidal-Puga JJ (2007) ses der også at Shapley-værdien på mængden af 
alle de irreducible m.c.s.t. problemer, falder sammen med den gennemsnitlige Bird-allokering, 
hvilket jo igen faktisk er et bevis for at Shapley-værdien ligger i kernen på de irreducible 
problemer. 
Der er flere måder at udtrykke Shapley-værdien på,  
 

  
        

 

  
∑                             

   

 

 
I Hougaard J.L. (2009) at der en alternativ måde at fremføre Shapley-værdien på: 

 
Vælg en vilkårlig rækkefølge   af agenterne, og konstruer et spanning Tree    på 
samme måde som i Prim algoritmen, hvor det billigste link bliver valgt, dog med den 
forskel at det skal være i den rækkefølge som der er valgt i  , og lad nu den agent der 
bliver connectet blive tildelt det link der bliver valgt. Vi siger nu at    er alle 
forskellige ordninger af  . Givet      lader vi        være mængden af alle de 
agenter der kommer før agent  , inklusiv kilden, på matematisk form            
    |          . Nu er hver tildeling til hver agent fundet ved: 

 

  
∑    

        
  ̃   

    

 

 
 
Det er klart at en sådan fortolkning af Shapley-værdien, giver anledning til at hver agent kan regne 
sin allokering uden at skulle bruge information om de andre agenters omkostninger. 
Men det er selvfølgelig ikke kun Shapley-værdien der kan bruges på den irreducible form, de 
allokeringsregler der blev gennemgået i den kooperative del, kan selvfølgelig også benyttes, og 
hvis det kan være en fordel at fordelingsreglerne kun fordeler på konkave spil, så kan der fordeles 
via det irreducible m.c.s.t problem. 
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Konklusion 
Dette projekt har omhandlet teori om omkostningsfordeling med henblik på fordelinger i 
netværker. 
I projektets første del, blev det klart at den helt simple omkostningsfordelingsteori og dermed 
også omkostningsfordelingsregler, sagtens kan bruges i hverdagen, herunder problemet hvor 2 
personer skal dele en taxa. 
Ligeledes blev det klart at en forfordeling kan benyttes med effekt på nogle problemer, hvis den 
benyttes før en af fordelingsreglerne benyttes, dog kun med effekt på nogle af de allerede kendte 
fordelingsregler. Nogle fordelingsregler blev ikke påvirket grundet deres funktions opbygning. 
I projektets anden del står det klar at, ved anvendelse af kooperativ spilteori, lettes forståelsen og 
overblikket over et givent omkostningsfordelingsproblem. Eksempelvis ud fra Lloyd Shapley’s 
(1911) resultat kan det konkluderes at, et samarbejde mellem agenterne i 
omkostningsfordelingsproblemet vil opstå hvis der gælder for omkostningsfunktionen      at 
denne er konkav. Endvidere fastslås det at monotoniforholdene hjælper forståelsen af hvordan en 
given fordelingsregel vil agere hvis omkostningsfordelingsproblemet ændre sig. 
Heraf giver det et overblik hvis det er nødvendigt at vælge en fordelingsregel, som skal benyttes 
fast, selvom fordelingsproblemet hen af vejen ændre sig, eksempelvis hvis et firma skal fordele 
fællesomkostninger til sine underafdelinger. 
I den tredje del af projektet kan det konkluderes at, det er muligt at betragte et netværk som et 
fordelingsproblem, ved at finde et minimum cost spanning tree, eksempelvis ved Kruskal’s 
algoritme eller Prim’s algoritme, og dermed haves den omkostning der skal fordeles mellem de 
agenter der er med i netværket, nemlig omkostningen forbundet med minimum cost spanning 
treet. 
I den fjerde del af projektet fastslås det at, det er muligt at finde fordelinger til et minimum cost 
spanning tree problem. Herunder findes Bird-allokeringen, dog med den svaghed at den ikke er 
unik, og den ikke opfylder cost-monotoni. Dutta-Kar allokeringen fra Dutta B., Kar A. (2004) har 
faktisk også et unikt problem, men det løses ved denne tiebreak regel, som samtidig også kan 
benyttes til at lave et gennemsnit over Bird-allokeringerne, som derved danner en unik kerne 
fordeling til et minimum cost spanning tree problem. 
Samtidig kan det fastslås at den kooperative spilteori kan benyttes når et minimum cost spanning 
tree problem stilles op på den måde Bird C.G. (1976) foreslog. Og som i den kooperative spilteori 
er der flere attraktive krav de forskellige fordelingsregler der kan benyttes til et minimum cost 
spanning tree problem. 
I projektets sidste afsnit, konkluderes det at den irreducible form af et minimum cost spanning 
tree problem som Bird C.G. (1976) introduceret, har flere attraktive fordele. Blandt disse fordele 
kan nævnes at, den kerne som Bird-allokeringerne udspænder, altid er stabil, så længe minimum 
cost spanning tree problemet har den samme irreducible form. Ydermere kan det konkluderes at 
Shapley-værdien er en kerne fordeling på den irreducible form af et minimum cost spanning tree 
problem. 
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