
Metoda programarii dinamice in probleme din teoria jocurilor 

 

Metoda programării dinamice este o metodă de programare care se aplică problemelor a căror soluţie 

se poate construi dinamic în timp, adică deciziile care conduc la obţinerea rezultatului se pot lua pas 

cu pas, pe baza deciziilor de la pasul/paşii precedenţi. 

De obicei, metoda programării dinamice este adecvată în cazul problemelor care solicită 

determinarea unui optim (minim sau maxim), în urma unui proces decizional care se desfăşoară în 

mai multe etape. Astfel, se porneşte de la o stare iniţială şi la fiecare pas se ia o decizie care 

determină o nouă stare, până când se ajunge la soluţia finală, optimă. 

Iniţiatorul metodei, profesorul şi cercetătorul Richard Bellman, a publicat în 1957 o carte cu titlul 

“Dynamic programming”, în care a enunţat principiul optimalităţii: 

O strategie are proprietatea că oricare ar fi starea iniţială şi decizia iniţială, deciziile rămase 

trebuie să constituie o strategie optimă privitoare la starea care rezultă din decizia anterioară. 

Demonstrarea corectitudii algoritmului de rezolvare a unei probleme prin programare dinamică se 

face, de cele mai multe ori, prin inducţie matematică. 

 

Metoda PD se poate aplica cu următoarele abordări: 

 Metoda înainte: pentru rezovarea problemei se pleacă de la starea finală 

 Metoda înpoi: pentru rezovarea problemei se pleacă de la starea iniţială 

 Metoda mixtă: o combinaţie a primelor două 

În problemele care pot fi rezolvate utilizând PD identificăm două proprietăţi: 

a. substructura optimală – problema poate fi descompusă în subprobleme iar soluţiile optime 

ale subproblemelor determină soluţia optimă a problemei iniţiale (în acest caz s-ar putea 

aplica şi una dintre metodele Greedy sau Divide-et-Impera) 

b. subprobleme superpozabile – subproblemele nu sunt independente ci se suprapun (Divideet- 

Impera nu se poate aplica; redundanţa foarte mari a operaţiilor o face inutilizabilă, vezi 

Fibonacci); soluţiile subproblemelor se vor reţine într-un tablou (vector sau matrice) 

Etapele rezolvării unei probleme utilizând metoda programării dinamice 

1. identificarea subproblemelor 

2. alegerea unei structuri care să reţină soluţiile subproblemelor 

3. determinarea unei relaţii de recurenţă care să caracterizeze substructura optimală (dependenţa 

soluţiei subproblemei curente de soluţiile subproblemelor în care se descompune) 

4. rezolvarea recurenţei în mod bottom-up (în ordinea crescătoare a dimensiunilor subproblemelor) 

pentru determinarea souţiei optime a problemei iniţiale 

Problema rezolvata - Stivă de jetoane 

Un joc este constituit dintr-o stivă de n (n1000) jetoane, de două culori. Jetoanele sunt numerotate 

de la 1 la n, jetonul cu numărul 1 fiind cel de la vârful stivei. Cei doi jucători (să-i numim Ana şi 

Barbu) mută alternativ. La o mutare, un jucător poate lua din stivă oricâte jetoane (cel puţin unul), cu 

condiţia ca toate jetoanele luate să fie de aceeaşi culoare. Câştigă jucătorul care ia ultimul jeton. Să 

presupunem că întotdeauna Ana face prima mutare. 

Scrieţi un program care să determine dacă Ana are strategie sigură de câştig şi dacă da, să afişeze pe 

ecran mutările Anei (câte jetoane ia din stivă atunci când îi vine rândul). Programul va citi de la tastatură 

mutările lui Barbu. 



Soluţie 

Vom reţine culorile jetoanelor într-un vector c[]. Iniţializarea configuraţiei de joc constă din citirea 

numărului de jetoane şi generarea aleatoare a culorilor acestora, codificând prima culoare cu 0 şi cea de a 

doua culoare cu 1. 

#define NMax 1002 

int n, c[NMax]; 

void Init() 

{cout<<"n="; cin>>n; 

 randomize(); 

 for (int i=1; i<=n; i++) c[i]=random(2); 

 cout<<"Stiva de jetoane este "; 

 for (i=1; i<=n; i++) cout<<c[i]; 

 cout<<endl; } 

 

 

1. Subproblemele problemei date constau în determinarea existenţei unei strategii sigure de câştig pentru 

jucătorul care face prima mutare pentru o stivă constituită din jetoanele i..n. 

2. Pentru a reţine soluţiile subproblemelor, vom utiliza un vector S[], având următoarea semnificaţie: 

S[i]=1, dacă jucătorul care extrage jetonul i are strategie sigură de câştig şi 0 altfel. Evident, dacă 

S[1]=1, deducem că Ana are strategie sigură de câştig. 

3. Caracterizăm substructura optimală a soluţiei prin următoarea relaţie de recurenţă: 

S[n]=1; 

Dacă c[i]c[i+1], atunci S[i]=1-S[i+1]. 

Dacă c[i]=c[i+1], atunci S[i]=1 (în cazul în care S[i+1]=1, jucătorul va lua şi jetonul i pe 

lângă jetoanele care îi asigură câştigul pentru i+1..n; dacă S[i+1]=0, atunci jucătorul va lua 

numai jetonul i). 

4. Rezolvăm această relaţie de recurenţă în mod bottom-up: 

int S[NMax]; 

void Dinamic() 

{S[n]=1; 

 for (int i=n-1; i>0; i--) 

     if (c[i+1]!=c[i]) S[i]=1-S[i+1]; 

        else S[i]=1; } 

 

În cazul în care Ana are strategie sigură de câştig, pentru a vizualiza şi mutările care conduc la 

câştigarea jocului, utilizăm informaţiile deja memorate în S[]: 

if (!S[1]) 

   {cout<<"Ana nu are strategie sigura de castig!";  

    return;} 

cout<<"Ana are strategie sigura de castig! Sa jucam!\n"; 

for (int i=1; i<=n; ) 

    {for (int k=i; k<=n && S[k]; k++); 

      //Ana ia jetoanele de la i la k 

      cout<<"Ana ia: "<<k-i<<" jetoane\n"; 

      if (k>n) 

         {cout<<"Ana a castigat!\n"; return;} 

      //citim mutarea lui Barbu 

      cout<<"Stiva "; 



      for (int j=k; j<=n; j++) cout<<c[j]; 

      cout<<"\nBarbu muta: "; cin>>nr; 

      //validez mutarea lui Barbu 

      for (j=k+1; j<k+nr; j++) 

          if (c[j]!=c[j-1]) 

             {cout<<"Mutare gresita! Barbu pierde!\n"; 

              return;} 

      i=k+nr;    } 

 

Probleme propuse 

1. Doua persoane X si Y joaca urmatorul joc. Dintr-o gramada de n obiecte, cei doi jucatori iau pe 

rand maxim m obiecte. Initial muta X, si va castiga daca la final are un numar par de obiecte. Se cere: 

a) Sa se determine, daca jucatorul X are strategie sigura de castig. 

b) In caz afirmativ, sa se programeze mutarile lui X, cele ale lui Y fiind citite de la intrare. 

Solutie 

Sa vedem de ce este caracterizata o stare a jocului, si ce trebuie sa tina minte jucatorul X. Observam ca 

este suficient ca el sa tina minte 3 lucruri: 

1. cate obiecte au mai ramas in gramada; 

2. daca numarul obiectelor pe care le are este par; 

3. cine este la mutare. 

In fiecare astfel de stare jucatorul poate sa faca maxim m mutari diferite. Fiecare mutare va trimite 

jocul intr-o noua stare in care va juca partenerul. 

Vom construi un tablou a cu n+1 linii si 4 coloane, care au semnificatia urmatoare : 

- coloana 1 indica faptul ca X are un numar par de obiecte si X este la mutare; 

- coloana 2 indica faptul ca X are un numar par de obiecte si Y este la mutare; 

- coloana 3 indica faptul ca X are un numar impar de obiecte si X este la mutare; 

- coloana 4 indica faptul ca X are un numar impar de obiecte si Y este la mutare. 

In fiecare casuta a matricii vom pune true, daca in cazul in care jocul incepe din acea pozitie X are 

strategie sigura de castig. 

Incepem completarea matricei cu linia 0, care va fi de forma : true, true, false, false. Mai departe 

completarea se face in felul urmator : 

1. Daca X este la mutare (adica o coloana dintre 1 si 3), atunci in ea se pune: 

- true, daca exista cel putino mutare care sa duca la o casuta completata cu true; 

- false, altfel. 

2. Daca Y este la mutare (adica o casuta de pe coloana 2 sau 4), atunci in ea vom pune: 

- false, daca exista cel putin o mutare, care sa duca la o casuta completata cu false; 

- true, altfel. 

 

2. Se da o stiva avand n monede colorate in doua culori. Pe rand doi jucatori X si Y extrag din 

stiva oricate monede (cel putin una) dar la fiecare mutare toate monedele extrase trebuie sa aiba 

aceeasi culoare. Cel care nu mai poate muta pierde. Initial muta X. Se cere: 
1. Sa se determine, daca jucatorul X are strategie sigura de castig; 

2. In caz afirmativ, sa se programeze mutarile lui X, cele ale lui Y fiind citite de la intrare. 



Datele se citesc dintr-un fisier text, avand structura: 

- pe prima linie numarul de monede din stiva; 

- pe urmatoarele n linii, se dau culorile monedelor din stiva; pe prima linie se afla culoarea celei mai 

de sus monede, etc. 

Solutie 

Construim un vector cu n elemente de tip boolean, avand semnificatia ca pe pozitia k, vom avea true, 

daca jucatorul care extrage moneda respectiva are strategie sigura de castig. Modul de constructie este 

urmatorul (presupunem ca vectorul pe care il construim este c): 

- c[1]=true; 

Cel care va lua moneda cea mai de jos castiga. Datele vor fi citite in asa fel incat pe pozitia 1 se afla 

cea mai de jos moneda, etc. 

- daca pe pozitia k, se afla o moneda de culoare diferita decat cea de sub ea (moneda k-1), atunci 

c[k]=not(c[k-1]); 

- daca pe pozitia k, se afla o moneda de aceeasi culoare cu cea de sub ea (moneda k-1), atunci 

c[k]=true. 

Jucatorul X va avea strategie sigura de castig, daca c[n]=true, el extragand la fiecare pas, atatea 

monede incat pentru prima moneda extrasa din Y sa avem in vectorul c false. 

 

Tema 

Scrieti programmele complete pentru problema rezolvata si problemele propuse. 
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