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12. ábra: A téglák kiválasztása a portok mellett 
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Kovács Lehel István 
 
 

Dinamikus programozás 

I. rész 
 

1801-ben Karácsonyra, Thomas Jefferson, az Amerikai Egyesült Államok akkori el-
nöke levelet kapott egyik matematikus barátjától, Robert Patterson-tól, aki egy általa tö-
kéletesnek nevezett titkosítási rendszerről számolt be. Jefferson nyilván nem tudta fel-
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törni a „tökéletes rendszert‖, és az ezt követő 200 évben mások sem, viszont a közel-
múltban egy Lawren Smithline nevű matematikusnak, számítógépes programok segítsé-
gével, sikerült. Mi a közös ebben a történetben, a felhőkarcolók liftjeinek ütemezési 
problémáiban, a vonalkód-generálásban, a nagy halháborúban, és a sakk-végjátékokban. 
E területek mindenikén alkalmazták már a dinamikus programozást optimalizálási prob-
lémák megoldására. 

 

       

 

    
1. ábra 

 A dinamikus programozás néhány alkalmazási területe 

 

A dinamikus programozást mint optimalizálási módszert Richard Bellman javasolta 
a múlt század közepén, és az óta számos tudományterületen nyert jelentős alkalmazást. 
A dinamikus programozásos feladatokat többféleképpen is osztályozhatjuk: diszk-
rét/folytonos, determinisztikus/sztochasztikus, véges/végtelen horizontú, stb. Közép-
iskolában általában diszkrét, determinisztikus, véges horizontú problémákat vizsgálnak. 

 

Milyen feladatok oldhatók meg dinamikus programozással? 

Számos programozási feladat megoldása feltételezi a feladatnak hasonló, egyszerűbb 
részfeladataira való lebontását. A cél általában az, hogy a részfeladatok megoldásaiból 
építsük fel az eredeti feladat megoldását (vagy megoldásait). Feladatokat bontunk le, és 
megoldásokból építkezünk. A bontás és építés ellentétes irányú műveletek. A bontás a 
triviális részfeladatok (megoldásuk a feladat input adataiból triviálisan adódik) szintjéig 
történik, az építkezés pedig erről a szintről indul.  

Gyakori eset, hogy a feladat többféleképpen is lebontható részfeladataira. A külön-
böző lebontások szerkezetei meghatározzák a rájuk épülő megoldások felépítését. Bár a 
hangsúly a megoldások felépítésén van, az építkezési irányokat a bontási vonalak hatá-
rozzák meg. Egy apa-feladat megoldásai azon fiú-részfeladatok megoldásaiból építhetők 
fel, amelyek az illető apa-feladat közvetlen lebontásából adódnak. Úgy is fogalmazhat-
nánk, hogy ahhoz, hogy le tudjuk programozni a megoldás-építés folyamatát, át kell, 
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hogy lássuk a feladat szerkezetét (ez általában azt feltételezi, hogy legalább gondolatban 
lebontjuk a feladatot részfeladataira). 

A dinamikus programozással megoldható feladatok egyik jellemzője, hogy a lebon-
tásukból származó különböző részfeladatok száma a bemenet méretének polinom függ-
vénye. Ez, általában, abból adódik, hogy a lebontásból származó exponenciálisan sok 
részfeladat közül számottevően sok azonos. 

Amennyiben optimalizálási problémáról van szó, akkor egy másik követelmény az, 
hogy a feladatra igaz legyen az „optimalizálás alapelve‖, miszerint „az optimális megol-
dás optimális részmegoldásokból épül fel‖. Ez garanciát jelent arra vonatkozón, hogy az 
optimális megoldás felépíthető a részfeladatok optimális megoldásaiból. Ez azért annyi-
ra lényeges, mert ily módon elegendő minden részfeladatnak csak az optimális megoldását 
(az ezt képviselő optimum-értéket) tárolni, ami csupán polinom-sok értéket jelent. A tárolás 
(rendszerint egy-, két-, vagy többdimenziós tömbben) stratégiailag is fontos, mert ezzel 
elkerülhető a részfeladatok többszöri megoldása (amennyiben, a megoldási folyamat 
alatt többször is találkoznánk ugyanazzal a részfeladattal). 

Természetesen, az optimális megoldás felépítése azt is feltételezi, hogy azoptimális 
részmegoldásokból optimális módon építkezzünk (akkor lesz optimális épületünk, ha opti-
mális anyagokat optimális módon építünk össze). Az optimális építkezés módját mate-
matikailag egy rekurzív képlettel szokás megadni, amelyen belül az optimalizálás egy 
minimum vagy maximum függvényben fogalmazódik meg. 

A fentiekkel összhangban a dinamikus programozás lentről-felfelé (egyszerűtől a 
bonyolult felé) építkezést jelent: kiindulva a triviálisan egyszerű részfeladatok nyilvánva-
ló optimális megoldásaiból, felépítjük lépésről-lépésre az egyre bonyolultabb részfela-
datok optimális megoldásait, végül az eredeti feladatét. Ez általában annyit jelent, hogy 
az optimum-értékeket tároló tömb triviális részfeladatokat képviselő, implicite kitöltött 
celláitól elindulva egyre több „szomszédos cellát‖ töltünk ki (a rekurzív képlet alapján), 
míg végül ki tudjuk tölteni az eredeti feladatot képviselő cellát is. Ha minden egyes cel-
lában nemcsak az optimum-értéket tároljuk, hanem kódoljuk az optimális döntést is, 
amely ezt szolgáltatta, akkor az optimum-értékek tömbjéből egy az egyben visszaolvas-
ható lesz az optimális döntéssorozat is, amely az optimális megoldást eredményezte. 

Akkor is részfeladatokként egy értékkel van dolgunk, ha olyan feladatot oldunk meg, 
amelyben a megoldások száma érdekel. Tehát egy másik feladatcsalád, amely dinamikus 
programozással megoldható: a megszámlálási feladatok. Itt is feltétel, hogy az eredeti fe-
ladat polinom-sok hasonló, egyszerűbb részfeladatra legyen lebontható. Ez esetben, mi-
velhogy nem optimalizálásról van szó, a rekurzív képlet nem fog minimum vagy maxi-
mum függvényt tartalmazni. 

 

Recept dinamikus programozásos feladatmegoldáshoz 

Az előbbi gondolatsor egy 5 lépéses dinamikus programozásos feladat-megoldási 
módszert sugall. Szemléltetésül tekintsük azt a feladatot, amikor egy virágüzlet kirakatá-
ban van m váza (1, 2, …, m sorrendben) és ezekbe úgy kell elhelyezni az 1, 2, …, n vi-

rágokat (ebben a sorrendben; nm), hogy az esztétikai összhatás maximális legyen. (Az 
e[1..n,1..m] tömb e[i,j] cellája azt tárolja, hogy az i virág a j vázában milyen esztétikai ha-
tást kelt; az üresen maradt vázák esztétikai hatása nulla) (Nemzetközi Informatika 
Olimpiász, Törökország, 1999) 
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2. ábra 

Példa 3 virágra és 5 vázára. Az optimális megoldás: 1. váza üres; 2. vázába 1. virág;  
3. váza üres; 4. vázába 2. virág; 5. vázába 3. virág. A maximális esztétikai összhatás: 53. 

 
1. Meghatározzuk a részfeladatok általános alakját. Ha egy adott példára, gon-

dolatban, lefutatjuk a részfeladatokra bontás folyamatát, akkor ez segíthet érzékelni, 
hogy mi az általános alak (egy paraméteres alak, amely általánosan jellemzi a lebontásból 
adódó összes részfeladatot). Elgondolkodhatunk azon is, hogy mely paraméter-
értékekre kapunk triviálisan egyszerű részfeladatokat, illetve mely értékek eredményezik 
az eredeti feladatot. Milyen irányú paraméter-értékváltozás jelenti a lentről-felfelé épít-
kezést? 

Általános alak: az 1...i virágok optimális elhelyezése az 1...j vázákba (0in, ijm-
n+i). Az i. virágnem kerülhet az i. vázánál előbbre, illetve az (m-(n-i))-edik vázánál hát-
rább (hogy maradjon hely a fennmaradt n-i virágnak is) 

Optimum-érték: az optimális elhelyezés keltette esztétikai összhatás értéke. 
Optimális megoldás: az optimális elhelyezés módja. 

Triviális részfeladatok: i=0 (nulla virág elhelyezése bármennyi vázába); i=j (ugyanannyi 
a virág, mint a váza). 

Eredeti feladat: i=n, j=m. 
Lentről felfelé irány: i és j növekednek. 
 
2. Hol tároljuk a részfeladatok optimális megoldásait képviselő optimum ér-

tékeket? Általában, ahány független paramétert tartalmaz az általános alak, annyi di-
menziós tömbre lesz szükségünk. Mely cellák fogják tárolni a triviális részfeladatok op-
timum-értékeit, és melyik az eredeti feladatét? 

Optimum-értékek tömbje: c[0...n,0...m] 2-dimenziós tömb satírozott területe 
(i=1...n, j=i...m-n+i). (lásd 3. ábra) 
Triviális részfeladatokat képviselő cellák: c[0,j], j=0,  m-n; c[i,i], i=0..n. 
Eredeti feladatot képviselő cella: c[n,m]. 

 
3. Meghatározunk egy általános rekurzív képletet, amely matematikailag leírja 

az optimális építkezés módját: az optimumok tömbje valamely „apa-cellája‖, mely közvet-
len „fiú-cellák‖ értékeitől, milyen módon függ(het)? Segíthet átlátni a képletet, ha érzékel-
jük egy általános apa-feladat megoldása feltételezte lentről-felfelé döntéssorozat utolsó 
döntését, azt, amely a lebontásából adódó közvetlen fiú-részfeladatokra támaszkodik. 

„Utolsó döntés” az „(i,j) feladatot‖ illetően: (1) az i. virág a j. vázába kerül, vagy (2) 
a j. váza üresen marad. Az első változat esetében a fiú-részfeladat: (i-1,j-1) (1...i-1 

e 1 2 3 4 5 

1 7 23 -5 -24 16 

2 5 21 -4 10 23 

3 -21 5 -4 -20 20 
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virágok optimális elhelyezése az 1...j-1 vázákba). A második esetben az (i,j-1) fiú-
részfeladhoz jutunk: 1...i virágok optimális elhelyezése az 1...j-1 vázákba. 
A képlet optimalizálási ága: c[i,j] = max{c[i-1,j-1] + e[i,j]; c[i,j-1]}, i=1...n, 
j=i+1...m-n+i. 
A képlet triviális ágai: c[0,j] = 0; c[i,i] = c[i-1,i-1] + e[i,i], i=1...n. 

 
4. Megírjuk az iteratív algoritmust, amely a rekurzív képlet alapján („lentről-

felfelé‖ irányba) feltölti az optimum-értékek tömbjét. 
minden j ← 0 … m-n végezd 

c[0,j] ← 0 

vége minden 

minden i ← 1 … n végezd 

c[i,i] ← c[i-1,i-1] + e[i,i] 

vége minden 

minden i ← 1 … n végezd 

minden j ← i+1 … m-n+i végezd 

ha c[i-1,j-1] + e[i,j] > c[i,j-1] akkor 

c[i,j] ← c[i-1,i-1] + e[i,j] 

különben 

c[i,j] ← c[i,i-1] 

vége ha 

vége minden 

vége minden 

5. Az optimum-tömbből kiolvassuk („fentről-lefelé” irányba) az optimális 
döntéssorozatot (amely az optimális megoldást eredményezi). 

 

 

3. ábra 
A feltöltött c tömb, amelyből visszaolvasható (mohó módon) az optimális döntéssorozat  

(világosszürke: „triviális szegély”; sötétszürke: célcella) 

 
Mivel a dinamikus programozásos feladatok igen sokszínűek lehetnek, miként le-

hetne mégis úgy összeválogatni néhány példafeladatot, hogy azok egy viszonylag átfogó 
képet nyújtsanak? Erről szól majd a következő rész. 

 

Kátai Zoltán, 
Sapientia-EMTE, Matematika-informatika Tanszék 

 

  




