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Programare Delphi  

 

Laborator 5. Temă 

 

 

La jocul de yams (sau yahtzee, vezi http://en.wikipedia.org/wiki/Yahtzee ) se execută 

aruncări iniţiale de câte 5 zaruri şi sunt premiate următoarele formaţii: 

a) yams – toate cele cinci zaruri de acelaşi fel; 

b) careu – patru zaruri la fel, al cincilea diferit; 

c) full – un brelan (trei de acelaşi fel) şi o dublă (două de acelaşi fel); 

d) chintă – o suită 1,2,3,4,5 sau 2,3,4,5,6; 

e) brelan – trei zaruri egale, celelate două distincte. 

 

Exerciţiul 1.  Considerând definite următoarele tipuri 
type 

    TAruncare = array [1 .. 5] of integer; 
    TFormatie = (nimic, brelan, chinta, full, careu, yams); 

implementaţi funcţia 
function decideFormatia(a: TAruncare): TFormatie; 

care analizează rezultatul unei aruncări de 5 zaruri.   

Simulaţi o serie de 1000000 de aruncări aleatoare şi determinaţi frecvenţa de apariţie a 

fiecăreia  dintre cele 6 formaţii. Utilizarea numerelor aleatoare în Delphi este exemplificată în 

programul următor: 

 
program Yams_1; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TAruncare = array[1..5] of integer; 
 
function arunca5:TAruncare; 
var 
  i: integer; 
begin 
  for i := 1 to 5 do 
    Result[i] := 1 + Random(6); 
end; 
procedure afisare(a: TAruncare); 
var 
  i: integer; 
begin 
  for i :=1 to 5 do 
    Write(a[i]:2); 
  Writeln; 
end; 
////////////  PROGRAM PRINCIPAL  /////////////// 
var 
  i: integer; 
begin 
  Randomize; 
  for i := 1 to 100 do 
    afisare(arunca5); 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
end. 

 



 2

 
 

Exerciţiul 2. Realizaţi un program care generează toate aruncările posibile de câte 5 zaruri şi 

contabilizează  câte formaţii apar din fiecare categorie,  calculând apoi probabilităţile lor de 

apariţie. Ca verificare,  printre  cele 6
5
=7776 aruncări distincte sunt numai 6 yams-uri, deci 

probabilitatea de a da un yams dintr-o singură aruncare este 6/6
5
=1/1296≈0.0007716. 

Comparaţi probabilităţile calculate cu frecvenţele de apariţie găsite în exerciţiul prece-

dent. 

 

Exerciţiul 3.  Să considerăm următoarea metodă de premiere:  

a)  orice yams = 100 puncte; 

b)  un careu = suma celor 4 zaruri egale + 40 puncte; 

c)  un full = suma zarurilor +30 puncte; 

d)  o chintă = suma zarurilor +20 puncte; 

e)  un brelan = suma celor 3 zaruri egale + 10 puncte. 

Orice altă aruncare valorează zero puncte. Generând toate aruncările posibile şi adu-

nând valorile obţinute, să se afle valoarea medie (numită speranţa matematică) a unei arun-

cări de cinci zaruri. 

 

Exerciţiul 4. Jocul se desfăşoară în runde succesive. La fiecare rundă jucătorul are dreptul la 

trei aruncări consecutive,  păstrând de fiecare dată zarurile considerate convenabile şi 

aruncând apoi numai cu cele rămase.  Jucătorul se poate opri şi după prima sau a doua 

aruncare, dacă a realizat formaţia dorită. 

De exemplu,  un jucător care doreşte să formeze un yams şi la prima aruncare obţine 

1, 3, 5, 5, 6, va păstra dubla de 5 şi va arunca a doua oară numai cu celelalte trei zaruri. Dacă 

acum obţine 2, 2, 5, să zicem, va păstra şi zarul de 5 ieşit acum şi va arunca a treia oară (ulti-

ma din rundă) cu două zaruri, sperând să obţină dubla de 5 ca să formeze yams. 

 Intre aruncări jucătorul are voie să se răzgândească asupra zarurilor păstrate: în exem-

plul dat, după ce a păstrat  iniţial dubla de 5, dacă la a doua aruncare obţine un brelan de 4,  

juncătorul poate să-l păstreze şi să arunce a treia oară cu cele două zaruri păstrate iniţial, spe-

rând acum să realizeze yams-ul de 4.  
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Implementaţi o strategie de obţinere a unui yams dintr-o rundă de maxim trei aruncări 

şi estimaţi probabilitatea de succes a strategiei propuse prin simularea cu numere aleatoare a 

cel puţin 1000000 de runde de joc.  

 

Exerciţiul 5. Analog exerciţiului precedent, implementaţi câte o strategie de joc la careu, la 

full, la chintă şi la brelan.  

 

Exerciţiul 6. După prima aruncare din rundă jucătorul trebuie să se hotărască ce formaţie vrea 

să formeze din următoarele două aruncări. Dacă joacă la yams va păstra anumite zaruri iar 

dacă joacă la chintă, de exemlu, va păstra alte zaruri.  

 Realizaţi un program care, plecând de la rezultatul primei aruncări, să estimeze 

probabilităţile de realizare ale formaţiilor în următoarele două aruncări, şi pe baza acestora să 

recomande jucătorului la ce formaţie să joace. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


