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 7الواجب المنزلي 

 

مصمم ليساعدك على ترسيخ فهمك لبعض المواضيع التي قمنا بتغطيتها في هذا الواجب المنزلي 

 المحاضرة، ولكنه ال يركز على مسائل حوسبية. يجب عليك القيام به ولكن ال تقم بتسليمه.

 

 ؟ قم بتعليل إجابتكfac0ما هو التعقيد الحوسبي لـ  (1

def fact0(i): 

assert type(i) == int and i >= 0 

if i == 0 or i == 1: 

return 1 

return i * fact0(i-1) 

 ؟ قم بتعليل إجابتكfac1ما هو التعقيد الحوسبي لـ  (2

 

def fact1(i):  

assert type(i) == int and i >= 0  

res = 1  

while i > 1:  

res = res * i  

i -= 1  

return res 

 ؟ قم بتعليل إجابتكmakeSetما هو التعقيد الحوسبي لـ  (3

def makeSet(s): 

assert type(s) == str 

res   = ‘’ 

for c in s: 

if not c in res: 

res = res + c 

return res 
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 ؟ قم بتعليل إجابتكintersectما هو التعقيد الحوسبي لـ  (4

def intersect(s1, s2): 

assert type(s1) == str and type(s2) == str 

s1 = makeSet(s1) 

s2 = makeSet(s2) 

res    ' ' =  

for e in s1: 

if e in s2: 

res = res + e 

return res 

للنص البرمجي التالي. قم بوصف القيمة التي يرتبط بها كل معّرف بعد  handقم بتقديم محاكاة لـ  (5

 موجودان في أكثر من مجال )مكان(.  "s2" و "s1كل خطوة للحوسبة. الحظ أّن "

def swap0(s1, s2): 

assert type(s1) == list and type(s2) == list 

tmp = s1]:[ 

s1 = s2]:[ 

s2 = tmp 

return 

s1  [ =1]  

s2  [ =2]  

swap0(s1, s2) 

print s1, s2 

 

 

 للنص البرمجي التالي: handقم بتقديم محاكاة لـ  (6

def swap1(s1, s2): 

assert type(s1) == list and type(s2) == list 

return s2, s1 
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s1  [ =1]  

s2  [ =2]  

s1, s2 = swap1(s1, s2) 

print s1, s2 

 للنص البرمجي التالي: handقم بتقديم تمثيل لـ  (7

def rev(s): 

assert type(s) == list 

for i in range(len(s)/2): 

tmp = s[i] 

s[i] = s[-(i+1)] 

s[-(i+1)] = tmp 

s  [ =1,2,3]  

rev(s) 

print s 

 


