
Järgnev on vabas vormis arutluskäik täienduseks loengule sellest, kuidas võiks mõnda kõikide 
variantide läbivaatuse ülesannet lahendada. Kõikide puhul neist proovime kirja panna kõiki 
variante kirjeldava skeemi nii nagu me seda teeksime käsitsi, s.t. kui meil oleks vaid paber ja 
pliiats. 
Ülesanne 1. Kirjutada programm, mis väljastab ekraanile kõik bittvektorid pikkusega n. 
Kui me seda teeksime käsitsi, siis on vaja mingit mõistlikku seaduspära nende väljastamisel. 
Vast sobib see, et alguses väljastame kõik ’0’-iga algavad ja seejärel kõik ’1’-ga algavad:

Omakorda kõikide nende seas, kus esimene bitt on ’0’, peame nende väljastamisel kehtestama 
mingi seaduspära. Näeme, et siingi sobib juba kirjeldatud reegel, et kõigepealt need, kus teine 
bitt on ’0’ ja seejärel need kus teine bitt on ’1’:

Samuti jaotame need juhtumid, kus 1. bitt on ’1’: 

Aanaloogselt edasi talitades, saame näiteks kõik bittvektorid pikkusega 3 kui järgime järgmist 
skeemi:



 
Nüüd on vaja programmi, mis seda kõike meie eest teeks. Selleks paneme tähele, et kõikides 
nendes tööpunktides, kus juhtumid jaotuvad kaheks, käitusime me ühetaoliselt. Seega võime 
arvata, et seda variantide läbivaatust saame teha vaid ühe funktsiooni abil s.t. rekursiivse 
funktsiooni abil. 
Selleks, et konkreetses harus saaksime (ühe) tulemuse väljastada, peame meeles pidama sinna 
harusse jõudmise teed. Kui see tee on meeles, siis tee pikkuse järgi saame ka otsustada, kas 
juhtumid veel hargnevad või on käes töö lõpp selles harus. Kokkuvõttes piisab koostatavas 
rekursiivses funktsioonis vaid ühest parameetrist:
def bin(tee):
   if (len(tee)==3):
        print(tee)
        return
    bin(tee+'0')#juhtumid, kus järgmisena valime 0-i
    bin(tee+'1')#juhtumid, kus järgmisena valime 1-e
    return
bin("") #algkäivitus programmile
Ülesanne 2. Kirjutada  programm, mis väljastab ekraanile etteantud sõne kõik 
permutatsioonid.
 Alustuseks proovime seda lahendada „käsitsi“ sõne „ATI“ näitel. Mõistlik töö jaotamine 
osadeks toimuks eeldatavasti nii, et kõigepealt väljastame need järjestused mis algavad 
sümboliga ’A’, seejärel sümboliga ’T’ algavad ja lõpuks sümboliga ’I’ algavad:

 
Juhtumid, kus esimene sümbol on ’A’, saame jaotada vastavalt sellele, kas järgmine sümbol 
on ’T’ või ’I’:



Analoogiliselt toimime ka harudes, kus 1. sümbol on ’T’ või ’I’:

 
Edasi on igas tekkinud harus vaid üks võimalus – valida üks sümbol ühesümbolilisest hulgast:

Näeme, et skeemi igas hargnevuspunktis toimime ühtemoodi – hargnemisel on harusid täpselt 
niipalju kui on neid sümboleid, mida pole veel sellel teel „valitud“.  Seega vajab meie 
koostatav kõiki permutatsioone väljastav funktsioon kahte parameetrit: 1) algus – väljendab 
seni valitud sümbolite järjestust; 2) veel – sümbolite hulk, mis pole veel järjestatud liitmaks 
seda juba valitud osale.
def perm(algus,veel):
   if len(veel)==0:
     print(algus)
   else:
     for i in range(0,len(veel)):
       perm(algus+veel[i],veel[:i]+veel[i+1:])



perm("","ATI")#programmi käivitus
Selgituseks, skeemi „hargnemist“ korraldavas for-tsüklis valitakse „kasutamata“ sümbolite 
hulgast i-s sümbol ja pannakse see valitud osa lõppu. Valimata sümbolite hulgast see 
kustutatakse. 
Ülesanne 3. Koostada rekursiivne funktsioon mis tagastab mitmel erineval viisil saab üles 
minna  n-astmelisest trepist, kui iga sammuga võib võtta ühe, kaks või kolm astet. 
Teeme läbi kõikide variantide läbivaatuse, kui n=4. Üks võimalus on ülesminemisi jaotada 
viimase sammu pikkuse järgi:

Juhud, kus viimane samm oli pikusega 1, jaotuvad eelviimase sammu pikkuse järgi kolmeks:

Jätkates edasi, saame järgmise skeemi:

Oluline on, et igas hargnemispunktis me teaksime, millisel trepiastmel oleme.   
Ülesande püstitusest lähtuvalt, ei pea me kohas, kus haru lõpeb, midagi väljastama. Meid 
huvitab erinevate allaminemiste arv. Seega, kirjeldatav rekursiivne funktsioon peab 
väljakutsetel, kus „töö lõpeb“, tagastama arvu 1; väljakutsetel, kus toimub hargnemine 
vähemalt kaheks, tagastama harude „väärtuste“ summa. Lahenduse selguse mõttes, võtame 
baasjuhtudeks parameetri n väärtused 1, 2 ja 3: 
def samm(n):#mitu sammu veel astuda
    if (n==1):
        return 1
    if (n==2):
        return 2



    if (n==3):
        return 4
    return (samm(n-1)+samm(n-2)+samm(n-3))
print(samm(4)) 


