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ขอสอบมีทั้งหมด 7 ขอในกระดาษคําถามคําตอบจํานวน 5 แผน 5 หนา คะแนนเต็ม 70 คะแนน
ไมอนุญาตใหนําตําราและเครื่องคํานวณตางๆ ใดๆ เขาหองสอบ
ควรเขียนตอบดวยลายมือที่อานงายและชัดเจน สามารถใชดินสอเขียนคําตอบได
หามการหยิบยืมสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น จากผูสอบอื่นๆ เวนแตผูคุมสอบจะหยิบยืมให
หามนําสวนใดสวนหนึ่งของขอสอบออกจากหองสอบ ขอสอบเปนทรัพยสินของราชการซึ่งผูลักพาอาจมีโทษทาง
คดีอาญา
ผูที่ประสงคจะออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบ แตตองไมนอยกวา 45 นาที
เมื่อหมดเวลาสอบ ผูเขาสอบตองหยุดการเขียนใดๆ ทั้งสิ้น
ผูที่ปฏิบัติเขาขายทุจริตในการสอบ ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร
มีโทษ คือ ไดรับ สัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริต และพักการศึกษาอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
รับทราบ
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2.
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4.
5.
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7.
8.

ลงชื่อนิสิต (……………………..…….)

หมายเหตุ (เพิ่มเติม)
สําหรับขอที่ใหออกแบบ หรือ เขียนโปรแกรม คะแนนที่ไดจะแปรตามประสิทธิภาพในการทํางานของ
โปรแกรม
2. สําหรับขอที่ใหวิเคราะหเวลาการทํางาน คะแนนที่ไดจะแปรตามความใกลเคียงความเปนจริงของการวิเคราะห
3. นิสิตสามารถอางถึงและเรียกใชคลาสตาง ๆ ที่อยูในเอกสารประกอบการสอนไดโดยไมจําเปนตอง
เขียนขึ้นมาใหม
4. สามารถเขียนคําตอบดวยภาษา C++ หรือ Java ก็ได แตในกรณีที่เขียนดวย Java นิสิตจะตองแปลงโจทยให
เปนภาษา Java ดวยตัวเอง พรอมทั้งเขียนโจทยที่แปลงลงในคําตอบดวย
(10 คะแนน) จงเขียน constructor สําหรับคลาส BSTree<T> ที่รับขอมูลเขาเปน LinkedList<T> ดังแสดง
ดานลางนี้ โดย constructor ดังกลาวจะนําเอาขอมูลทั้งหมดใน LinkedList ที่รับเขามาไปเพิ่มลงไปใน BSTree
1.

1.

template <class T>
class BSTree : public Set<T> {
public:
BSTree(LinkedList<T> *list) {

}
};

2.

(10 คะแนน) จงเขียนฟงกชัน void PrintDescSort() สําหรับคลาส BSTree<int> ซึ่งเปนโครงสรางขอมูล
ประเภท Binary Search Tree ที่เก็บขอมูลประเภทเลขจํานวนเต็ม โดยฟงกชันดังกลาวจะทําการพิมพขอมูลทั้งหมดใน
BSTree ดังกลาวโดยเรียงขอมูลจากมากไปนอย (นิสิตสามารถเขียนฟงกชันเพิ่มเติมไดโดยอิสระ)
template <class T>
class BSTree : public Set<T> {
public:
void PrintDescSort() {

}
};
3.

(10 คะแนน) จงเขียนฟงกชัน void doReverse() สําหรับคลาส LinkedList<T> โดยที่ฟงกชันดังกลาวจะทํา
การพลิกกลับลําดับของขอมูลใน LinkedList ดังกลาวจากหัวเปนทาย ตัวอยางเชน ถาใน LinkedList มีขอมูล
เปน 2,4,9,3,1 เมื่อเรียก doReverse แลว ขอมูลใน LinkedList จะกลายเปน 1,2,9,4,2 โดยมีขอกําหนด
เพิ่มเติมคือ ฟงกชันดังกลาวจะตองไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลในตัวแปร element เด็ดขาด (หามเขียนคําสั่ง element
= XXX ใด ๆ ทั้งสิ้น) (หมายเหตุ: LinkedList ในที่นี่จะหมายถึง doubly linked list with header แบบไมใช
circular)
template <class T>
class LinkedList : public List<T> {
public:
void doReverse() {

}
};

4.

(10 คะแนน) จงเขียนฟงกชั่น bool isFullBinary() สําหรับคลาส BinaryTree<int> ซึ่งเปนโครงสราง
ขอมูลที่เก็บปมของตนไมทวิภาค เพื่อตรวจสอบวาตนไมยอย (Subtree) ที่มีปมดังกลาวเปนรากนั้นมีลักษณะเปนตนไม
ทวิภาคแบบเต็มหรือไม โดยนิยามของตนไมทวิภาคแบบเต็มคือทุก ๆ ปมภายใน (internal node) ของตนไมดังกลาว
จะตองมีลูกอยู 2 ปมเสมอ (ดูรูปดานลางประกอบ)

เปนตนไมทวิภาคแบบเต็ม

เปนตนไมทวิภาคแบบเต็ม

ไมเปนตนไมทวิภาคแบบเต็ม

template <class T>
class BinaryTree {
public:
bool isFullBinary() {

}
};
5.

(5 คะแนน) จงเขียนฟงกชัน int getMinAVLNode(int h) ซึ่งคํานวณจํานวนปมนอยที่สุดของตนไมเอวีแอลที่มี
ความสูงเปน h (กําหนดใหตนไมที่ไมมีขอมูล มีความสูงเปน ‐1 หรืออีกในหนึ่ง เมื่อ h มีคาเปน -1 จํานวนปมนอยที่สุด
จะเปน 0)
int getMinAVLNode(int h) {

}

6.

(10 คะแนน) สมมติใหมีฟงกชัน int getMinAVLNode(int h)ดังคําอธิบายในขอ 5 ที่สามารถทํางานไดอยาง
ถูกตองแลว จงเขียน ฟงกชัน void genMinAVL(int h) ซึ่งจะทําการสรางตนไมคนหาแบบทวิภาค
BSTree<int> ที่มีโครงสรางตรงตามกฎของตนไมเอวีแอล โดยตนไมดังกลาวจะตองมีขอมูลประเภท int ที่มีคา
ตั้งแต start ถึง start + getMinAVLNode(h) อยู การสรางตนไมดังกลาวใหกระทําโดยการเรียกฟงกชัน
add(int x) ของ BSTree<int> (คําแนะนํา: ใชฟงกชัน getMinAVLNode ใหเปนประโยชน)
void genMinAVL(int h,int start,BSTree<int>* avl) {

}
7.

(15 คะแนน) จงออกแบบโครงสรางขอมูลสําหรับปญหาตอไปนี้ สมมติใหสมาคมกอลฟแหงประเทศไทยตองการที่จะจัด
อันดับนักกอลฟสมัครเลนในประเทศประจําป 2009 โดยวิธีการจัดอันดับการแขงขันเปนดังนี้ ทุกครั้งที่นักกอลฟแตละคน
ไปเลนกอลฟยังสนามตาง ๆ นักกอลฟจะตองบันทึกคะแนนที่ได (คะแนนที่ไดคือจํานวนครั้งในการตีใหครบทุกหลุม ยิ่งตี
นอยครั้งแสดงวามีความสามารถมาก) อยางไรก็ตาม นักกอลฟแตละคนนั้นจะเลนกอลฟอยูหลายสนาม และ สนามละ
หลาย ๆ ครั้ง ทางสมาคมจึงออกกฎวา นักกอลฟจะตองเก็บคะแนนเฉพาะ K ครั้งที่ดีที่สุด (จํานวนครั้งในการตีนอยสุด)
ของแตละสนามไว และระดับความสามารถของนักกอลฟคนนั้นก็คือ “คาเฉลี่ย” ของ “คะแนนเฉลี่ย” ของแตละสนาม โดย
กําหนดใหมีสนามทั้งหมด N สนาม
จงเขียนคลาส ScoreCalc สําหรับคํานวณคะแนนของนักกอลฟแตละคน โดยคลาสดังกลาวจะตองมีฟงกชัน
ดังตอไปนี้
1) constructor ScoreCalc(int N, int K) เพื่อรับขอมูล N และ K
2) ฟงกชัน void AddScore(int cIdx, int score) ที่ใชเพิ่มขอมูลคะแนนที่ได โดยตัวแปร cIdx เปนหมายเลขของ
สนามที้เลน มีคาตั้งแต 0 ถึง N – 1 และตัวแปร score เปนคะแนน (จํานวนครั้งในการตี) ที่นักกอลฟทําไดในสนาม
ดังกลาว
3) ฟงกชัน float getProficiency() ซึ่งเปนฟงกชันในการคํานวณระดับความสามารถของนักกอลฟ
นอกจากนี้ เราจะมีการกําหนดวานักกอลฟแตละคนนั้นจะเลนครบทั้ง N สนาม และ แตละสนามจะเลนมากกวา K
ครั้งแนนอน (เพื่อที่จะไดไมตองสนใจกรณีพิเศษตาง ๆ) และคา N และ K นั้นจะเปนคาจํานวนเต็มบวกที่มีคาไมเกิน 100

นิสิตสามารถนําเอาโครงสรางขอมูลอื่น ๆ มาใชงานในคลาส ScoreCalc ไดอยางอิสระ และสามารถเขียนฟงกชัน
เพิ่มเติมได
class ScoreCalc {
public:
ScoreCalc(int N,int K) {

}
void addScore(int cIdx,int score) {

}
float getProficiency() {

}

private:

};

