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เลขประจําตัว
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ขอสอบมีทั้งหมด 6 ขอในกระดาษคําถามคําตอบจํานวน 2 แผน 3 หนา คะแนนเต็ม 60 คะแนน
ไมอนุญาตใหนําตําราและเครื่องคํานวณตางๆ ใดๆ เขาหองสอบ
ควรเขียนตอบดวยลายมือที่อานงายและชัดเจน
หามการหยิบยืมสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น จากผูสอบอื่นๆ เวนแตผูคมุ สอบจะหยิบยืมให
หามนําสวนใดสวนหนึ่งของขอสอบออกจากหองสอบ ขอสอบเปนทรัพยสินของราชการซึ่งผูลักพาอาจมีโทษทางคดีอาญา
ผูที่ประสงคจะออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบ แตตองไมนอยกวา 45 นาที
เมื่อหมดเวลาสอบ ผูเขาสอบตองหยุดการเขียนใดๆ ทั้งสิน้
ผูที่ปฏิบัติเขาขายทุจริตในการสอบ ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร
มีโทษ คือ ไดรับ สัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริต และพักการศึกษาอยางนอย 1 ภาคการศึกษา

รับทราบ
ลงชื่อนิสิต (……………………..…….)
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)
1.

2.
3.

ขอใดที่ใหออกแบบอัลกอริทึมนั้น นิสิตสามารถตอบโดยเขียนบรรยายแนวคิดที่ implement ไดในทางปฏิบัติ หรือจะเขียนเปน
รหัสเทียมประกอบแนวคิดที่นําเสนอดวยก็ได และตองวิเคราะหประสิทธิภาพเชิงเวลาของอัลกอริทึมที่นําเสนอดวย
ตองแสดงวิธีทําทุกขอ การเขียนคําตอบเพียงอยางเดียวจะไมมีคะแนนให (ยกเวนวาจะเขียนในคําสั่ง)
ใหเขียนตอบในสมุดคําตอบ โดยเขียนตอบขอที่ k ไวที่หนาที่ 2k-1 และ 2k ในสมุดคําตอบ (k = 1,..,6)

1. (10 คะแนน) จงอธิบายความหมายในขอตาง ๆ ตอไปนี้โดยสังเขป











O(g(x))
o(g(x))
NP
NP-Complete
Polynomially Reducible
Unsolvable Problem
Problem Instance
Asymptotic Notation
Conjunctive Normal Form
Master Theorem
2. (10 คะแนน) กําหนดใหปญหา Independent Set คือปญหาการหาวามีเซ็ตของปมขนาด k ปมในกราฟ G ที่ไมไดอยูติดกันใน

กราฟ G หรือไม และกําหนดใหปญหา Clique คือการหาวามีกราฟยอยของกราฟ H ที่มีขนาด j ปมที่เปนกราฟแบบบริบูรณ
(complete graph) หรือไม จงพิสูจนวาเราสามารถลดรูปปญหา Independent Set ไปเปนปญหา Clique ได
3. (10 คะแนน) กําหนดใหปญหาหอคอยแหงฮานอยเปนดังนี้ สมมติใหมีแผนจานจํานวน N แผน ซึ่งระบุโดยหมายเลข 1 ถึง N
และใหแผนจานหมายเลข i มีเสนผาศูนยกลางเปน i และมีกลองอยูจํานวน 3 กลองคือกลอง A, B และ C จานทั้งหมดถูกวาง
อยูในกลอง A โดยเรียงใหจานหมายเลข N อยูดานลางสุดไลมาจนถึงจานหมายเลข 1 ซึ่งอยูดานบนสุด หนาที่ของเราคือการ
ยายจานจากกลอง A ไปยังกลอง C โดยมีกฎอยูวาเราสามารถเคลื่อนยายจานไดทีละใบเทานั้น และการยายจานแตละครั้งจะทํา
ไดโดยการหยิบจานใบบนสุดจากลองใด ๆ ไปวางไวดานบนสุดของกองจานในกลองอื่น โดยที่เราไมสามารถวางจานที่มี
ขนาดใหญกวาบนจานที่มีขนาดเล็กกวาได กําหนดให function void move(a,b) เปนการหยิบจานใบบนสุดจากกลอง a
ไปวางไวดานบนสุดของกองจานในกลอง b จงเขียน pseudo-code ของโปรแกรมที่ทําหนาที่ดังกลาว

รหัสประจําตัว .................................................. เลขที่ใน CR-58 ..................
4. (10 คะแนน) กําหนดให string S1 เปน “10010101” และให S2 เปน “010110110” จงหา Longest Common
Subsequence (LCS) ของ S1 และ S2 และใหสรางตาราง L โดยที่ L(a,b) เก็บคาความยาวของ LCS ของ S1a และ
S2b โดยที่ Sa คือ prefix ขนาด a อักขระของ S สําหรับ a ที่มีคาตั้งแต 0 ถึง |S1| และ b มีคาตั้งแต 0 ถึง |S2|
5. (10 คะแนน) ให
, ,...,
เปนอาเรยขนาด n ชองที่มีเลขจํานวนเต็มที่ไมซ้ํากันอยู กําหนดให “ลําดับยอย
เพิ่มขึ้น” (increasing subsequence หรือ IS) คือ ลําดับยอย , , . . . , โดย 1 2 ⋯
และ สําหรับ
นั้น
จงออกแบบอัลกอริทึมสําหรับการหา “ลําดับยอยเพิ่มขึ้น” ที่ยาวที่สุดใน A พรอมทั้ง
วิเคราะหประสิทธิภาพในการทํางาน
6. (10 คะแนน) กําหนดให T=(V,E) เปนตนไมเชื่อมตอ (connected tree) ซึ่งมีจํานวน vertex มากกวา 2 กําหนดให a และ b
เปน vertex ของตนไมดังกลาวที่ไมไดอยูติดกัน กําหนดให นั้นคือกราฟที่ไดจากการเพิ่มเสนเชื่อม (a,b) ลงไปในตนไม
T (ใหสังเกตวา นั้นเปนกราฟที่มีวงวน) จงออกแบบอัลกอริทึมสําหรับการหาขนาดของ independent set ที่ใหญที่สุดใน
พรอมทั้งวิเคราะหประสิทธิภาพในการทํางาน
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