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ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัว         CR58  

หมายเหตุ   

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 11 ข้อในกระดาษคําถามคําตอบจาํนวน 9 แผ่น 9 หน้า     คะแนนเต็ม 90 คะแนน 
2. ไม่อนุญาตให้นําตําราและเคร่ืองคํานวณต่างๆ ใดๆ เข้าห้องสอบ 
3. ควรเขียนตอบด้วยลายมอืที่อ่านง่ายและชัดเจน สามารถใช้ดินสอเขยีนคําตอบได ้
4. ห้ามการหยิบยืมสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น จากผู้สอบอื่นๆ เว้นแต่ผู้คุมสอบจะหยิบยืมให ้
5. ห้ามนําส่วนใดสว่นหนึ่งของข้อสอบออกจากหอ้งสอบ  ข้อสอบเป็นทรัพย์สินของราชการซ่ึงผู้ลักพาอาจมโีทษทางคดีอาญา 
6. ผู้ที่ประสงค์จะออกจากหอ้งสอบก่อนหมดเวลาสอบ แต่ต้องไม่น้อยกวา่ 45 นาที  
7. เมื่อหมดเวลาสอบ ผู้เขา้สอบต้องหยุดการเขียนใดๆ ทั้งสิ้น  
8. ผู้ที่ปฏิบัติเข้าขา่ยทุจริตในการสอบ ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  

มีโทษ คือ ได้รับ สัญลักษณ ์F ในรายวชิาที่ทุจรติ และพักการศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

รับทราบ 

   ลงชื่อนิสิต (………………………………...…………..…………….) 

1. (9 คะแนน)   จงตั้งช่ือฟังก์ชัน (ท่ีได้ความหมายเดยีวกับท่ีทํางาน)  พร้อมท้ังเขียนอธิบายเพ่ิมเติมอีกเลก็น้อยได้ในช่องว่างด้านขวา  

        isUnique 

bool ____________________(vector<int>& v) { 

    set<int> s; 

    s.insert(v.begin(), v.end()); 

    return s.size() == v.size(); 

} 

 

        mapSort 

void ____________________(int d[], int n) { 

    map<int,int> m; 

    for (int i=0; i<n; i++) m[d[i]]++; 

    map<int,int>::iterator it = m.begin(); 

    for (int i=0; i<n; ++it) { 

        for (int j=0; j<(*it).second; j++,i++) { 

            d[i] = (*it).first; 

        } 

    } 

} 

 

        minKValues 

void ____________________( vector<int>& vi, int k, 

                           vector<int>& vo ) { 

    priority_queue<int> pq; 

    for (int i=0; i<k&&i<vi.size(); i++)  

      pq.push(vi[i]); 

    for (int i=k; i<vi.size(); i++) {  

        if (vi[i]<pq.top()) { 

            pq.pop(); 

            pq.push(vi[i]); 

        } 

    } 

    vo.clear(); 

    while(!pq.empty()) { 

        vo.push_back(pq.top()); 

        pq.pop(); 

    } 

} 
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2. (8 คะแนน)   จงเขียนรายละเอียดการทํางานของฟังก์ชันต่อไปนี้ให้ตรงตามท่ีเขียนใน comment  

void removeAllS2FromS1( set<int>& s1, set<int>& s2 ) { 

// ลบสมาชกิทกุตัวของ s2 ที�ปรากฏใน s1 ออกจาก s1 เชน่ s1={1,2,3,4}, s2={2,3,9} ลบแลว้ได ้s1 = {1,4} 
 

    for (set<int>::iterator it = s2.begin(); it != s2.end(); ++it) { 

        s1.erase(*it); 

    } 

 

 

} 

 

int bottom(stack<int>& s) { 

// ลบ และ คนืขอ้มลูที�อยูท่ ี�ตําแหน่งขา้งลา่งสดุของสแตก  
 

 

 

    stack<int> s2; 

    while(!s.empty()) { 

        s2.push(s.top()); 
        s.pop(); 

    } 

    int x = s2.top(); 

    s2.pop(); 

    while(!s2.empty()) { 

        s.push(s2.top()); 

        s2.pop(); 

    } 

    return x; 

 

 

} 

3. (4 คะแนน)  มีคลาส Donor เก็บรายละเอียดผู้บริจาคเงินกองทุนตกึ 100 ปี วิศวฯ ไดเ้ขียน operator< ใน Donor เพ่ือให้ผู้บริจาค a 

มี "ค่าน้อยกว่า" b เมื่อ a บริจาคจํานวนเงินน้อยกว่า b   เนื่องจากชอบมีผู้สอบถามอยู่บ่อยๆ ว่า ตอนนี้ใครเป็นผู้บริจาคเงินมากสดุ  m  

อันดับแรก จึงตัดสินใจมี priority_queue เก็บข้อมูลผู้บริจาคท้ังหลาย  จงเขียนฟังก์ชัน getKMaxDonors ท่ีรับ priority_queue 
ท่ีว่านี้ และคืน vector ของผู้บริจาคเงินมากสดุ m อันดับแรก (เรียงจากมากไปน้อยจากซ้ายไปขวาใน vector) 

vector<Donor> getKMaxDoners(priority_queue<Donor> & donors, int m) { 
 

    vector<Donor> out; 

    for (int i=0; i<m; i++) { 

        out.push_back(donors.top()); 

        donors.pop(); 

    } 

    for (int i=0; i<m; i++) { 

        donors.push(out[i]); 

    } 

    return out; 

 
 

} 

4. (3 คะแนน)  เมื่อสั่งใน main ของโปรแกรมทางขวานี้ทํางานแล้ว  จะแสดงเครื่องหมาย * (จากคําสั่ง cout << "*";) ก่ีตัว  อธิบาย
ท่ีมาของคําตอบในช่องว่างทางขวาด้วย 

int f(int n, map<int,int>& F) { 
    if (n < 2) return n; 

    if (F[n] != 0) return F[n]; 

    cout << "*";  

    return F[n] = f(n-1, F) + f(n-2, F); 

} 

int f(int n) { 

    map<int,int> F; 

    return f(n, F); 

} 

int main() { 

    cout << f(5) << endl; 

    return 0; 

} 
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5. (6 คะแนน)   ตอบคําถามต่อไปนีส้ั้น ๆ ว่า แต่ละปัญหาต้องมีท่ีเก็บข้อมูลประเภทใด  
0. ต้องการเก็บรายช่ือนิสิตคณะวิศวฯทุก ๆ รุ่น แต่ละรุ่นมหีมายเลขรุน่กํากับ  เพ่ือเขียนฟังก์ชัน 

int getClassID(string name) ท่ีคืนหมายเลขรุ่นของคนช่ือ name 

ตอบ:     map<string, integer>     key  คือช่ือ    mapped value  คือหมายเลขรุ่น (ข้อนี้เป็นตัวอย่าง)  

1. ต้องการเขียนฟังก์ชัน  bool hasCD(CD & x) เพ่ือตรวจว่า เรามีแผ่นซีด ี x เก็บอยู่หรือไม ่

       set<CD>   CD ก็คอืคลาสของขอ้มลูแผน่ซดี ี
 ...................................................................................................................................................................................................  

2. ในการสมัครสอบเข้าศึกษาตรงในจุฬาฯ ผูส้มัครต้องเลือกสาขาท่ีต้องการ เลือกได้ 4 ลําดับมากสุด  หลังการกรอกข้อมลูพร้อมกับ

รหัสสาขาท่ีเลือก ระบบจะกําหนดหมายเลขการสมัคร (appID) ให้กับผู้สมคัรแตล่ะคน  เราควรมีท่ีเก็บข้อมูลอะไร เพ่ือเขียน

ฟังก์ชัน     string getAppProg(string appID, int k)  เพ่ือคืนรหัสสาขาในลาํดบัท่ี k  ท่ีผู้สมัคร appID ได้

เลือกไว้ 

       map<string, vector<string>>   key คอื appID, mapped value คอืรายการของสาขาที�เลอืก 
 ...................................................................................................................................................................................................  

3. มีข้อมูลคะแนนสอบของวิชา 2110101 ย้อนหลัง 30 ปี  (เช่น 5331010121 ได้ 98.2,  4730002021 ได้ 50.333, …) 

ต้องการเขียนฟังก์ชันให้บริการสอบถามว่า มีนักเรยีนก่ีคนได้คะแนนสอบเท่ากับ x  (ไม่สนใจว่าใครไดค้ะแนนเท่าไร) 

       map<double, int>   key คอืคะแนน, mapped value คอืจํานวนนสิติ 

 ...................................................................................................................................................................................................  
6. (5 คะแนน) ในข้อนี้ ให้นิสิตเพ่ิมบริการใหม่ท่ีช่ือว่า void getReverse(const stack<T>& s)  ให้กับคลาส CP::stack โดยบริการนีจ้ะทํา

การลบข้อมลูของกองซ้อนปัจจุบันออกท้ังหมดแล้วนําข้อมูลจากกองซ้อน s ใส่เข้ามาแทนในลําดับกลับหลัง เช่น หาก s มี 5 1 8 9 อยู่ 

ข้อมูลท่ีเก็บอยู่ในกองซ้อนปัจจุบันหลังจากการเรียก getReverse จะเป็น 9 8 1 5 

ห้ามนิสิตใช้ stl หรือคลาสอื่นใดในข้อนี ้แต่สามารถเรียกฟังก์ชนัอื่น ๆ ของ CP::stack ได้ตามปรกติ 
template <typename T> 
class stack { 

protected: 

   T      *mData; 

   size_t  mCap; 

   size_t  mSize; 
    void expand(size_t capacity) { ... } 

    void ensureCapacity(size_t capacity) { ... } 

public: 

    stack(const stack<T>& a) { ... } 

    stack() { ... } 

    ~stack() { ... } 
    bool empty() const { ... } 

    size_t size() const {...} 

    const T& top() { ... } 

    void push(const T& element) { ... }  

    void pop() { ... }  
 

void getReverse(const stack<T>& s) {  

     // เติมคําตอบทีน่ี ่นิสิตสามารถใช้ตัวแปรสมาชิก หรือเรียก บรกิารต่างๆ ของ stack ตามทีม่ีข้างบนได ้
 

 

 

     ensureCapacity(s.mSize); 
     for (size_t i = 0; i < s.mSize; i++) { 

 mData[i] = s.mData[s.mSize-1-i]; 

     } 

     mSize = s.mSize; 

 
 

 

} 

}; 



ช่ือ_______________________________________________________หมายเลขประจําตัว_____________________เลขท่ีใน CR58_________ 

4 
 

7. (10 คะแนน) ในข้อนี้ ให้นิสิตเพ่ิม constructor ใหมข่อง CP::queue โดย constructor นีจ้ะรับ vector ของแถวคอยเป็นข้อมูลนําเข้า 

แล้วนําข้อมูลของแถวคอยเหล่านัน้ตามลาํดับ First-in-first-out (FIFO) มาผลัดกันใส่ในแถวคอยปัจจบุันนี้จนกว่าจะหมดตัวอย่างเช่น 

vector<queue<int> > qs(3); 

qs[0].push(1); qs[0].push(3); qs[0].push(4); qs[0].push(8); 

qs[1].push(2); qs[1].push(9);  

qs[2].push(5); qs[2].push(7); qs[2].push(6);  

queue<int> q(qs); 

แถวคอย q จะมีข้อมูลเก็บอยู่ตามลําดับจากก่อนไปหลังดังนี ้1 2 5 3 9 7 4 6 8  

เรารับประกันว่า qs จะมีอย่างนอ้ยหนึ่งแถวคอย และทุกๆแถวคอย qs[i] จะมขี้อมูลอย่างน้อยหนึ่งตัว 

ห้ามนิสิตใช้ stl หรือคลาสอื่นใดในข้อนี ้ แต่สามารถใช้ฟังก์ชนัต่าง ๆ ของ CP::vector และ CP:queue ได้ตามปรกติ 
template <typename T> 

class queue { 
protected: 

   T      *mData; 

   size_t  mCap; 

   size_t  mSize; 

   size_t  mFront; 

    void expand(size_t capacity) { ... } 
    void ensureCapacity(size_t capacity) { ... } 

 

public: 

    queue(const queue<T>& a) { ... } 

    queue() { ... } 
    ~queue() { ... } 

    bool empty() const { ... } 

    size_t size() const {...} 

    const T& front() { ... } 

    const T& back() { ... } 

    void push(const T& element) { ... }  
    void pop() { ... }  

 

queue(const vector<queue<T> >& qs) {  

     // เติมคําตอบทีน่ี ่นิสิตสามารถใช้ตัวแปรสมาชิก หรือเรียก บรกิารต่างๆ ของ queue ตามทีม่ีข้างบนได้ หรือของ vector ได้ 
 

 
 

     size_t numE = 0; 

     for (size_t i = 0; i < qs.size(); i++) { 

  numE += qs[i].size(); 

     } 

     mData = new T[numE](); 
     mCap = numE; 

     mSize = numE; 

     mFront = 0; 

     size_t c = 0; 

     bool ok = true; 
     size_t pass = 0; 

     while (ok) { 

  ok = false; 

       for (size_t i = 0; i < qs.size(); i++) { 

     if (pass < qs[i].size()) { 

               mData[c++] = qs[i].mData[(qs[i].mFront + pass) % qs[i].mCap]; 
               ok = true; 

           } 

 } 

       pass++; 

    } 
 

 

} 

}; 
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8. (5 คะแนน) จากคลาส CP::vector<T> ท่ีนิสิตได้เรียนรายละเอียดของโครงสร้างในวิชานี้ จงเขียนฟังก์ชัน vector<T> 

intersect(vector<T> a) ท่ีรับเวกเตอร์ a เพ่ือประมวลผลใหไ้ด้เวกเตอร์ใหม่ท่ีเป็นผลลัพธ์จากการทําอินเตอร์เซกชันของ this กับ a โดย

จะไมม่ีข้อมูลท่ีซ้าํกันในผลลัพธ์น้ี ตัวอย่างเช่น ถ้า v = {1,1,3} และ v2 = {9,1,1} ผลลัพธ์ของการเรยีก v1.intersect(v2) จะได้เป็น {1} 

ห้ามใช้ฟังก์ชันของ algorithm ช่วยในการเขียน และอนุญาตให้เรียกใช้ฟังก์ชันของ CP::vector<T> ต่อไปนี้ได้เท่านั้น 

• bool contains(T& element) ใช้ตรวจสอบว่ามี element อยู่ในเวคเตอร์หรือเปลา่ 

• void push_back(const T& element) ใช้ใส่ element เข้าไปเปน็ข้อมูลสดุท้ายในเวคเตอร ์

template <typename T> 
class vector { 

protected: 

   T      *mData; 
   size_t  mCap; 

   size_t  mSize; 

 

public: 

   // คลาสนี้ทํางานได้ตามปรกติทกุอย่าง ให้นิสิตเขียนบรกิาร intersect เพ่ิมเติม โดยห้ามเรียกใช้ฟังกช์ันอื่นใดนอกจาก contains และ push_back 
   // นิสิตสามารถเขียนฟังก์ชนัเพ่ิมเตมิได้ ถ้าต้องการ 
 

    vector<T> makeASet(){ 
        vector<T> v; 

        for(int i=0 ; i< mSize; i++){ 
            if(v.contains(mData[i])){ 

               //do nothing 
            } else{ 

                v.push_back(mData[i]); 

            } 
        } 

        return v; 

    } 

    vector<T> intersect(vector<T> a){ // no duplicate value 

        vector<T> va = makeASet(); 

        vector<T> vb = a.makeASet(); 
        vector<T> vc; 

 

        size_t vbSize = vb.size(); 

 

        for (int i=0; i<vbSize; i++){ 
            if(va.contains(vb[i])){ 
                vc.push_back(vb[i]); 

            } 

 

        } 

        return vc; 

    } 
 

 

9. (10 คะแนน) ให้ปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลประเภท CP::queue ดังท่ีเห็นในข้อ 7 โดยทําให ้queue นั้นกลายเป็นแถวคอยสองด้าน (หรอืท่ี

เรียกว่า Deque) โดยให้นิสิตเขียนบริการเพ่ิมเตมิ บริการท่ีต้องทําการแก้ไขเพ่ิมเติมมีดังต่อไปนี ้

 void push_front(const T& element) ใช้เพ่ือใส่ element เข้าไปด้านหน้าของแถวคอยสองดา้น 

 void push_back(const T& element) ใช้เพ่ือใส่ element เข้าไปด้านหลังของแถวคอยสองด้าน 

 void pop_front() ใช้เพ่ือลบข้อมูลท่ีอยู่ด้านหนา้ของแถวคอยสองด้านออก 

 void pop_back() ใช้เพ่ือลบข้อมูลท่ีอยู่ด้านหลังของแถวคอยสองด้านออก 

 void print() ใช้เพ่ือแสดงข้อมูลท่ีอยู่ในแถวคอยสองด้านโดยแสดงตามลาํดับจากด้านหน้าไปหลังไปยังหน้าจอ 

โดยมีข้อแม้ว่าบริการเดิมต่างๆของ queue ทุกบริการจะต้องยังทํางานถูกต้องอยู่ นิสิตสามารถเรียกใช้บริการใดๆท่ีมอียู่ใน     

queue ได้โดยไมต่้องเขียนใหม ่(ไม่จําเป็นต้องตรวจสอบกรณีท่ีมกีารเอาข้อมูลออกเมื่อแถวคอยสองดา้นนี้ไม่มีข้อมลู) 
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ห้ามนิสิตใช ้stl หรือคลาสอื่นใดในข้อนี ้แต่สามารถเรียกฟังก์ชันต่าง ๆ ของ CP::queue ได้ตามปรกติ 
template <typename T> 
class queue { 

// ในคลาสนี้มีบรกิารอื่น ๆ ตามทีเ่ขียนไวใ้นข้อ 7 ทุกประการ  
public: 

    void push_front(const T& element) { 

    

 

  ensureCapacity(mSize+1); 
  mFront = (mFront + mCap – 1) % mCap; 

  mData[mFront] = element; 

  mSize++; 

 

 
 

}  

    void pop_front() { 

   

  pop(); 

 
 

 

 

 

}  
    void push_back(const T& element) { 

 

  push(element); 

 

 

 
 

 

}  

    void pop_back() { 

 
  mSize--; 

 

 

 

}  

void print() { 
 

 for (size_t i = 0; i < mSize; i++) { 

            os<<mData[(mFront + i) % mCap]<<” “; 

       } 

 
 os<<endl; 

 

} 

}; 

10. (10 + 5 คะแนน) เราอยากจะสร้างคลาส Matrix ซึ่งทําหน้าทีเก็บข้อมูลเมทริกซ์ในการคํานวณทางคณิตศาสตร ์กําหนดให้ ��,�  
หมายถึงค่าของสมาชิกของเมทริกซ์ดังกล่าวในแถวท่ี r คอลัมน์ท่ี c (r มีค่าตั้งแต ่1 ถึงจํานวนแถว และ c มีค่าตั้งแต ่1 ถึงจํานวนคอลัมน์
ของเมทริกซ์) ใหน้ิสิตเขียน class ซึ่งมีบริการดังต่อไปนี ้

• Matrix(size_t row, size_t col) เป็น constructor สาํหรับเมทริกซ์ขนาด row แถว col คอลัมน ์และกําหนดค่าให้ทุก 
ๆ ช่องใน matrix มีค่าเป็น 0  

• void set(size_t r, size_t c, double x) สําหรับการกําหนดค่าสมาชิกในแถว r คอลมัน ์c ให้มีค่าเป็น x โดย (โดย 
1 <= r <= row และ 1 <= c <= col เมื่อ row และ col เป็นจํานวนแถวและจํานวนคอลมัน์ของเมทริกซ์ดังท่ีกําหนดไว้ใน 
constructor) 

• double get(size_t r, size_t c) สําหรับการอ่านค่าสมาชิกในแถว r คอลัมน ์c (โดย 1 <= r <= row และ 1 <= c <= 
col) 
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• void swap(size_t r1, size_t r2) เป็นการสลับค่าของแถวท่ี r1 กับแถวท่ี r2 ในเมทริกซ์ (โดย 1 <= r1,r2 <= row) 

• void addMultiple(size_t r1, size_t r2, double val) เป็นการปรับปรุงค่า ���,�  ให้เป็น ���,� +

		
� ∗ ��,� 	 สําหรับทุก ๆ ค่า i ตั้งแต ่1 ถึง col (โดย 1 <= r <= row)  
ในข้อนี้ ถ้านิสิตสามารถทําให้คําสัง่ swap, get, set นั้นใช้เวลาคงท่ีเสมอโดยไม่ข้ึนอยู่กับจํานวนคอลมัน์ พร้อมท้ังทําให้คําสั่ง  

addMultiple นั้นใช้เวลาแปรผันตรงกับจํานวนคอลมัน์ได้ จะได้คะแนนพิเศษเพ่ิมอีก 5 คะแนน (เพ่ิมข้ึนมาจากคะแนนเต็ม) 
class Matrix { 

protected: // ประกาศตวัแปรที่ตอ้งใช้ตรงนี ้
  vector< vector < double > > m; 

  size_t row,col; 

  vector<size_t> mapping; 
 

 

public: 

  Matrix(size_t row, size_t col) { 

    m.resize(row); 
    mapping.resize(row); 

    for (size_t i = 0;i < row;i++) {  

      m[i].resize(col); 

      mapping[i] = i; 

    } 
    this->row = row; 

    this->col = col; 

 

  } 

  void set(size_t r, size_t c, double x) { 
    m[mapping[r-1]][c-1] = x; 
 

 

  } 

  double get(size_t r, size_t c) { 
    return m[mapping[r-1]][c-1]; 
 

 

  } 

  void swap(size_t r1, size_t r2) { 

 

    size_t tmp = mapping[r1-1]; 
    mapping[r1-1] = mapping[r2-1]; 

    mapping[r2-1] = tmp; 

 

  } 

  void addMultiple(size_t r1, size_t r2, double val) { 
 

    for (size_t i = 0;i < col;i++)  

      m[mapping[r1-1]][i] = m[mapping[r1-1]][i] + val * m[mapping[r2-1]][i]; 

 

 

  } 

}; 

11. (15 คะแนน) เว็ปไซต์ขายสินค้าแห่งหนึ่งมีสินค้าอยู ่N แบบ สินค้าแต่ละแบบนั้นถูกกํากับด้วยรหัสสินค้า ซึ่งเป็นข้อมูลประเภท string 

ความยาว 10 ตัวอักษร สินค้าแตล่ะแบบนั้นมีรหสัสินค้าท่ีแตกตา่งกัน และมีราคาเป็นข้อมลูประเภท double ท่ีแตกต่างกัน เว็บไซต์

ดังกล่าวมีบริการค้นหาสินค้าตามราคา โดยผู้ใช้สามารถกําหนดช่วงราคาของสินค้าท่ีต้องการข้อมลู แลว้เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลท่ีมรีาคาท่ี

ตรงกับช่วงราคาท่ีกําหนดมาให้ ตัง้แต่เปิดเว็บไซต์ข้ึนมา เจ้าของเว็บไซตไ์ด้ทําการบันทึกข้อมูลไว้สามอย่าง คือ  

1) รหัสสินค้าและราคาสินคา้แต่ละช้ิน อยู่ในตัวแปร vector<pair<string, double> > price โดย price[i].first คือรหัสสินค้า

ของสินค้าช้ินท่ี i ซึ่งมีราคาเป็น price[i].second 

2) ช่วงราคาท่ีผู้ใช้ได้ทําการค้นหาสินค้าท้ังหมด อยู่ในตัวแปร vector<pair<double,double> > query โดย query[i] เก็บ

ข้อมูลการค้นหาสินค้าหนึ่งครั้ง ซึ่งค้นหาในช่วงราคาตั้งแต ่query[i].first ถึง query[i].second 
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3) จํานวนสินค้าแตล่ะแบบท่ีขายไป อยู่ในตัวแปร vector< pair<string, int> > sale โดย sale[i] เก็บว่า สินค้าท่ีมีรหสัสินค้าเป็น 

sale[i].first นั้นขายได ้sale[i].second ช้ิน 

อยู่มาวันหนึ่ง เจ้าของเว็บไซต์น้ีต้องการจะทําโปรโมชันส่งเสรมิการขายสินค้าบางช้ิน โดยจะนําสินค้า N อันดับแรกท่ีถูกค้นหาโดยผู้ใช้

เป็นจํานวนครั้งมากท่ีสุด (ถ้าถูกค้นเป็นจํานวนครั้งเท่ากัน ให้เลือกสนิค้าท่ีมีรหสัสินค้ามาก่อนตามพจนานุกรม) รวมกับ สินค้าท่ีขายได้

มากช้ินท่ีสุด S ลําดับแรก (ถ้าขายได้เป็นจาํนวนช้ินเท่ากัน ให้เลือกสนิค้าท่ีมีรหสัสินค้ามาก่อนตามพจนานุกรม) มาลงโฆษณาในสื่อต่าง ๆ 

จงเขียนฟังก์ชัน vector<string> getPromotion(vector <pair<string, double> > price, vector <pair<string, int > > sale, 

vector <pair<double, double> > query, int N, int S) เพ่ือคํานวณหาสินค้าท่ีต้องทําโปรโมชัน ฟังก์ชันนี้จะคืนค่า vector ของ

รหัสสินค้าท่ีควรทําโปรโมชัน โดยรหัสสินค้าท่ีคืนมานั้นจะต้องไม่ซ้ํากันเลย ขอให้พยายามทําใหไ้ด้ประสิทธิภาพในการทํางานท่ีเร็วท่ีสุด 

(ให้ระวังว่าสินค้าท่ีขายได้มากนัน้อาจจะเป็นสนิค้าท่ีถูกค้นหามากก็เป็นได้  หรือ จํานวนสินค้าท่ีมอีาจจะมีน้อยกว่า N หรือ S ก็

เป็นได้ นอกจากนี้ การค้นหาราคาสินค้าโดยผู้ใช้นั้นช่วงราคาท่ีถามอาจจะไม่มีสนิค้าอยู่ก็เป็นได้) 

//ถ้าต้องการเขียนฟังก์ชนัเพ่ิมเตมิสามารถทําไดท้ี่ตรงนี ้
bool sale_more(const pair<string, int> &a,const pair<string, int> &b) { 

  if (a.second > b.second) return true; 
  if (a.second == b.second) return a.first < b.first; else return false; 

 

} 

 

 

 
 

 

vector<string> getPromotion(vector<pair<string,double> > price,  

                            vector<pair<string, int> > sale,  

                            vector<pair< double, double> > query, size_t N, size_t S) { 
 

 

  set<string> result; 

  //get top sale 
  sort(sale.begin(),sale.end(),sale_more); 

  if (S > sale.size()) S = sale.size(); 

  for (size_t i = 0;i < S;i++) result.insert(sale[i].first); 
 

  //get most frequet show 
  map<double, pair<string,int> > count; 

  for (size_t i = 0;i < price.size();i++)  
    count[price[i].second] = make_pair(price[i].first,0); 
  for (size_t i = 0;i < query.size();i++) { 
    if (count.find(query[i].first) == count.end()) { 

      count[query[i].first] = make_pair("x",0); 
    } 

    for (map<double, pair<string, int>>::iterator it = count.find(query[i].first); it->first <= 

query[i].second; it++)  

      it->second.second++; 
    if (count.find(query[i].first)->second.first == "x") count.erase(query[i].first); 

  } 

  vector< pair<string,int> > show_count; 

  for (map<double, pair<string,int> >::iterator it = count.begin(); it != count.end();it++) 

show_count.push_back(it->second); 
  sort(show_count.begin(),show_count.end(),sale_more); 

  if (Q > show_count.size()) Q = show_count.size(); 

  for (size_t i = 0;i < Q;i++) result.insert(show_count[i].first); 
 

  vector<string> ans(result.begin(),result.end()); 

  return ans; 

 
 

} 
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STL Reference 

Common 

 All classes support these two capacity functions; 

Capacity size_t size();    // return the number of items in the structure 

bool empty();     // return true only when size() == 0 

Container Class 

 All classes in this category support iterator functions. 

Iterator iterator begin(); // an iterator referring to the first element 

iterator end();   // an iterator referring to the past-the-end element 

Class vector<value_type> 

Capacity void resize(size_t n);  // make the size of the vector be exactly n  

Element Access operator[] (size_t n); 

Modifier void push_back(const value_type &val); 

iterator insert(iterator position, const value_type &val); 

iterator insert(iterator position, InputIterator first, InputIterator 

last); 

iterator erase(iterator position); 

Class set<value_type> 

Operation iterator find (const key_type& val); 

size_type count (const key_type& val); 

Modifier pair<iterator,bool> insert (const value_type& val); 

void insert (InputIterator first, InputIterator last); 

void erase (iterator position); 

size_type erase (const value_type& val); 

void erase (iterator first, iterator last); 

Class map<key_type,mapped_type> 

Element Access mapped_type& operator[] (const key_type& k); 

Operation iterator find (const key_type& val); 

size_type count (const key_type& val); 

Modifier pair<iterator,bool> insert (const pair<key_type,mapped_type>& val); 

void insert (InputIterator first, InputIterator last); 

void erase (iterator position); 

size_type erase (const key_type& val); 

void erase (iterator first, iterator last); 

Container Adapter 

 These three data structures support the same data modifiers but each has different strategy. These 

data structures do not support iterator. 

Modifier void push (const value_type& val); // add the element 

void pop();   // remove the element 

Class queue<value_type> 

Element Access value_type front(); 

value_type back(); 

Class stack<value_type> 

Element Access value_type top(); 

Class priority_queue<value_type> 

Element Access value_type top(); 

Useful function 
iterator find (iterator first, iterator last, const T& val);   
void sort (iterator first, iterator last, Compare comp);  

pair<T1,T2> make_pair (T1 x, T2 y); 


