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ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัว         CR58  

หมายเหตุ   

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 11 ข้อในกระดาษค าถามค าตอบจ านวน 8 แผ่น 8 หน้า     คะแนนเต็ม 73 คะแนน 
2. ไม่อนุญาตให้น าต าราและเครื่องค านวณต่างๆ ใดๆ เข้าห้องสอบ 
3. ควรเขียนตอบด้วยลายมอืที่อ่านง่ายและชัดเจน สามารถใช้ดินสอเขยีนค าตอบได้ 
4. ห้ามการหยิบยืมสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น จากผู้สอบอื่นๆ เว้นแต่ผู้คุมสอบจะหยิบยืมให้ 
5. ห้ามน าส่วนใดสว่นหนึ่งของข้อสอบออกจากหอ้งสอบ  ข้อสอบเป็นทรัพย์สินของราชการซ่ึงผู้ลักพาอาจมโีทษทางคดีอาญา 
6. ผู้ที่ประสงค์จะออกจากหอ้งสอบก่อนหมดเวลาสอบ แต่ตอ้งไม่น้อยกวา่ 45 นาที  
7. เมื่อหมดเวลาสอบ ผู้เขา้สอบต้องหยุดการเขียนใดๆ ทั้งสิ้น  
8. ผู้ที่ปฏิบัติเข้าขา่ยทุจริตในการสอบ ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  

มีโทษ คือ ได้รับ สัญลักษณ ์F ในรายวชิาที่ทุจรติ และพักการศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

รับทราบ 

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

 (5 คะแนน) จงวาด AVL Tree ที่เกิดขึ้นจากการเพิม่และลบข้อมลูดงัต่อไปนี้ทีละขั้น 
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 (4 คะแนน) จงเขียนอธิบายสั้นๆวา่ท าไมข้อความดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับ hash table ถึงเป็นสิ่งที่ควรปฎบิัติตาม 
a. ขนาดของ hash table ควรเป็นตวัเลขจ านวนเฉพาะ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

b. Load factor ห้ามเกิน 0.5 เมื่อใช้ quadratic probing กับ open addressing hash table 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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 (5 คะแนน) จงวิเคราะห์เวลาการท างานของฟังก์ชันข้างล่างนี้ (ในรูปของ  ของฟังก์ชัน n)  
a1(int n) { 
  vector<int> v; 
  for (int i = 0;i < n;i++) 
    v.push_back(i); 
  for (int i = 0;i < n;i++) 
    v.erase(v.end()-1); 
} 

a1(n) ใช้เวลา เป็น ( ? )  

a2(int n) { 
  s = 0 
  for (i=1; i<=n; i++) { 
    for (j=i; j>=0; j--) { 
      s = i+j 
    } 
  } 
  return s 
} 

a2(n) ใช้เวลา เป็น ( ? ) 

a3(int n) { 
  list<int> l; 
  for (int i = 0;i < n;i++) 
    l.insert(l.begin(),i); 
  while (l.size() > 0)       
    l.erase(l.begin()); 
} 
 

a3(n) ใช้เวลา เป็น ( ? ) 

a4(int n) { 
  map<int,int> m; 
  for (int i = 0;i < n;i++) 
    m[0] = i; 
  s = 0; 
  for (auto &x : m) { 
    s += x.second; 
  } 
} 

a4(n) ใช้เวลา เป็น ( ? ) 

a5(int n) { 
  if (n > 0) { 
    a5(n – 2); 
    a5(n – 2); 
  } 
} 

a5(n) ใช้เวลา เป็น ( ? ) 

 (5 คะแนน) ให้ t คือ Binary Tree ต้นหนึ่ง มี 8 ปม เมื่อเราแวะผ่านปมใน t แบบในล าดับ (inorder traversal) ไดล้ าดับดังนี้ <D, 
B, E, H, A, C, G, F> และเมื่อแวะผ่านปมแบบหลังล าดับ (postorder traversal) ใน t  ได้ล าดับ <D, H, E, B, G, F, C, A> จง
เขียนล าดับของช่ือปมที่ถูกแวะผ่าน เมื่อแวะผ่านปมใน t แบบก่อนล าดับ (preorder traversal) 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

************ ส าคัญ!!! ************ 
ต้ังแต่ข้อ 4 เป็นต้นไปเป็นการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมจะต้องไม่ผิด syntax ในส่วนที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียก 
function และ argument ของฟังก์ชันจะต้องถูกต้อง นอกจากนี้คะแนนจะแปรผันตาม “ประสิทธิภาพ” ของโปรแกรมที่เขียนมา 

****** ให้สังเกตถึงข้อก าหนดต่าง ๆ ในโจทย์ให้รอบคอบ การไม่ท าตามข้อก าหนดจะมีผลต่อคะแนนเป็นอย่างมาก ****** 

 
 (5 คะแนน) คลาส CP::queue มี implementation ดังแสดงในช่องข้างล่างนี้ จงเขียนฟังก์ชัน void remove_kth(size_t k) 

เพิ่มเตมิให้กับคลาสดังกลา่ว ซึ่งเปน็การเอาข้อมูลล าดับที่ k (นับจากข้อมูลตัวแรกท่ีอยู่ท่ีหัวคิวเป็นล าดบัท่ี 0) ออกจากคิว 
ตัวอย่างเช่น การเรยีก remove_kth(0) นั่นจะให้ผลเหมือนกับการเรียก pop() และการเรยีก remove_kth(3) จากคิวซึ่งมีข้อมูล
เป็น {A,B,C,D,E} (เมื่อ A คือหัวคิว และ E คือข้อมูลตัวสุดท้ายที่พ่ึงใส่เข้าไป) คิวของเราจะต้องเปลี่ยนไปเป็น {A,B,C,E} ในกรณีที ่k 
มีค่ามากกว่าจ านวนข้อมลูในคิว ไม่ต้องท าอะไร 
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template <typename T> 
class queue { 
  protected: 
    T*     mData; 
    size_t mCap; 
    size_t mSize; 

    size_t mFront; // ต าแหน่งบอกว่าขอ้มูลแรกอยู่ช่องไหน คิวจะวนทบอารเ์รย์ด้วยนะ 
 
   public: 
    void remove_kth(size_t k) { 

      // เติม C++ code ตรงนี ้ 
 
 
    if (k > size) return ; 
    int n = size(); 
    for (int i = 0;i < k;i++) { 
      push(front()); 
      pop(); 
    } 
    pop(); 
    for (int i = k+1;i < n;i++) { 
      push(front()); 
      pop(); 
    } 
 
 
 
 
 
    } 
} 

 (5 คะแนน) โครงสร้างข้อมลูแบบ Binary Heap ตามที่เรียนในห้องเรียนนั้นใช้อาร์เรยใ์นการเก็บต้นไม ้Binary Heap โดยที่ข้อมูลตัว
ที่มีค่ามากที่สดุอยู่ที่ปมรากของฮีบ (ซึ่งก็คือช่องหมายเลข 0 ใน อาเรย์) จงเขียนฟังก์ชัน bool isAHeap(vector<int> v) ซึ่งจะท า
การตรวจสอบว่าข้อมลูใน v นั้นเก็บข้อมูลที่มีลักษณะตรงตามเง่ือนไขของ Binary Heap หรือไม่ (ให้ถือว่าการเปรียบเทียบข้อมลูนั้น
สามารถท าไดโ้ดยใช้เครื่องหมาย <, >, == ได้โดยตรง)  

bool isAHeap(vector<int> v) { 
 
 
  for (int i = v.size()-1;i > 0;i--) { 
    if (v[i] > v[ (i-1) / 2]) return false; 
  } 
  return true; 
 
 
 
 
 
} 
 

 (4 คะแนน) ในข้อนี้ให้นิสิตเขียนฟังก์ช่ัน size_t find_position(const KeyT& k) ส าหรับคลาสประเภทเดียวกับ 
CP::unordered_map ที่ใช้หาต าแหน่งใน hash table แบบ double hashing  

นิสิตสามารถดูตัวอย่างของ ของ find_position ส าหรับการต าแหนง่แบบ linear probing ตามที่ท่ีนิสิตเรียนในคาบดังต่อไปนี ้
size_t find_position(const KeyT& key) { 
  size_t homePos = hash_to_bucket(key); 
  size_t pos = homePos, m = mBuckets.size(), col_count = 0; 
  while ( !mBuckets[pos].empty() && 
          !mEqual(mBuckets[pos].value.first, key) ) { 
     col_count++; 
     pos = (homePos + col_count) % m; 
  } 
  return pos; 
} 

โดยให้ฟังก์ช่ัน g(key) เป็นอีกแฮชฟังก์ช่ันท่ีใช้ในการกระโดด 
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int g(const KeyT& key) { 

// g เป็น has function 
} 
size_t find_position(const KeyT& key) { 
  size_t homePos = hash_to_bucket(key); 
  size_t pos = homePos, m = mBuckets.size(), col_count = 0; 
  while ( !mBuckets[pos].empty() && 
          !mEqual(mBuckets[pos].value.first, key) ) { 

           col_count++; 

           // เติม C++ code ตรงนี ้
 
 
 

 
  } 
  return pos; 
} 

 (10 คะแนน) ในข้อนี้ให้นิสิตเขียนเพิ่มค าสั่ง eraseEveryOther() เพื่อท าการลบข้อมูลใน circular doubly linked list with 
header แบบตัวเว้นตัว กล่าวคือ ฟังก์ชันนี้จะลบข้อมูลตัวแรก ไมล่บข้อมูลตัวที่สอง ลบข้อมลูตัวทีส่าม ไมล่บข้อมูลตัวที่สี่ สลับกันไป
จนครบทุกตัว โดยในข้อนี้ห้ามนิสติเรียก บริการใดๆของ list และห้ามใช้ iterator โดยเด็ดขาดแต่สามารถเรียกบริการของ 
node ได้ 

template <typename T> 
class list { 
  protected: 
    class node { 
      protected: 
      T     data;   node *prev;  node *next; 
      node() : data( T() ), prev(this), next(this) { } 
      node(const T& data, node* prev, node* next) : data( T(data) ), prev(prev), next(next) { } 
  }; 
 
    node   *mHeader; // pointer to a header node 
    size_t  mSize; 
 // ............... 
 void eraseEveryOther() { 

     // เติม C++ code ตรงนี ้
 
 
 
        node *p = mHeader; 
 
        while (p->next != mHeader) { 
          node *tmp = p->next; 
          p->next = p->next->next; 
          p->next->prev = p; 
           
          delete tmp; 
           
          p = p->next; 
        }  
  
  
 } 
};  

 (10 คะแนน) ก าหนดให้ม ีBinary Search Tree (BST) ที่เก็บข้อมูลประเภท int ที่ไม่ซ้ ากันเลยอยูต่้นหนึ่ง ปมแต่ละปมของต้นไม้นี้
เป็นตัวแปรประเภท node* โดยที่คลาส node นั้นเป็นดังที่เขียนไว้ด้านล่างนี ้ให้สังเกตว่าคลาส node นั้นม ีmember คือ size ซึ่ง
ระบุจ านวนปมทั้งหมดที่เป็นลูกหลานของปมดังกล่าว (นับปมดังกลา่วด้วย) สมมติว่าปมทั้งหมดในต้นไม้นี้มีค่าที่ถูกต้องตามนิยามของ 
BST (ซึ่งหมายความว่าค่า size ของแต่ละปมมีการค านวณให้เป็นคา่ที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว) จงเขียนฟังก์ชัน node* get_kth(node 
*r, size_t k) ซึ่งจะคืนปมที่มีเก็บค่าล าดับที ่k เมื่อเรียงจากน้อยไปมากของต้นไม ้BST ที่มีปมรากอยู่ที่ r หรือคืนค่า NULL เมื่อไม่มี
ปมดังกล่าว (ให้ปมท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดเป็นล าดับที่ 0) 
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class node { 
   public: 
  int     data;  node *left;  node *right; 

  size_t  size; // จ านวนปมทัง้หมดที่อยู่ภายใต้ปมนี ้รวมถึงตวัเองด้วย 
}; 
 
node* get_kth(node *r, size_t k) { 
 
 
      if (r == NULL) return NULL; 
      if (k > r->size) return NULL; 
 
      int nl = 0; 
      if (r->left != NULL)  
        nl = r->left->size; 
      if (nl > k) 
        return get_kth(r->left,k); 
      k -= nl; 
      if (k == 0) 
        return r; 
      return get_kth(r->right,k-1); 
 
 
 
 
} 

 (10 คะแนน) จงเขียนฟังก์ช่ัน int count_leaves() เพื่อเพ่ิมบริการให้กับคลาส CP::map_avl เพื่อนับว่าในต้นไม ้AVL ดังกล่าวนั้น มีปม
ที่เป็นใบอยู่กี่ปม โดยในข้อนี้ห้ามนิสิตใช้ iterator โดยเด็ดขาดแต่สามารถเรียกบริการอื่น ๆ ของ CP::map_avl ได้และนิสิต
สามารถเขียนฟังกช์ันอืน่เพ่ิมเติมเข้าไปในคลาสนี้ได้เช่นกัน  
template <typename KeyT, 
          typename MappedT, 
          typename CompareT = std::less<KeyT> > 
class map_avl { 
protected: 
 class node { 
    friend class map_avl; 
    protected: 
   ValueT data; int    height; 
   node  *left, *right, *parent;   
   //...... 
 } 
 node     *mRoot;  CompareT  mLess;   size_t    mSize; 

 // สามารถ เตมิ function อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตรงนี้  
 
    int count_leaves(node *r) { 
      if (r == NULL) return 0; 
      if (r->left == NULL && r->right == NULL) return 1; 
      return count_leaves(r->left) + count_leaves(r->right); 
    } 
 
 
 
public: 
 int count_leaves() { 

  // เติม C++ code ตรงนี ้
 
        if (mRoot == NULL) return 0; 
        return count_leaves(mRoot); 
 
 
 
 

 
 
 } 
}; 
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 (10 คะแนน) ในข้อนี้เราจะพิจารณาโครงสรา้งข้อมูลแบบใหม่ที่มีชือ่ว่า Bloom Filter โดย Bloom Filter นั้นเป็นโครงสร้างข้อมลูที่
มีบริการหลักอยูส่องบริการคือ void insert(const &T x) ซึ่งท าหน้าท่ีเอาข้อมูล x ใส่ลงไปในโครงสรา้งข้อมูล และ bool 
exist(const &T y) ซึ่งใช้ตรวจสอบว่ามีข้อมูล y อยู่ในโครงสร้างข้อมูลนี้หรือไม่ Bloom Filter ไม่รองรับการลบข้อมลู และไม่ม ี
iterator 
Bloom Filter มีความแปลกประหลาดอยู่อยา่งหนึ่งคือบริการ exist นั้นอาจจะคืนค่า true ส าหรับขอ้มูลที่ไมเ่คยถูกใสไ่ปใน

โครงสร้างข้อมูลมาก่อนเลย (กล่าวคือ เมื่อ exists คืนค่า true มันอาจจะไม่ได้แปลว่ามีข้อมูลดังกล่าวอยู่ในโครงสรา้งข้อมูลก็เป็นได้) แต่
เมื่อ exist คืนค่า false นั้น เรามัน่ใจได้แน่นอนว่า ไมม่ีข้อมูลดังกลา่วอยู่ในโครงสร้างข้อมูลจริง ๆ 

หลักการท างานของ Bloom Filter คือ มันจะสร้างตารางขนาด K ช่อง แต่ละช่องเก็บค่าประเภท bool เท่านั้น และม ีhash 

function จ านวน M hash function ที่แตกต่างกัน ก าหนดให ้ℎ𝑖(𝑥) คือ hash function ตัวที่ i เมื่อเราใสข่้อมูล x ลงไปใน Bloom 

Filter เราจะท าการ mark ช่องหมายเลข ℎ1(𝑥), ℎ2(𝑥), … , ℎ𝑚(𝑥) ในตารางให้มีค่าเป็น true  และเมื่อเราต้องการ

ตรวจสอบว่า Bloom Filter นี้มีข้อมูล y อยู่หรือไม่ เราก็จะไปตรวจสอบว่าช่อง ℎ1(𝑦), ℎ2(𝑦), … , ℎ𝑚(𝑦) ทุกช่องนั้นมีค่า

เป็น true ทั้งหมดหรือไม ่ความผดิพลาดของฟังก์ชัน exists นั้นเกิดจากการที่ช่องหมายเลข ℎ1(𝑦), … , ℎ𝑚(𝑦) นั้นเป็น true 

จากการ insert ข้อมูล x1 ร่วมกับ x2 ที่ท าให้ช่อง ℎ1(𝑥1), … , ℎ𝑚(𝑥1) กับช่อง ℎ1(𝑥2), … , ℎ𝑚(𝑥2) นั้นซ้ ากับช่อง 

ℎ1(𝑦), … , ℎ𝑚(𝑦) เป็นต้น  
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงตาราง Bloom Filter ที่ค่า K = 9 และ M = 2 ที่มีการใส่ค่า 1 และ 3 เข้าไป โดยที่ hash ฟังก์ชันมีค่าเป็นดัง

ตารางถัดมา จะเห็นว่า exists(5) นั้นจะเป็น true ถึงแม้เราจะไมเ่คยใส่ค่า 5 ลงไปก็ตาม (เนื่องจาก ℎ1(5) = 7 และ ℎ2(5) =

2 และช่อง 2 และ 7 น้ันมีค่าเป็นจริง แต่ว่า exists(2) นั้นเป็น false 
ช่อง 0 ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 ช่อง 4 ช่อง 5 ช่อง 6 ช่อง 7 ช่อง 8 
True False True False False False False True False 

 
ค่า x 1 2 3 4 5 

ℎ1(𝑥) 2 1 0 1 7 

ℎ2(𝑥) 0 6 7 3 2 
 

จงเขียนคลาส BloomFilter ซึ่งเป็นโครงสร้างข้อมูล Bloom Filter ที่ท างานตามหลักการข้างต้น โดยคลาส Bloom Filter จะต้องมี
ฟังก์ชันดังต่อไปนี ้

 BloomFilter(size_t K, vector<std::hash<T> > hash) เป็น constructor ซึ่งรับค่า K และ hash function จ านวน M 
function ในรูปแบบ vector ของ std::hash<T>  

สมมติให ้x เป็นตัวแปรประเภท T และให ้h เป็น hash function ในรูปแบบตัวแปรประเภท std::hash<T>  การค านวณ
ค่า hash ของ x ท าได้โดยเรยีก h(x) ซึ่งจะคืนค่าเป็นตัวเลขจ านวนเต็มตั้งแต ่0 ถึง 232-1 

 void insert(const T& data) เป็นฟังก์ชันท่ีใส่ข้อมูล data ลงไปใน BloomFilter 

 bool exists(const T& value) เป็นฟังก์ชันท่ีตรวจสอบว่ามีค่า value อยู่ใน BloomFilter นี้หรือไม่ (โดยที่อาจจะคืนค่า true ที่
ผิดมากเ็ป็นได้ แต่ไม่เคยคืนค่า false ที่ผิด) 

(ย่อหน้านี้ไม่เกีย่วกับข้อสอบ มันเพียงแค่อธิบายว่า Bloom Filter นั้นมีประโยชน์อย่างไร) หลักการของ Bloom Filter ท าให้เรา

สามารถใช้ช่องเพียง K ช่องในการเก็บข้อมูลจ านวนกีต่ัวก็ได้ โดยที่ประสิทธิภาพในการท างานของ insert และ exist นั้นเป็น Θ(𝑀) 
อย่างไรก็ตาม ถ้าคา่ K และ M นั้นน้อย ๆ มันมีโอกาสที่ exist จะคนืค่า true ที่ไม่ถูกต้องมากยิ่งข้ึน ประโยชน์ของ Bloom Filter คือเรา
สามารถเก็บข้อมูลจ านวนมาก ๆ ได้โดยที่ใช้ค่า K น้อยกว่าจ านวนข้อมูล โดยการใช้งานหนึ่งของ Bloom Filter คือใช้ส าหรับตรวจสอบ
ว่าค่าดังกล่าวอยู่ใน cache ของหรือไม่ โดยใช้ Bloom Filter มาเป็นตัวกรองเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว โดยที่ถ้า exist คืนค่า false จะ
หมายความว่าข้อมูลดังกล่าวไม่อยูใ่น cache และระบบจะต้องไปหาค่านั้นมาจากท่ีอื่น แต่ถ้า Bloom Filter คืนค่า true ระบบจะ
ทดลองไปหาข้อมลูดังกลา่วจาก cache ก่อน เมื่อไม่เจอข้อมลูจริง ๆ จึงไปหาค่าจากท่ีอื่น  
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11.1 จงอธิบาย data member ต่าง ๆ ที่ใช้ในคลาสที่ออกแบบข้ึน ว่ามี member อะไรบา้ง และ แตล่ะตวัท าหน้าท่ีอะไร ท าไมถึง
เลือกใช้ประเภทตัวแปรดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2 จงเขียนคลาส Bloom Filter ตามข้อก าหนดที่ไดร้ะบไุว้ข้างต้น ถ้าหากเนื้อท่ีไม่พอเขียน ให้เขียนไว้ด้านหลังของ หน้า 7 เท่าน้ัน 
 
template <typename T> 
class BloomFilter { 
  protected: 
    std::hash<T> h; 
    vector<bool> t; 
  public: 
    BloomFilter(size_t K, std::hash<T> h) : , t(vector<bool>(K)), h(h) { } 
     
    void insert(const T& x) { 
      for (auto &f : h) { 
        t[h(x)] = true; 
      } 
    } 
     
    bool exist(const T& y) { 
      for (auto &f : h) { 
        if (t[h(x)] == false)  
           return false; 
      } 
      return true; 
    } 
   
   
   
}; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STL Reference 

    (be noted that the underlined method is not available in CP version) 
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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 these two 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<ValueT> 

Element Access ValueT& operator[] (size_t n); 
ValueT& at(inti dx); 

Modifier ที่ใช้ได้ทั้ง 

list และ vector 

void push_back(const ValueT& val); 
void pop_back(); 
iterator insert(iterator position, const ValueT& val); 
iterator insert(iterator position, InputIterator first, InputIterator last); 
iterator erase(iterator position); 
iterator erase(iterator first, iterator last); 
void clear(); 
void resize(size_t n); 

Modifier ที่ใช้ได้เฉพาะ

list  

void push_front(const ValueT& val);  
void pop_font; 
void remove(const ValueT& val); 

Class set<ValueT> 

Operation iterator find (const ValueT& val); 

size_t count (const ValueT& val); 

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

void insert (InputIterator first, InputIterator last); 

iterator erase (iterator position); 
iterator erase (iterator first, iterator last); 
size_t erase (const ValueT& val); 

Class map<KeyT, MappedT> 

Element Access MappedT& operator[] (const KeyT& k); 

Operation iterator find (const KeyT& k); 
size_t count (const KeyT& k); 

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

void insert (InputIterator first, InputIterator last); 
iterator erase (iterator position); 

iterator erase (iterator first, iterator last); 
size_t erase (const KeyT& k);  

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 ValueT& val); // add the element 
void pop();   // remove the element 

Class queue<ValueT> 

Element Access ValueT front(); 
ValueT back(); 

Class stack<ValueT> 

Element Access ValueT top(); 

Class priority_queue<ValueT, ContainerT = vector<ValueT>, CompareT = less<ValueT> > 

Element Access ValueT top(); 

Useful functions 
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); 
 


