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หมายเหตุ   

1. ขอสอบมีทั้งหมด 9 ขอในกระดาษคําถามคําตอบจํานวน  2 แผน  3 หนา     คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

2. ไมอนุญาตใหนําตําราและเครื่องคํานวณตางๆ ใดๆ เขาหองสอบ 
3. ควรเขียนตอบดวยลายมือที่อานงายและชัดเจน 

4. หามการหยิบยืมสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น จากผูสอบอื่นๆ เวนแตผูคมุสอบจะหยิบยืมให 
5. หามนําสวนใดสวนหนึ่งของขอสอบออกจากหองสอบ  ขอสอบเปนทรัพยสินของราชการซึ่งผูลักพาอาจมีโทษทางคดีอาญา 
6. ผูที่ประสงคจะออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบ แตตองไมนอยกวา 45 นาที  
7. เมื่อหมดเวลาสอบ ผูเขาสอบตองหยุดการเขียนใดๆ ทั้งสิน้  
8. ผูที่ปฏิบัติเขาขายทจุริตในการสอบ ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร  

มีโทษ คือ ไดรับ สัญลักษณ F ในรายวิชาท่ีทุจริต และพักการศึกษาอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 

รับทราบ 

ลงช่ือนิสิต (……………………..…….) 
 

หมายเหตุ (เพิ่มเติม) 
1. ขอใดที่ใหออกแบบอัลกอริทึมนั้น นิสิตสามารถตอบโดยเขยีนบรรยายแนวคิดที่ implement ไดในทางปฏิบัติ  หรือจะเขียนเปน

รหัสเทียมประกอบแนวคิดที่นําเสนอดวยก็ได  และตองวิเคราะหประสิทธิภาพเชิงเวลาของอัลกอริทึมที่นําเสนอดวย 

2. ตองแสดงวิธีทําทุกขอ การเขียนคําตอบเพียงอยางเดียวจะไมมีคะแนนให (ยกเวนวาจะเขียนในคําสั่ง) 
3. ใหเขียนตอบในสมดุคําตอบ โดยเขยีนตอบขอท่ี k ไวท่ีหนาท่ี k ในสมุดคําตอบ (k = 1,2,…,9) เขียนไมพอ ไปตอที่หนา 10, … 

 

1. (5 คะแนน) กําหนดใหปญหา Maximum Sum of Subsequence (MSS) มีนิยามดังตอไปน้ี  
• ให A = (a0,a1,a2,…,an-1) เปน sequence ขนาด n ตัว,  sum of subsequence ของ A จากตําแหนง p ถึง q มีคา

เทากับ ∑      และคา MSS ของ A คือ sum of subsequence ที่มีคามากที่สุดของ A 

จงเขียนฟงกชัน FindMSS (ดวยภาษา C) ที่ทํางานในเวลา Θ  เพื่อหาคา MSS ของ sequence A ตามโครงฟงกชัน
ตอไปนี้ (หามแกไขหัวฟงกชัน)  

 int FindMSS(int a[], int n) {    // a คืออาเรยขนาด n ชองที่แทน sequence A 
     // insert your code here     // ฟงกชันนี้คืนคาของ MSS ของ sequence A 

 } 
 

2. (7 คะแนน)  จงหาคําตอบของ recurrences ขางลางนี้ (ในรูปของ Θ ) ไมตองแสดงวิธีทํา  (ใหทุกขอมี  T(1) = O(1) )  
1. T(n) = 2T(n/3) + 1 
2. T(n) = 5T(n/4) + n 
3. T(n) = 7T(n/7) + n 
4. T(n) = 9T(n/3) + n2 

5. T(n) = T(n – 1) + 2 
6. T(n) = T(n – 1) + n –1 
7. T(n) = 2T(n – 1) + 3 

 

3. (3 คะแนน) จงหาคําตอบของ T(n) = T(0.6n) + T(0.7n) + n2 ,  T(1) = O(1)  (ตอบในรูปของ Θ)  แสดงวิธีทําดวย 
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4. (5 คะแนน) จงวิเคราะหจํานวนการเปรียบเทียบขอมูล ในบรรทัดที่ 11, 12, และ 16 (แบบ exact analysis  ไมใช asymptotic 
analysis) เมื่อเรียกฟงกชัน maxmin3 ขางลางนี้  

01: void maxmin3(float d[], int n, float *max, float *min) { 
02:   int i; 
03:   float minV, maxV; 
04:   if (n % 2 == 0) { 
05:     maxmin(d[0], d[1], max, min);  i = 2; 
06:   } else { 
07:     *max = *min = d[0];            i = 1; 
08:   } 
09:   for (; i<= n‐2; i+=2) { 
10:     maxmin(d[i], d[i+1], &maxV, &minV); 
11:     if (maxV > *max) *max = maxV; 
12:     if (minV < *min) *min = minV; 
13:   } 
14: } 
15: void maxmin(float a, float b, float *max, float *min) { 
16:   if (a > b) { 
17:     *max = a; *min = b; 
18:   } else { 
19:     *max = b; *min = a; 
20:   } 
21: } 

 
5.  (7 คะแนน) กําหนดใหปญหาการทายกองเปนดังนี้ ปญหาทายกองเปนเกมที่ประกอบดวยผูเลนสองคนคือ ผูเลือก และ ผูทาย เกม

จะเริ่มตนดวยกองหิน n กอนที่มีหมายเลข 1, 2, 3, …, n กํากับ ผูเลือกจะเลือกหินหนึ่งกอน และจําหมายเลขหินกอนนั้นไว 
พรอมทั้งคืนหินกอนดังกลาวลงไปในกอง ขั้นตอนนี้ผูทายจะไมสามารถทราบไดวาผูเลือกไดทําการเลือกหินหมายเลขใดไว 
หลังจากนั้น ผูทาย จะตองหาวาหินกอนใดที่ผูเลือกไดเลือกไว สิ่งที่ผูทายสามารถทําได คือ ผูทายสามารถแบงกอนหินออกมา
เปนกอง ๆ กองละกี่กอนก็ได แลวถามผูเลือกวา “หินกอนที่คุณเลือกอยูในกองนี้หรือไม” โดยมีกติกาวา ผูเลือกสามารถโกหกได
เพียงแคหนึ่งครั้งเทานั้น ประสิทธิภาพของผูทายในเกมนี้ขึ้นอยูกับจํานวนครั้งที่มีการถามคําถาม  
นายหินเสนออัลกอริทึมแบบ divide and conquer ที่มีกลวิธีในการแบงและถามสามแบบขางลางนี้ จงเขียน recurrence ที่
แทนจํานวนครั้งในการทาย ในแตละแบบที่นายหินนําเสนอ 
ก) แบงหินออกเปนสองกองเทา ๆ กัน  และทุกครั้งหลังการแบงจะถามวา “มีกอนหินที่เลือกอยูในกองแรกใชหรือไม” 3 ครั้ง 

แลวตัดกองที่คิดวาไมใชออก หลังจากนั้นจึงเริ่มเวียนซ้ํา 
ข) แบงหินออกเปนสี่กอง และถามสองครั้ง โดยถามครั้งแรกวา “กอนหินที่เลือกอยูในกอง 1 หรือกอง 2 ใชหรือไม” ถาผู

เลือกตอบวา “ใช” ใหทําเครื่องหมาย  ไวที่กอง 1 และ กอง 2 และใหทําเครื่องหมาย  ไวที่กอง 3 และ กอง 4 แตถาผู
เลือกตอบวา “ไม” ใหทําเครื่องหมายกลับกัน สวนคําถามครั้งที่สอง ใหถามวา “กอนหินที่เลือกอยูในกองหนึ่งหรือกอง
สามใชหรือไม”  และทําเครื่องหมายเชนเดียวกันกับคําถามแรก (ดูตัวอยาง) แลวใหตัดกองที่ถูกทําเครื่องหมาย  สองครั้ง
ทิ้งไป หลังจากนั้นจึงเริ่มเวียนซ้ํา 

กอง 1   กอง 2  
กอง 2  กอง 4  

ตัวอยาง กรณี คําถามขอแรกตอบวา “ใช” และขอสองตอบวา “ใช” ใหตัดกอง 4 ทิ้งไป 
ค) แบงกองเปนสี่กอง ถามคําถามเชนเดียวกับ ข) ตัดกองที่มีเครื่องหมาย  ออก แลวเก็บกองที่มีเครื่องหมาย  ไว

เรียกวา กอง a โดยรวมกองที่มีเครื่องหมาย  เขาดวยกันเรียกวา b ทําการแบงครึ่งกอง a และ b อยางละครึ่งจนไดสี่
กอง แลวจึงเริ่มเวียนซ้ํา 
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6. (8 คะแนน) เราสามารถมองการทํางานของ merge sort แบบ bottom-up ได ดวยการแบงขอมูลออกเปน n ชุด ชุดละ 1 ตัว  

• เพื่อนําขอมูลชุดละตัวนี้มา merge ทีละ 2 ชุด จะไดขอมูล ⎡n/2⎤ ชุด ชุดละไมเกิน 2 ตัว   

• จากนั้น merge ขอมูลทีละ 2 ชุด ไดขอมูล ⎡n/4⎤ ชุด ชุดละไมเกิน 4 ตัว   

• แลว merge ตอทีละ 2 ชุด ได ⎡n/8⎤ ชุด ชุดละไมเกิน 8 ตัว, … 

• กระทําเชนนี้ไปจน merge แลวไดขอมูลเพียงชุดเดียว  จะไดขอมูลในชุดนี้เรียงลําดับ 
ก) จงเขียนรหัสเทียมแสดงอัลกอริทึมของการทํา mergesort แบบ bottom-up 
ข) จงยกตัวอยางอาเรยขนาด 8 ชองของจํานวนที่มีคาตางกันหมด ที่ทําใหการใช mergesort แบบ bottom-up มีการ

เปรียบเทียบขอมูลในอาเรยเปนจํานวนครั้งนอยสุด 
ค) จงยกตัวอยางอาเรยขนาด 8 ชองของจํานวนที่มีคาตางกันหมด ที่ทําใหการใช mergesort แบบ bottom-up มีการ

เปรียบเทียบขอมูลในอาเรยเปนจํานวนครั้งมากสุด 
ง) การแบงเปนชุด ๆ ดวยวิธีที่นําเสนอมาไมไดพิจารณาลักษณะของขอมูลเลย หากคิดสักเล็กนอยกอนแบง แบงใหฉลาด

หนอย นาจะทําใหเรียงลําดับไดดีขึ้น เชน กรณีที่ขอมูลในอาเรยมีลักษณะที่เรียงกันจากมากไปนอย หรือนอยไปมาก ตอ
กันยาว ๆ เชน 

[0 , 7 , 11 , 14 , 13 , 12 , 7 , 3 , 3 , 1] 
จงออกแบบวิธีการแบงขอมูลแบบใหมใหกับอัลกอริทึม merge sort แบบ bottom-up เพื่อใหสามารถทํางานกับ
ลักษณะของขอมูลดังกลาว ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และจงวิเคราะหประสิทธิภาพเชิงเวลาของอัลกอริทึมนี้ดวย 

7. (5 คะแนน) ให S เปน set ของจํานวนเต็ม n ตัว S = (a1,a2,…,an) และ ให t เปนจํานวนเต็มคาหนึ่ง เราอยากทราบวา มี subset 
ของ S ที่ผลรวมของสมาชิกทุกตัวใน subset นั้นมีคาเทากับ t หรือไม (เชน …… ) จงออกแบบอัลกอริทึมที่ใชเวลา O(nt) ใน
การตอบคําถามดังกลาว โดยใหออกแบบเฉพาะ recurrence ของปญหาดังกลาว พรอมคําอธิบายและนิยามของ recurrence 
นั้น โดยไมตองเขียนอัลกอริทึมหรือรหัสเทียมใด ๆ 

8. (5 คะแนน) กําหนดใหฟงกชัน f(x) มีนิยามดังนี้  

  x/2,    
3 1,      

และกําหนดให Hailstone sequence ของตัวเลข x คือ sequence ดังนี้ (x, f(x), f(f(x)),  f(f(f(x))), …) โดยที่ sequence 
นี้จะหยุดที่ตัวเลข 1 ตัวอยางเชน Hailstone sequence ของ 5 คือ (5,16,8,4,2,1) กําหนดใหความยาวของ Hailstone 

sequence คือจํานวนของสมาชิกใน sequence นั้น (ความยาวของ Hailstone sequence ของตัวเลข 5 คือ 6) 

จงออกแบบอัลกอริทึมโดยใชเทคนิค Memoization ในการคํานวณหาความยาวของ Hailstone sequence ของจํานวนเต็ม
ต้ังแต 1 ถึง 9,999  

9. (5 คะแนน) กําหนดให A[1..n] เปนอาเรยขนาด n ชองของจํานวนเต็มที่มีคาตางกันหมด และ ขอมูลในอาเรยนั้นเรียงจากนอย
ไปมากเรียบรอยแลว จงออกแบบอัลกอริทึมประเภท divide-and-conquer ที่ใชเวลา O( (log n)2 ) เพื่อตรวจสอบวาใน
อาเรยดังกลาว มีชองที่ A[i] = i หรือไม  

 


