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หมายเหตุ
1.

ข้อสอบมีท้งั หมด 6 ข้อ ในกระดาษคาถามคาตอบ 3 หน้า

2.

ไม่อนุญาตให้นาตาราและเอกสารใดๆ เข้าในห้องสอบ

3.

ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคานวณใดๆ

4.

ห้ามการหยิบยืมสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น จากผู้สอบอื่นๆ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบจะหยิบยืมให้

5.

ห้ามนาส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบและสมุดคาตอบออกจากห้องสอบ

6.

ผู้เข้าสอบสามารถออกจากห้องสอบได้ หลังจากผ่านการสอบไปแล้ว 45 นาที

7.

เมื่อหมดเวลาสอบ ผู้เข้าสอบต้องหยุดการเขียนใดๆ ทั้งสิ้น

8.

นิ สิตกระทาผิดเกี่ยวกับการสอบ ตามข้อบังคั บจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี โทษ คื อ พ้นสภาพการเป็นนิสิต หรือ ได้ รับ
สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่กระทาผิด และอาจพิจารณาให้ถอนรายวิชาอื่นทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานี้

* ร่วมรณรงค์การไม่กระทาผิดและไม่ทุจริตการสอบที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ *
ข้าพเจ้ายอมรับในข้อกาหนดที่กล่าวมานี้ ข้าพเจ้าเป็นผู้ทาข้อสอบนี้ด้วยตนเองโดยมิได้รับการช่วยเหลือ หรือให้ความ
ช่วยเหลือ ในการทาข้อสอบนี้

ลงชื่อนิสิต..............................................................
วันที่........................................................................

• ให้ปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ ตามที่ได้เขียนไว้ในเอกสาร “อธิบายการสอบ Final”
• ใช้ดินสอเขียนคาตอบได้
• ให้สง่ คาตอบในระบบ MCV
o หากใช้วิธีเขียนคาตอบลงกระดาษ สามารถส่งคาตอบได้เฉพาะช่วงเวลา
7 นาทีสด
ุ ท้ายของการสอบ
o หากใช้วิธีพิมพ์คาตอบ หรือ เขียนลง อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ สามารถส่ง
คาตอบได้ตลอดเวลา
o การตรวจจะนับเฉพาะ submission สุดท้ายที่ตรงตามเงื่อนไขข้างต้น
เท่านัน
้

1. (10 คะแนน) จงอธิบายแนวคิดและหลักการทางานของ Topological Sort พร้อมยกตัวอย่างการใช้งานที่เหมาะสม โดย
คาตอบต้องมีความยาวไม่นอ
้ ยกว่า ครึ่งหน้า และ ยาว “ไม่ควร” เกินหนึ่งหน้า เมื่อใช้ตัวอักษรขนาดใกล้เคียงกับขนาดใน
ข้อสอบนี้
2. (10 คะแนน) ณ ประเทศแห่งหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเมือง N เมือง แทนด้วยตัวเลขจานวนเต็ม 1 ถึง N โดยปัญหาข้อนีจ
้ ะให้
นิสิตช่วยออกแบบอัลกอริทึมในการกระจายวัคซีนจากเมืองหลวงไปยังเมืองอื่นๆ ทุกๆเมืองโดยให้เวลาที่ใช้ในการ
กระจายวัคซีนไปยังเมืองต่างๆน้อยสุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยมีข้อกาหนดดังนี้
1. วัคซีนจะถูกส่งมาจากต่างประเทศมาที่เมืองหลวงเป็นรอบๆ
2. วัคซีนที่ถูกส่งมาแต่ละรอบมีปริมาณไม่มาก จึงทาให้วัคซีนทั้งหมดในแต่ละรอบสามารถบรรจุในรถบรรทุกคันเดียว
ได้เสมอ
3. ประเทศนี้มีรถบรรทุกสาหรับส่งวัคซีนอยู่ N-1 คัน โดยนิสต
ิ สามารถเลือกได้ว่าจะให้แต่ละคันจอดอยูท
่ ่เี มืองไหนบ้าง
โดยสามารถมีรถบรรทุกหลายๆคันจอดอยู่เมืองเดียวกันได้
4. ระบุให้ถนนทางเดียวที่เชื่อมจากเมือง a ไปเมือง b ต้องใช้เวลาในการเดินทาง T(a,b) > 0 ชั่วโมง โดยถ้าหากไม่มถ
ี นน
ทางเดียวเชื่อมจากเมือง a ไปเมือง b แล้ว T(a,b) จะมีคา่ เป็น ∞
5. เราสามารถย้ายวัคซีนบางส่วนหรือทั้งหมดจากรถบรรทุกคันหนึ่งไปยังอีกคันหนึ่งได้รวดเร็วมากจนถือว่าไม่ต้องใช้
เวลาเลย
6. เมื่อวัคซีนมาถึงเมืองหลวงแล้ว จะต้องทาการกระจายไปยังทุกๆ เมืองโดยปริมาณที่แต่ละเมืองจะต้องได้รับนั้นขึ้นกับ
สภาวะการระบาด ณ เวลานัน
ี ะต้องกระจายไปยังทุกๆเมืองแน่ๆ) โดยนิสิตไม่จาเป็นต้องนาเอา
้ ๆ (แต่อย่างไรก็ดจ
สัดส่วนการกระจายมาพิจารณาแต่อย่างใด
7. แผนการกระจายวัคซีนจะต้องทาให้วัคซีนมาถึงยังเมืองต่างๆแต่ละเมืองเร็วที่สด
ุ เท่าที่เป็นไปได้ (ต้อง Optimal)
8. เมื่อรถบรรทุกขนวัคซีนจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง (หรือหลายๆเมือง) แล้วสุดท้ายจะต้องเดินทางกลับไปยัง
เมืองที่รถบรรทุกนี้ประจาอยู่ เพื่อรอการกระจายในรอบถัดไป
9. หากมีหลายแผนที่จะทาการกระจายที่ใช้เวลาน้อยที่สุด ให้เลือกแผนที่ทาให้ผลรวมของเวลาที่รถบรรทุกแต่ละคัน
จะต้องวิ่งน้อยที่สุดเท่าที่ได้ (ไม่จาเป็นต้อง Optimal ก็ได้แต่ไม่ควรเกินจาเป็น)
จากข้อกาหนดเหล่านี้ให้นิสิต อธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหานี้ โดยคาอธิบายจะต้องสามารถตอบคาถามดังต่อไปนี้ได้ดีและ
ครบถ้วนจึงจะได้คะแนนเต็ม
1. จะให้รถบรรทุกแต่ละคันจอดที่เมืองใด
2. เมื่อวัคซีนมาถึงเมืองหลวงแล้วจะบรรจุวัคซีนให้คันไหนบ้าง
3. จะให้รถบรรทุกแต่ละคันวิ่งอย่างไร
4. จะขนย้ายวัคซีน (บางส่วนหรือทั้งหมด) จากคันไหนไปคันไหนตอนไหนบ้าง
5. จะขนวัคซีน (บางส่วนหรือทั้งหมด) จากรถบรรทุกให้แก่เจ้าหน้าที่ในแต่ละเมืองตอนไหน

3. (10 คะแนน) กาหนดให้กราฟสามเหลีย
่ มความสูง n ชัน
้ เป็นกราฟมีน้าหนัก
แบบมีทิศทาง (weighted directed graph) ที่มีปม n(n+1)/2 ปม โดยปม
เหล่านี้จะถูกแบ่งเป็นชั้น ๆ ตั้งแต่ช้ันหมายเลข 1 ถึงชั้นหมายเลข n และ ที่ช้ัน
หมายเลข i ใด ๆ จะมีปมอยู่ i ปมพอดี ในชั้นแต่ละชั้นปมจะเรียงจากซ้ายไป
ขวา ดังนั้นเราสามารถระบุปมแต่ละปมได้ด้วยหมายเลขชั้นและลาดับ (ให้ปม
ซ้ายสุดในชั้น i เป็นปมลาดับที่ 1 และ ปมขวาสุดเป็นปมลาดับที่ i) ปมแต่ละ
ปมในชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ n-1 จะมีเส้นเชื่อมแบบมีทิศทางปมละ 2 เส้นพอดี โดย
ปมในชั้นที่ a ลาดับที่ b จะมีเส้นเชื่อมไปยังปมชั้นที่ a+1 ลาดับที่ b และปมชั้น
ที่ a+1 ลาดับที่ b+1 และกาหนดให้ e[a][b][c] เป็นน้าหนักของเส้นเชื่อมจาก
ปมในชัน
้ ที่ a ลาดับที่ b ไปยังปมในชัน
้ ที่ a+1 ลาดับที่ c รูปด้านขวานี้แสดง
กราฟสามเหลี่ยมความสูง 4
เราต้องการเลือกเส้นเชื่อมบางเส้นจากกราฟนี้ท่ท
ี าให้มีเส้นทางจากปมชั้นที่ 1 ลาดับที่ 1 ไปยังทุก ๆ ปมในกราฟนี้ โดยให้
ผลรวมของน้าหนักของเส้นเชื่อมที่เลือกมีคา่ น้อยที่สุด จงออกแบบอัลกอริทึมสาหรับการแก้ปัญหานี้

4. (10 คะแนน) ปัญหา “พบกันกลางทาง” เป็นดังนี้ มีเมืองอยู่ n เมือง (แต่ละเมืองกากับด้วยหมายเลข 1 ถึง n) เมืองแต่ละ
เมืองมีชุมทางรถทัวร์อยู่ ซึง่ เราสามารถเดินทางด้วยรถทัวร์นี้ไปยังบางเมืองได้ ให้ e[a] เป็นรายการของเมืองปลายทางที่
เราสามารถเดินทางไปจากเมือง a ได้ กาหนดให้รถทัวร์นน
้ั ออกวิ่งตอนกลางคืน และไปถึงปลายทางตอนเช้า ดังนั้น คน
แต่ละคนสามารถเดินทางด้วยรถทัวร์ได้ “ไม่เกิน” 1 ครั้งต่อ 1 วัน (กล่าวคือ ในวันนั้นสามารถขึ้นรถทัวร์จากเมืองที่ตัวเอง
อยู่ ไปยังเมืองปลายทางที่ไปได้จากชุมทางรถทัวร์ของเมืองนั้นเท่านั้น แต่การเดินทางนัน
้ จะเปลี่ยนวันเป็นวันรุ่งขึ้น
แน่นอนว่าคนนั้นจะเลือกอยูก
่ ับที่โดยไม่เดินทางก็ได้) เรามีคนอยู่ 3 คน อยู่ ณ เมือง t1, t2 และ t3 (ซึง่ เป็นไปได้ท่จ
ี ะมี
มากกว่า 1 คนอยู่ในเมืองเดียวกัน) คนทั้งสามคนนี้เป็นเพื่อนกัน และต้องการมาเจอกัน ณ เมืองใดสักเมืองหนึ่ง จง
ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อตอบคาถามต่อไปนี้
4.1. ต้องใช้เวลาน้อยสุดกี่วันที่ท้งั สามคนจะสามารถเดินทางมาเจอกันได้? (ตัวอย่างเช่นสมมติให้ t1=t2=t3 คาตอบของ
ข้อนี้จะเป็น 0 แต่ถ้า t1=t2 ในขณะที่เมือง t3 มีรถทัวร์ไปเมือง t2 คาตอบจะเป็น 1)
4.2. เส้นทางในการเดินทาง (หรือการอยู่เฉย ๆ) ของแต่ละคนเพื่อที่จะได้มาเจอกันในระยะเวลาในข้อ 4.1 คือเส้นทาง
ใด? ให้ตอบเป็นลาดับของเมืองที่แต่ละคนจะต้องเดินทางตามลาดับ (หากอยู่นิ่ง ๆ ไม่เดินทางไปไหนให้ระบุเมือง
เดิมซ้า เช่น [1,4,2,2,3] แปลว่า เดินทางจาก1 ไป 4 แล้วไป 2 แล้วหยุดที่ 2 หนึ่งวัน แล้วค่อยไป 3)
5. (10 คะแนน) ปัญหากาหนดคนให้กับงานเป็นดังนี้ เรามีคนอยู่ n คน (กากับด้วยหมายเลข 0 ถึง n-1) และมีงานอยู่ n ชิ้น
(กากับด้วยหมายเลข 0 ถึง n-1 เช่นกัน) กาหนดให้ให้ cost[a][b] คือค่าจ้างคน a มาทางาน b เราต้องการให้งานทุกชิน
้ ทา
เสร็จ นอกจากนี้ กาหนดให้คนแต่ละคนจะต้องทางาน 1 ชิน
้ พอดี (กล่าวคือ ทุกคนมีงานทา และไม่มีใครต้องทางาน
มากกว่า 1 ชิ้น) ดังนั้นเราจึงต้องเลือกว่างานชิ้นใดจะจ้างให้ใครทา เราต้องการให้ผลรวมของค่าจ้างน้อยที่สด
ุ จงออกแบบ
อัลกอริทม
ึ แบบ State Space Search เพื่อแก้ปัญหานี้ และให้ตอบคาตอบต่อไปนี้
5.1. กาหนดให้ work[i] ระบุว่างานชิ้นที่ i นั้นทาโดยใคร (เช่น work[5] = 3 หมายความว่า งานหมายเลข 5 ทาโดยคน
หมายเลข 3) จงเขียนฟังก์ชัน check(n, cost, work, k) ซึ่งจะคืนค่า True ก็ตอ
่ เมื่อการระบุงานที่ทาถูกต้องตามกฎ
และ ผลรวมของค่าจ้างทั้งหมดไม่เกิน k (สามารถเขียนด้วยภาษา c++ หรือ python หรือ pseudo-code ก็ได้)
5.2. หากอัลกอริทึมที่ออกแบบมา เป็นแบบ Branch & Bound จงระบุวิธีการคานวณ Bound และ วิธีการใช้งาน Bound
ดังกล่าวให้ชัดเจน
6. (10 คะแนน) ข้อนี้เป็นการออกแบบวิธีการลดรูปปัญหาการตัดสินใจ (decision problem)
•

กาหนดให้ปัญหา P เป็นปัญหาการตัดสินใจ (decision problem) ที่มี input เป็น อาเรย์ a, อาเรย์ b และค่า c
โดย P คือการถามว่า มีจานวนของตัวเลขที่เป็นจานวนเต็มบวกใน a มากกว่า จานวนของตัวเลขที่เป็นจานวน
เต็มบวกใน b ไม่เกิน c ตัวหรือไม่

•

กาหนดให้ปัญหา Q เป็นปัญหาการตัดสินใจ (decision problem) ที่มี input เป็น อาเรย์ a, อาเรย์ b และค่า c
และให้ sum(x) คือ ผลรวมของจานวนใด ๆ ใน อาเรย์ x ที่มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปัญหา Q คือการถามว่า sum(a) –
sum(b) นั้นไม่เกิน c หรือไม่

•

สาหรับปัญหา P และ Q ข้างต้นนั้น กาหนดให้ข้อมูลใน a และ b เป็นอาเรย์ของจานวนเต็มเท่านั้น และให้ c เป็น
จานวนเต็มเช่นกัน

•

จงแสดงว่าเราสามารถลดรูปปัญหา P ไปเป็น Q ได้ และสามารถลดรูปปัญหา Q ไปเป็น P ได้เช่นกัน ในการลด
รูปนั้น จาเป็นที่จะต้องใช้คาตอบจากปัญหาที่ลดรูปไปหามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการคานวณคาตอบของปัญหา
ตั้งต้นด้วย

