FACULTY OF ENGINEERING
CHULALONGKORN UNIVERSITY
2110211 Introduction to Data Structures
YEAR II, First Semester, Mid-term Examination, August 5, 1999, Time 8:30-11:30

หมายเหตุ
1. ไมอนุญาตใหนาํ ตําราตางๆ ใดๆ เขาหองสอบ
2. ขอสอบมีทง้ั หมด 15 ขอ 5 หนา
3. ใหเขียนคําตอบลงในชองวางที่เวนไวในกระดาษคําถามนี้ เทานัน้
ชื่อ-สกุล.......................................................เลขประจําตัว .................................ตอนเรียนที่ ..... CR58.........
1. อธิบายเหตุผลสั้นๆวา ทําไมจึงตองมี iterator class สําหรับการทํางานกับ list ?

(2 คะแนน)

2. Java code ขางลางนี้คือ class ListNode ของ singly linked list จงปรับแก class นี้เพื่อใหใชกับ
doubly linked list ได (เขียนทับลงใน code ขางลางนี้เลยวาตองเพิ่ม หรือลบอะไรบาง)
(2 คะแนน)
class ListNode
{
ListNode( Object theElement, ListNode n )
{
element = theElement;
next = n;
}
Object element;
ListNode next;
}

3. จงเขียนลําดับการ visit nodes ตางๆ ของ binary search tree ขางลางนี้ ดวยวิธีการ traverse แบบ
preorder inorder และ postorder
(2 คะแนน)
4
3
2

Preorder :
Inorder :
Postorder :

.
.
.

1

4. กําหนดให binary search tree ตนหนึ่ง มี 8 nodes
เมื่อนําขอมูลในตนไมนี้มาเรียงลําดับจากนอยไปมากจะได
5, 9, 12, 15, 20, 30, 35, 40
เมื่อ traverse แบบ postorder จะไดลําดับของ nodes ทีถ่ กู visited คือ 5, 12, 15, 9, 35, 30, 40, 20
จงวาดตนไมตนนี้ ( ถามีมากกวาหนึง่ ตนทีต่ รงตามขอกําหนด ใหวาดมาสองตนก็พอ )
(3 คะแนน)
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5. นายทักษิณตองการเขียนโปรแกรม (ชื่อวา TAIL) เพื่อแสดง k บรรทัดสุดทายของแฟมขอมูลที่กําหนดให
ออกสูจ อภาพ ตัวอยางเชน TAIL 10 INPUT.TXT หมายถึงการแสดง 10 บรรทัดสุดทายของแฟม
INPUT.TXT ออกสูจ
 อภาพ ( k มีคานอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนบรรทัดที่มีอยูในแฟม) จงแนะนํานาย
ทักษิณดวยวาควรใชโครงสรางขอมูลอะไรขนาดเล็กๆที่เหมาะกับการทํางานของโปรแกรมนี้ (บรรยาย
แนวคิดสั้นๆ ไมตอ งเขียนโปรแกรม)
(4 คะแนน)
ใชตอบขอที่ 6 - 7
ใช class ตางๆตอไปนี้ในการเขียน method เพิม่ เติม 3 methods นิสิตสามารถเรียกใช method ทีม่ อี ยู
แลวใน class ตางๆขางลางนี้ได เพือ่ เขียน method ใหมทง้ั สาม
Public class ListNode
{
ListNode( Object theElement )
{
this( theElement, null );
}
ListNode( Object theElement, ListNode n )
{
element = theElement;
next
= n;
}
Object
element;
ListNode next;
}

public class LinkedListItr
{
LinkedListItr( ListNode theNode )
{
current = theNode;
}
public boolean isPastEnd( )
{
return current == null;
}
public Object retrieve( );
public void advance( );
ListNode current;
}

public class LinkedList
{
public LinkedList( )
{ header = new ListNode( null ); }
public boolean
isEmpty( );
public void
makeEmpty( );
public LinkedListItr zeroth( );
public LinkedListItr first( );
public void
insert( Object x, LinkedListItr p );
public LinkedListItr find( Object x );
public LinkedListItr findPrevious( Object x );
public void
remove( Object x );
public static void
printList( LinkedList theList );
public int
public ListNode
public boolean

ทีต่ อ งเขียนเพิม่

count( );
remove( LinkedListItr itr );
contentEquivalence( LinkedList P2 );

private ListNode header;
...
}

6. จงเขียน method count เพื่อนับจํานวน node ของ LinkedList
//
// usage : int c = list1.count( );
//
public int count( )
{
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7. จงเขียน method remove เพื่อดึง node ที่ระบุดวย iterator ทีก่ าํ หนดให ออกจาก linked list this
( นั่นคือ ลบ node นัน้ ออกจาก list และ return node ทีถ่ กู ลบ )
(3 คะแนน)
//
// usage : ListNode node1 = list1.remove( itr1 );
//
public ListNode remove( LinkedListItr itr )
{

8. List สอง lists มีคุณสมบัติ content equivalence (CV) เมื่อมีจํานวน node เทากัน และ nodes ตางๆของ
ทัง้ สอง lists มีคาเทากันทุก ๆ node โดยทีต่ าํ แหนงของ node ทีเ่ ก็บขอมูลทีเ่ หมือนกันของทัง้ สอง lists
อาจแตกตางกันก็ได ตัวอยางเชน ( 1, 3, 5, 6 ) และ ( 5, 1, 3, 6 ) มีคุณสมบัติ CV ในขณะที่
(1, 3, 5, 6) และ (5, 1, 3, 7) ไมมคี ณ
ุ สมบัติ CV
จงเขียน method contentEquivalence เพื่อตรวจสอบวา linked list ที่รับเปน argument กับ linked
list this มีคุณสมบัติ CV หรือไม โดยที่เวลาการทํางานของ method นีต้ อ งไมเกิน O( n m )
n และ m คือจํานวนขอมูลใน list สอง lists ที่ตรวจสอบ
(3 คะแนน)
//
// usage : if ( list1.contenEquivalence( list2 ) ) ...
//
public boolean contentEquivalence( LinkedList P2 )
{

9. class QueueLi เปน queue ชนิดหนึ่งที่สราง ดวย Linked list
ก) อธิบายสั้นๆถึงวิธีการสราง queue ดวย linked list ยกตัวอยางโดยการวาดรูป linked list ที่นํามาใช
สราง queue ทีม่ ขี อ มูล ( 1, 3, 5, 7 ) โดยที่ 1 คือขอมูลทีห่ วั คิว และ 7 คือขอมูลทีท่ า ยคิว (2 คะแนน)
ข) เขียนชื่อและประเภทของขอมูลและ methods ตางๆ ที่จําเปน (เขียนเฉพาะหัว method ก็พอ ไมตอ ง
(2 คะแนน)
เขียนรายละเอียดของ method) ทีเ่ ปนสมาชิกของ class QueueLi
public class QueueLi
{

ค) เขียนรายละเอียดของ method enqueue ทีม่ ใี น class QueueLi

(2 คะแนน)

10. ก) จาก splay tree ทางซาย จงวาดรูปตนไมหลังการทํา splaying ที่ node 5

(2 คะแนน)
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ข) จาก splay tree ทางซาย จงวาดรูปตนไมหลังการทํา splaying ที่ node 10

(2 คะแนน)
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ใชตอบขอที่ 11 - 13
กําหนดใหมีการเพิ่มขอมูล size เขาไปใน class AvlNode โดยที่ size เปนสมาชิกของ AvlNode
ที่เก็บจํานวน nodes ของตนไมยอ ยที่ this เปนราก ดังนี้
class AvlNode
{
Comparable
int
AvlNode
AvlNode
. . .
}

element;
size;
left;
right;

11. เมื่อมีสมาชิก size ใหมเพิ่มใน class AvlNode ทําใหเราตองปรับปรุง method ตางๆทีม่ อี ยูใ น class
AvlTree ใหดูแลขอมูล size นีใ้ หถก
ู ตองอยูเ สมอดวย จงปรับปรุง rotateWithLeftChild ทีม่ ี
อยูใ น class AvlTree
(2 คะแนน)
public class AvlTree
{
. . .
private static AvlNode rotateWithLeftChild( AvlNode k2 )
{
AvlNode
k1 = k2.left;
k2.left = k1.right;
k1.right = k2;
k2.height = max( height( k2.left ) + height( k2.right )) + 1;
k1.height = max( height( k1.left ) + k2.height ) + 1;

เขียนเพิ่มตรงนี้

}
}
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12. จงเขียน method findKth ใหกบั class AvlTree เพือ่ คืนขอมูลทีม่ คี า เล็กทีส่ ดุ อันดับที่ k ในตนไม
( ถา k=1 หมายความวาตองการคาที่เล็กที่สุด) โดยที่ findKth รับ parameter 2 ตัว ตัวแรก (k) ระบุ
อันดับทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีต่ อ งการ และพารามิเตอรตัวที่สอง (t) ระบุรากของตนไมทต่ี อ งการคนหา (5 คะแนน)
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public class AvlTree
{
public Comparable findKth( int k )
{ return elementAt( findKth( k, root ) ); }
private AvlNode findKth( int k, AvlNode t )
{
}
}

13. ในระหวางการพัฒนา class เมือ่ มีการเพิม่ method มากขึ้นๆ เรือ่ ยๆ บางครั้งเราอาจไมมั่นใจวา method
ตางๆที่ไดพัฒนาขึ้นนั้น อาจมีบาง method ที่ปรับปรุงขอมูล size ใน AvlNode ไดไมถกู ตอง ขอให
นิสิตเขียน method isSizeValid เล็กๆ อันหนึ่งที่ตรวจสอบวาขอมูล size ทีเ่ ก็บตาม node ตางๆใน
(4 คะแนน)
ตนไมทม่ี ี AvlNode t เปนราก นัน้ มีคา ถูกตองหรือไม
private static boolean isSizeValid( AvlNode t )
{

14. งานๆหนึ่งตองการพิมพขอมูลใน nodes ตางๆของ binary tree จากรากลงมาทีละระดับ ตัวอยางเชนตน
ไมขางลางนี้ เมื่อพิมพขอมูลตาม nodes ตางๆในแบบที่ตองการจะไดเปน 12, 2, 0, 11, 22, 1, 4, 6, 9, 5,
7 จงบรรยายวิธีการทํางานของ method printTree( BinaryNode t ) ใหแนวคิดของการทํางาน
ที่สั้นๆไดใจความพรอมทั้งเขียน Java code ของ printTree ประกอบดวย (ขอแนะนํา ใชโครงสรางขอ
มูลที่เรียนมาเพื่อจํา node ทีจ่ ะถูกพิมพ)
(3 คะแนน)
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15. เราสามารถสราง queue ดวยการใช stack 2 ตัว จงเขียน method enqueue และ dequeue ขางลางนี้
ใหสมบูรณ (ทีท่ าํ งาน"เร็วๆ")
(4 คะแนน)
public class Queue {
Stack
S1, S2;
public Queue( )
{ S1 = new Stack( ); S2 = new Stack( ); }
Public enqueue( Object x )
{

public Object dequeue( )
{

}

}
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