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.. สำหรับปญหาที่ถามถึงอัลกอริทึม ใหนิสิตระบุ: (1) คำอธิบายอยางคราวๆ ของอัลกอริทึม, (2) รายละเอียดของอัลกอริทึมโดย
ใช pseudo-code, (3) อธิบายวาทำไมอัลกอริทึมทำงานจบและถูกตอง (termination and correctness), และ (4) บทวิเคราะห
เวลาการทำงานของอัลกอริทึม.
.. สำหรับปญหาที่ถามถึงจำนวน ใหนิสิตระบุจำนวน รวมทั้งอธิบายเหตุผลดวย ยกเวนในกรณีที่ปญหาระบุอยางอื่น.

1. Dial's implementation of Dijkstra's algorithm. ในกรณีที่ระยะทางบนดานเปนเลขจำนวนเต็มที่มีขนาดเล็ก เรา
สามารถ implement อัลกอริทึมของ Dijkstra ใหเร็วขึ้นได โดยใช heap ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น.

(a) เราจะใช priority queue ในการ implement Dijstra's algorithm. เรามี priority queue H ที่รองรับการทำงาน
ดังนี้ (อาน B& VG หนา 410):

• insert(node v, int label). นำ v ใสลงใน H ดวยคาระยะทาง label.

• decreaseKey(node v, int label). ปรับคาระยะทางของ v ใน H ใหเปนระยะทาง label ระยะทางที่ปรับ
ใหมนั้น ตองมีคานอยกวาคาระยะทางเดิมเสมอ.

• getMin(). คืนโหนดที่อยูใน H ที่มีคาระยะทางนอยที่สุด

• deleteMin(). คืนโหนดที่อยูใน H ที่มีคาระยะทางนอยที่สุด พรอมทั้งลบโหนดนั้นออก.

ใหเวลาที่ใชในการ insert โหนดพรอมดวยคาระยะทางเขาไปใน priority queue เปน tins. ใหเวลาที่ใชในการ
decreaseKey มีคาเทากับ tdec. และใหเวลาที่ใชสำหรับ getMin และ deleteMin ในการหาสมาชิกใน priority
queue ที่มีคาระยะทางนอยที่สุดและลบมันออกมีคาเทากับ text. ใหแสดงวาอัลกอริทึมของ Dijkstra ทำงานในเวลา
O(n(tins + text) + m · tdec).

(b) ใหกราฟที่มีน้ำหนัก G = (V, E, w). เราจะพิจารณากรณีที่ ระยะทาง w(e) บนดาน e ใด ๆ ในกราฟเปน
เลขจำนวนเต็มบวกที่มีคาไมเกิน W . ใหแสดงโครงสรางขอมูล priority queue สำหรับปญหานี้ ที่ tins =

O(1), text = O(W ), และ tdec = O(1). ถาใชโครงสรางขอมูลนี้ Dijkstra's algorithm จะทำงานในเวลา
O(W |V |+ |E|).
(Hint: (1) ใหแสดงวาในขณะที่เรา scan โหนด v ที่มีคาระยะทางเปน D[v] โหนดอื่น ๆ ที่ผานการ label แลว แต
ยังไมถูก scan จะมีคาระยะทางอยูในเซ็ต {D[v], D[v] + 1, . . . , D[v] + W} เทานั้น; (2) ตองใช array)

2. Maximum bipartite matching สำหรับกราฟ G = (V, E) ซับเซ็ตของดาน M ⊆ E จะเปน matching เมื่อและ
ตอเมื่อ โหนดใด ๆ ใน V จะติดกับดานใน M ไมเกินหนึ่งดานเทานั้น. ปญหา Maximum bipartite matching คือ
ปญหาที่เราตองการหา matching M ที่มีขนาดใหญที่สุด เมื่อ G เปน bipartite graph (นั่นคือ เราสามารถแบงเซ็ตของ
โหนด V เปนสองเซ็ต A และ B ที่ A ∪B = V และ A ∩B = ∅ และไมมีดานเชื่อมระหวางโหนดสองโหนดใด ๆ ใน
A หรือโหนดสองโหนดใด ๆ ใน B). ใหแสดงวิธีแกปญหา maximum bipartite matching โดยใช maximum flow
algorithm. เวลาที่ใชเปนเทาใด?

3. นายหนาคาลิง
ในประเทศ มายลแลนด มี ฟารมลิง n ฟารม และรานลิงยาง m ราน. ฟารมลิงฟารมที่ i ผลิตลิง s[i] ตัว (ที่ปลอด
โรคไขหวัดลิง). รานลิงยางรานที่ j ตองการลิง d[j] ตัว. นายหนา (ในที่นี้จะเรียกวา ZP) ไดกำไรจากการรับลิงจากฟารมไป
ขายยังราน ตัวละ 1 บาท. ดังนั้น ZP ตองการจะจัดลิงไปใหกับรานใหไดมากที่สุด.

อยางไรก็ดี รัศมีของการสงลิงนั้นสามารถสงไดระหวางฟารมและรานที่หางกันไมเกิน 5 กิโลเมตร. ดังนั้นขอมูลอีกอยางที่คุณ
จะไดรับคือเซ็ต L ของคูลำดับ (i, j) ที่ฟารม i และราน j อยูหางกันไมเกิน 5 กิโลเมตร.
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ปญหาขอนี้ คุณรับ n, m, s[1..n], d[1..m], และ L ตองการหาจำนวนลิงที่ฟารมตาง ๆ จะสงใหกับรานตาง ๆ.

(a) ใหแสดงวิธีการแกปญหานี้โดยมองเปนปญหา maximum flow. กลาวคือ ใหแสดงวิธีแกโดยใช algorithm สำหรับ
ปญหา max-flow เปน subroutine.

(b) ใหแสดงวิธีการแกปญหานี้โดยมองเปน linear program. กลาวคือ ใหแสดงวิธีแกโดยใช algorithm สำหรับแก
linear program เปน subroutine.

(c) ถาไมคำนึงถึงประสิทธิภาพของอัลกอริทึม คุณจะเลือกวิธีไหนในการแก? (hint: คำนึงถึงกรณีที่มีคำตอบอาจไดการ
สงลิงแบบที่ไมเปนจำนวนเต็ม)
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