
 

Breaking Bricks 

 

Màn biểu diễn karate tiếp theo của Ada là đập vỡ những viên gạch. 
 
Ada xếp 3 viên gạch chồng lên nhau. Ban đầu, chiều cao (từ trên xuống dưới) là W1, W2, W3. 
 
Sức mạnh của Ada là S. Mỗi khi cô ấy đấm một chồng gạch, xem số k ≥ 0 lớn nhất sao cho tổng chiều 
cao của k viên gạch trên cùng không vượt quá S; k viên gạch trên cùng sẽ bị vỡ và bỏ ra khỏi chồng gạch. 
Trước mỗi lần đấm, Ada có thể quyết định đảo ngược chồng gạch mà không mất chi phí nào. 
 
Tìm số lần đấm nhỏ nhất Ada cần thực hiện để làm vỡ tất cả các viên gạch nếu cô ấy thực hiện việc đảo 
ngược tối ưu. Bạn không cần giảm thiểu số lần đảo ngược.  
 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như sau: 

 Dòng đầu tiên cũng là dòng duy nhất của mỗi test chứa bốn số nguyên S, W1, W2 và W3. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số lần đấm ít nhất. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 64 

 1 ≤ S ≤ 8 

 1 ≤ Wi ≤ 2 với mọi i 

 Dữ liệu đảm vảo Ada có thể phá vỡ tất cả các viên gạch. 

 

Subtasks 

 Subtask #1 (20 điểm): W1 = W2 = W3 

 Subtask #2 (80 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input 

3 
3 1 2 2 
2 1 1 1 

January Challenge 2020 



3 2 2 1 

Output 

2 
2 
2 
 

Giải thích 

Ví dụ 1: Ada có thể đảo ngược chồng gạch và đấm hai lần. Trước lần đấm thứ nhất, chiều cao các viên 
gạch (từ trên xuống dưới) là (2, 2, 1). Sau lần đấm đầu tiên, viên gạch trên cùng bị vỡ và chồng gạch thành 
(2, 1). Lần đấm thứ hai sẽ phá hết những viên gạch còn lại. 

Trường hợp đặc biệt này, vẫn có thể đấm hai lần mà không cần đảo ngược. Trước lần đấm đầu tiên, chồng 
gạch là (1, 2, 2). Phát đấm đầu tiên phá vỡ hai viên gạch trên đầu (chồng gạch thành (2)) và phát đấm thứ 
hai sẽ phá vỡ viên gạch cuối cùng. 

 


