
 

 

Coffee Breaks 
 

Sergey là một lập trình viên. Giống như tất cả các lập trình viên khác, anh là một fan của cafe. 

Anh ta rất thích cafe và uống K cốc mỗi ngày. Tuy nhiên, uống nhiều hơn K cốc không phù hợp, 

bởi vì hàm lượng caffeine sẽ khiến anh ta không ngủ được vào buổi tối. 

Ngày làm việc của Sergey được chia ra làm N giai đoạn. Ở mỗi giai đoạn, anh ta biết số kylobyte 

code anh ta có thể viết ra. 

Trong mỗi giai đoạn, Sergey có thể uống hoặc không uống một cốc cafe. Nếu anh ta uống một 

cốc cafe trong một giai đoạn nào đó, lượng code anh ta viết ra sẽ giảm xuống 0. Nhưng anh ta 

cũng có thể tăng năng suất nếu quyết định không uống cafe trong một giai đoạn và cốc cafe cuối 

cùng anh ta uống  không được quá D giai đoạn trước đó, lượng code trong giai đoạn đó sẽ tăng 

lên M lần so với bình thường. 

Là một cố vấn năng suất ( chúc mừng công việc mới của bạn! ), giúp Sergey lên kế hoạch uống 

cafe tối ưu nhất. Hãy tìm số kylobyte code tối đa anh ta có thể viết mà uống chính xác K cốc 

cafe.  

 

Dữ liệu vào: 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T là số lượng test. Mô tả của T test 

như sau. 

 Dòng đầu của mỗi test chứa bốn số nguyên N, K, D và M cách nhau bởi dấu cách thể 

hiện số giai đoạn làm việc, số cốc cafe và 2 thông số như đã mô tả bên trên. 

 Dòng thứ 2 chứa N số nguyên A1, A2, ... , AN  cách nhau bởi dấu cách thể hiện số lượng 

kylobyte Sergey viết trong mỗi giai đoạn. 

Dữ liệu ra:                                                                                                                                          

 Với mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa lượng kylobyte tối đa Sergey có thể code nếu 

uống chính xác K cốc cafe. 

 

Ràng buộc: 

 1 ≤ T ≤ 200 

 In subtasks 1-3 it holds that 1 ≤ sum of all N over the test case ≤ 1000 

 Subtask 1 (15 points): K = 1, 1 ≤ D < N ≤ 18 

 Subtask 2 (25 points): 1 ≤ K, D < N ≤ 18 

 Subtask 3 (30 points): 1 ≤ K, D < N ≤ 200 

 Subtask 4 (30 points): 1 ≤ K, D < N ≤ 5000, 1 ≤ sum of all N over the test case ≤ 5000 

 1 ≤ M, Ai ≤ 1000 

 

Ví dụ: 

 

Input: 
1 

5 2 2 10 

1 2 3 4 5 

September Lunchtime 



 

Output: 
110 

 

Giải thích 

Bộ dữ liệu thứ nhất. Sergey sẽ uống cafe vào giai đoạn 1 và 3. Ở những giai đoạn này, lượng 

code của anh ta sẽ là 0. Nhưng những giai đoạn còn lại, năng suất code của anh ta tăng lên gấp 

10 lần. Do đó, anh ta sẽ viết được (2 + 4 + 5) * 10 KB code 


