
 

 

The Largest Bouquet 
 

Bây giờ là mùa thu, là thời gian mà lá cây rụng nhiều.  

Sergey thích sưu tập lá cây trong mùa thu. Trong thành phố, anh ấy có thể tìm thấy lá cây phong, 
cây sồi và cây bạch dương rơi. Lá cây có thể gồm ba màu khác nhau: xanh lá cây, vàng và đỏ. 

Sergey đã sưu tập những chiếc lá trong mỗi loại lá cây và mỗi loại màu. Và bây giờ anh ấy muốn 
tạo ra một bó hoa hoàn hảo từ những chiếc lá ấy. 

Anh ấy cho rằng bó hoa hoàn hảo nếu tất cả các lá trong đó hoặc là cùng một loại lá cây, hoặc là 
cùng một loại màu (hoặc là cả hai). Hơn thế nữa, anh ấy không muốn tạo ra một bó hoa với số 
lượng chẵn các lá cây, bởi vì bó hoa đó dường như sẽ mang lại những điềm xấu. 

Tuy nhiên, nếu không thể tạo ra bất cứ một bó hoa hoàn hảo nào, anh ấy sẽ không làm bất cứ 
điều gì, do đó, anh ấy có thể có được một bó hoa không có lá nào. 

Hãy giúp Sergey tìm ra số lượng lớn nhất các lá mà anh ấy có thể đặt vào trong bó hoa hoàn hảo 
mà đáp ứng được tất cả các yêu cầu trên nhé! 

Chú ý rằng Sergey không nhất thiết phải sử dụng hết những chiếc lá cùng máu hoặc cùng loại. Ví 
dụ, nếu có 20 chiếc lá phong, anh ta có thể tạo ra một bó hoa 19 lá. 

 

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 của mỗi test chứa ba số nguyên MG MY MR lần lượt là số lượng lá phong  
màu xanh, vàng và đỏ. 

• Dòng thứ hai chứa ba số nguyên  OG OY OR lần lượt là số lượng lá sồi màu xanh, vàng 
và đỏ. 

• Dòng thứ ba chứa ba số nguyên  PG PY PR lần lượt là số lượng lá bạch dương màu xanh, 
vàng và đỏ. 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa số lá cây lớn nhất trong bó hoa hoàn hảo, đáp 
ứng tất cả các điều kiện hoặc 0 nếu như không thể tạo ra một bó hoa thỏa mãn 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 10000 
• Subtask 1 (50 điểm): 0 ≤ MG, MY, MR, OG, OY, OR, PG, PY, PR ≤ 5 
• Subtask 2 (50 điểm): 0 ≤ MG, MY, MR, OG, OY, OR, PG, PY, PR ≤ 109 

  
Ví dụ 
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Giải thích 

Ví dụ 1. Chúng ta có thể tạo ra một bó hoa với 7 lá cây, ví dụ, tất cả các lá cây có màu vàng. 
Không chỉ có một cách duy nhất tạo ra một bó hoa hoàn hảo thỏa mãn với 7 lá, nhưng không thể 
tạo ra một bó hoa thỏa mãn với nhiều hơn 7 lá. 
 


