
 

 

Jumpings in the hills 
 
Có N ngọn đồi nằm trên một hàng được đánh số từ 1 tới N từ trái sang phải. Mỗi ngọn đồi có 
một chiều cao; với mọi i, chiều của của ngọn đồi thứ i là Hi. Ban đầu, Chef ở ngọn đồi bên trái 
nhất (ngọn đồi số 1). Anh ta có thể chọn số lần nhảy bất kỳ (kể cả không lần nào) miễn là thỏa 
mãn các điều kiện sau: 

• Chef chỉ có thể nhảy từ ngọn đồi này sang ngọn đồi kế tiếp, tức là từ ngọn đồi thứ i, anh 
ta có thể nhảy sang ngọn đồi thứ i+1 (nếu nó tồn tại). 

• Luôn luôn có thể nhảy tới mội ngọn đồi có cùng chiều cao với ngọn đồi hiện tại. 
• Có thể ngảy tới một ngọn đồi cao hơn nếu nó cao hơn ngọn đồi hiện tại không quá U. 
• Có thể nhảy tới một ngọn đồi thấp hơn nếu nó thấp hơn ngọn đồi hiện tại không quá D. 
• Chef có thể sử dụng dù bay và nhảy xuống ngọn đồi thấp hơn dù độ cao của nó thế nào 

(miễn là nó thấp hơn ngọn đồi hiện tại). Chỉ được sử dụng dù bay tối đa một lần. 
 
Chef muốn đi được xa nhất có thể. Xác định chỉ số của ngọn đồi phải nhất mà Chef có thể đến 
được. 

 

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 N, U và D. 
• Dòng thứ hai chứa N số nguyên H1, H2, ..., HN. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên là chỉ số của ngọn đồi phải nhất mà 
Chef có thể đến được. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 1 ≤ N ≤ 100 
• 1 ≤ U, D ≤ 1,000,000 
• 1 ≤ Hi ≤ 1,000,000 với mọi i 
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Subtasks 

Subtask #1 (100 điểm): ràng buộc gốc 
 

Ví dụ 

Input: 
3 
5 3 2 
2 5 2 6 3 
5 2 3 
4 4 4 4 4 
5 2 7 
1 4 3 2 1 
 
Output: 
3 
5 
1 
 
Giải thích 
Ví dụ 1: Chef có thể nhảy tới ngọn đồi thứ hai bởi nó không cao hơn ngọn đồi thứ nhất quá U=3, 
để nhảy tới ngọn đồi thứ ba Chef phải sử dụng dù bay bởi nó thấp hơn ngọn đồi hiện tại 3 lớn 
hơn D=2, Chef không thể nhảy tới ngọn đồi thứ tư bởi nó cao hơn ngọn đồi thứ ba là 4 lớn hơn 
U=3 
Ví dụ 2: Tất cả các ngọn đồi đều có cùng độ cao nên Chef có thể tới được ngọn đồi cuối cùng 
mà không gặp trở ngại nào. 
Ví dụ 3: Chef không thể nhảy sang ngọn đồi thứ hai bởi nó quá cao. 
 
 


