
 

 

Fuzzy Conversions 

Raj là một chuyên gia về toán học và lý thuyết số. Một hôm, anh ấy gặp lại người bạn Chef. Chef 
tuyên bố rằng anh ấy giỏi lí thuyết số học hơn Raj. Do đó Raj đã đố Chef một số bài toán. Một 
trong số những bài toán đó, anh ấy đưa cho Chef một bộ 3 số nguyên không âm (a0, b0, c0) và bảo 
Chef chuyển chúng thành bộ ba số khác (x, y, z). 
 
Chef có thể thực hiện các thao tác sau số lần và thứ tự tùy ý (có thể là không thực hiện lần nào) 
đối với bộ số hiện tại (a, b, c): 

 Chọn một phần tử trong bộ số đang có, ví dụ a hoặc b hoặc c. Sau đó hoặc cộng thêm 1 
hoặc trừ 1 đối với phần tử đó. Chi phí cho thao tác này là 1. 

 Sát nhập: thay đổi bộ ba số đang có thành (a−1, b−1, c+1), (a−1, b+1, c−1) hoặc (a+1, 
b−1, c−1). Tức là thêm 1 vào một phần tử và trừ 1 từ hai phần tử còn lại. Chi phí cho thao 
tác này là 0. 

 Tách ra: Thay đổi bộ số thành: (a−1, b+1, c+1), (a+1, b−1, c+1) hoặc (a+1, b+1, c−1), tức 
là trừ 1 từ một phần tử và cộng 1 vào hai phần tử còn lại. Chi phí của thao tác này cũng là 
0.  

 
Sau mỗi thao tác, tất các phần tử của tập hợp Chef thu được đều phải không âm. Không được phép 
thực hiện một thao tác có thể biến một hoặc nhiều phần tử trong bộ số trở thành số âm.  
 
Bạn hãy giúp Chef tìm ra chi phí nhỏ nhất để chuyển bộ ba số (a0, b0, c0) trở thành bộ ba số (x, y, 
z). Có thể dễ dàng chứng minh được rằng sẽ luôn chuyển đổi được bất cứ bộ ba các số nguyên 
không âm nào sang một bộ ba số khác. 
 

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 và cũng là duy nhất của test chứa 6 số nguyên a0, b0, c0, x, y và z.  

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – chi phí nhỏ nhất cần tìm.  

 

Ràng buộc  

 1 ≤ T ≤ 105 
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 0 ≤ a0, b0, c0, x, y, z ≤ 1018 

 

Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): 0 ≤ a0, b0, c0, x, y, z ≤ 100 
Subtask #2 (80 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

2 
1 1 1 2 2 2 
1 2 3 2 4 2 

Output 

0 
1 

 

Giải thích 

 Ví dụ 1: Bộ ba số (1, 1, 1) được chuyển thành (2, 2, 2) chỉ bằng thao tác tách ra với chi phí 
bằng 0: (1, 1, 1)→(2, 0, 2)→(1, 1, 3)→(2, 2, 2) 

 Ví dụ 2: Chúng ta có thể sử dụng thao tác tách ra thêm một lần nữa: (1, 2, 3)→(1, 3, 3)→(2, 
4, 2) 

 


