
 

Phone Prices 
 
Chef muốn mua một chiếc điện thoại mới, nhưng anh ấy không sẵn sàng tiêu một đống tiền. Thay vào 
đó, anh ấy sẽ kiểm tra giá của chiếc điện thoại mình đã chọn hàng ngày và đợi khi nào nó hạ xuống 
một mức cho phép. Đến lúc này, anh ấy đã quan sát giá trong N ngày (đánh số từ 1 tới N). Với mỗi i, 
giá trong ngày i là Pi đô la. 
 
Vào một ngày, Chef coi giá của chiếc điện thoại là tốt nếu nó thực sự nhỏ hơn tất cả giá trong 5 ngày 
trước. Nếu không có dữ liệu giá đủ cho 5 ngày trước (bởi Chef không bắt đầu theo dõi giá vào những 
ngày đó) thì Chef sẽ bỏ qua giá trong những ngày đó – có thể nói anh ta coi giá trong những ngày đó 
là vô cùng lớn. 
 
Bây giờ, Chef tự hỏi – có bao nhiêu ngày anh ra cho rằng giá là tốt ? Tìm số lượng ngày như thế. 
 

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 số nguyên N. 

 Dòng thứ hai chứa  N số nguyên P1, P2, …, PN. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số ngày có giá tốt 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 100  

 7 ≤ N ≤ 100  

 350 ≤ Pi ≤ 750 với mọi i 

 

Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm): N = 7 

Subtask #2 (70 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

October Long Challenge 2019 



1 
7 
375 750 723 662 647 656 619 

Output 

2 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Chef thấy giá tốt vào ngày 1 bởi anh ta không thấy giá của những ngày trước đó. Giá của ngày 
2, 3, 4, 5, 6 không được cho là tốt bởi nó lớn hơn ngày 1. Cuối cùng, giá của ngày 7 được cho là tốt vì 
nó nhỏ hơn giá của tất cả các ngày 2, 3, 4, 5, 6. 


