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Telerik AlgoAcademy – Тренировъчно състезание – 26 април 2012 

Задача 9 – Архитект 

Автор: Иван Тодоров 

След като Пешо натрупа години и години опит в областта на програмирането, той реши, че няма 

накъде повече да се развива в тази област и че от сега нататък ще се заминава с архитектура. В 

момента той се опитва да построи модел на първата си сграда, използвайки няколко дървени 

блокчета, останали му от детството. 

Тъй като Пешо се надявал с тази сграда да стане известен и уважаван архитект, той искал тя да 

бъде колкото се може по висока. Блокчетата обаче били краен брой. Всички блокчетата са във 

формата на правоъгълен паралелепипед. Пешо строи модела като взима блокче, което не е вече 

поставено, и го поставя на върха на текущия модел. Кубчетата обаче били с различни размери, а 

за да бъде сградата стабилна, долната част на всяко блокче, което Пешо поставя, трябва да бъде 

изцяло във границите на горната част на блокчето на върха на текущия модел. Пешо може да 

върти кубчетата както си поиска както и да избере кое да е кубче за основно. Ръбовете на всяко 

едно блокче в модела обаче, трябва да са успоредни на съответните ръбове на основното блокче. 

Помогнете на Пешо да изчисли колко е максималната височина на сграда, която може да постигне 

с кубчетата с които разполага. 

Вход 

Входните данни се четат от стандартния вход (конзолата). На първия ред на стандартния вход ще 

бъде зададено едно естествено число N – броят на блокчетата  на Пешо. На следващите N реда ще 

бъдат зададени по 3 естествени числа x, y и z, описващи размерите на поредното кубче. Входните 

данни ще са винаги валидни и в описания формат. 

Изход 

Изходните данните трябва да се изведат на стандартния изход (конзолата). На единствения ред на 

стандартния изход изведете намерената максимална височина на модела, която може да бъде 

постигната, спазвайки горните правила. 

Ограничения 

• 1 <= N <= 15           1 <= x, y, z <= 10 000 000 

• Разрешено време за работа на програмата: 0.20 секунди. Разрешена памет: 64 MB. 

Примери 

Примерен вход Примерен изход 

5 

10 10 10 

50 50 50 

40 40 40 

20 20 20 

30 30 30 

150 

Всички блокчета са кубчета с различни размери и 

могат да бъдат използвани всички. 
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Примерен вход Примерен изход 

2 

20 20 20 

30 30 10 

30 

Тук най-доброто решение е да 

поставим второто блокче със 

страната 30х30 към пода и след 

това първото блокче върху него. 

Друго валидно решение е да 

изпозваме само второто блокче със 

страната 30х10 към пода. 

 


