
 

 

Data Pipelines 
 

Đường ống dữ liệu rất quan trọng trong việc xử lí dữ liệu lớn. Một đường dẫn dữ liệu lấy dữ liệu 
từ một số các nguồn, xử lí dữ liệu này và gửi nó tới các nguồn đầu ra. 
 

Codechef Beam là một ví dụ về một đường ống như vậy.Đường ống này lấy dữ liệu từ Ns nguồn 
và dự kiến sẽ gửi dữ liệu tới Noe nguồn đầu ra. Tuy nhiên, số lượng nguồn đầu ra thực tế có thể 
khác. 
 
Ban đầu, Beam tính toán một tham số K = ⌈Ns/Noe⌉ là số lượng nguồn đầu vào tối đa có thể gửi 
tới một nguồn đầu ra. Sau đó, các nguồn đầu ra được tạo. K nguồn đầu vào đầu tiên được gán 
cho một nguồn đầu ra, K nguồn đầu vào tiếp theo sẽ được truyền đến nguồn đầu ra thứ hai và cứ 
như vậy cho đến khi có ít hơn K nguồn đầu vào chưa đươc gán vào nguồn đầu ra nào. Sau đó, 
nếu như số nguồn đầu vào chưa được gán là dương thì một nguồn đầu ra khác sẽ được tạo ra và 
tất cả những nguồn đầu vào chưa được gán sẽ được gán vào nguồn đầu ra mới được tạo trên. Ví 
dụ, với Ns = 35, Noe = 20, chúng ta có K = 2 và số nguồn đầu ra thực tế là 18: 17 nguồn đầu ra 
lấy 2 nguồn đầu vào và một nguồn đầu ra lấy 1 nguồn đầu vào.  
 
Cho Noe, số lượng nguồn đầu vào tối đa M và số lượng nguồn đầu ra mong muốn số nguồn đầu 
ra cuối cùng là Nof. Hãy tìm ra số lượng số nguyên x nằm trong đoạn từ 1 đến M sao cho nếu Ns 
= x, CodeChef Beam sẽ gửi được dữ liệu tới chính xác Nof nguồn đầu ra. 
 

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 mỗi test chứa ba số nguyên M, Noe và Nof. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một số dòng chứa một số nguyên – số các giá trị Ns thỏa mãn các tiêu 
chí đã cho 
 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 103 

 1 ≤ M, Noe, Nof ≤ 109  

 

Ví dụ 
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Input 

2 
40 20 18 
40 20 5 

Output 

3 
1 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Tổng số nguồn đầu vào Ns có thể có là 18, 35 hoặc 36. 
Ví dụ 2: Tổng số nguồn đầu vào bắt buộc là 5 bởi nếu không số nguồn đầu ra không thể là 5.  
 


