
 

Exam Cheating 

 

Ram và Shyam đang ngồi cạnh nhau và cùng hy vọng có thể quay cóp trong một giờ kiểm tra. Tuy nhiên, 
hội đồng ra đề đã chuẩn bị p bộ câu hỏi khác nhau (được đánh số từ 0 đến p – 1), chúng sẽ được phân 
phát cho các bạn học sinh theo cách sau: 
 

 Các học sinh sẽ có các số báo danh - là các số nguyên dương khác nhau từng đôi một. 

 Nếu số báo danh của một học sinh là r thì học sinh đó sẽ nhận được bộ câu hỏi thứ ((r − 1) % 
p). 

Rõ ràng, Ram và Shyam chỉ có thể copy bài nếu họ nhận được cùng một bộ đề. 
 
Cho số báo danh của Ram và Shyam lần lượt là A và B. Tìm số các giá trị của p mà họ có thể nhìn bài 
của nhau, hoặc xác định rằng có vô số giá trị thỏa mãn. 

 

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 là duy nhất của mỗi test chứa hai số nguyên A và B. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa số các giá trị p sao cho Ram và Shyam có thể nhìn bài của nhau 
hoặc in ra -1 nếu như có vô số các giá trị thỏa mãn. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 100 

 1 ≤ A, B ≤ 108 

 A ≠ B 

 

Ví dụ 

Input 

1 
2 6 

Output 

3 
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Giải thích 

Ví dụ 1: Họ có thể nhìn bài nhau với p = 1, p = 2 hoặc p = 4. 
 


