
 

 

Real obtuse 
 
Trong buổi tiệc sinh nhật, Chef mua một chiếc bánh rất to với k cây nến đặt thành vòng tròn  
xung quanh nó với khoảng cách bằng nhau, tức là chiều dài vòng cung nối các cây nến kề nhau 
thì bằng nhau. 
  
Anh ất đã đánh số các cây nến từ 1 đến k theo thứ tự chiều kim đồng hồ. Anh ấy đã chọn hai cây 
nến A và B và thắp sáng chúng. Lúc này, anh ta rời bếp và sẽ quay lại cùng với các bạn để tổ 
chức sinh nhật. 
 
Trong lúc đó, em trai của Chef tới và thấy chiếc bánh. Cậu ta muốn thắp một trong những chiếc 
nến chưa được thắp sáng C sao cho góc ABC là góc tù. Cậu ta tin rằng mô hình những cây nến 
thắp sáng sẽ mang vận may đến. Bạn có thể chỉ ra có bao nhiêu cây nến C mà cậu ta có thể thắp 
sáng lên không? 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa số ngyên T – số test, mỗi test được thể hiện bằng một 
dòng chứa 3 số nguyên k, A, B. 

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa một số nguyên, là đáp án của bài toán. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 105 
• 1 ≤ A, B ≤ k 
• 3 ≤ k ≤ 109 
• A ≠ B 

  

Ví dụ 

Input: 
3 
6 1 3 
6 1 4 
10 1 5 
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Output: 
1 
0 
3 
  

Giải thích 

Ví dụ 1. Chỉ cây nến số 2 là phù hợp. 
Ví dụ 2. Chúng ta chọn C thế nào đi nữa thì góc vẫn là 90 độ. 
Ví dụ 3. Các cây nến số 2,3,4 là phù hợp. 
 


