
 

 

Chef and Weird Queries 
 

Khi kết quả cuối cùng của cuộc thi tuyển dụng được thông báo, Nour Eddin Ramadan đã xúc 
động khi thấy tên mình trong những co-chef đỗ. 

Tuy nhiên, sau một thời gian Nour bắt đầu tốn thời gian trong bếp. Anh ta thường sử dụng hàng 
giờ để nói chuyện với các cô gái và anh ta thậm chí còn mời một cô gái tới phòng bếp giả vờ 
rằng mình là nhà tuyển dụng có giá trị nhất ở nhà hàng của Chef. 
 
Khi Chef phát hiện, anh ta thấy đã đến lúc dạy cho Nour một bài học. Trước khi về nhà buổi tối, 
Chef gọi cho Nour đến văn phòng và yêu cầu anh ta giải một bài sau đây, nói rằng anh ta sẽ phải 
có lời giải vào ngày mai hoặc đừng đến đây nữa: 
 
Cho T truy vấn, mỗi truy vấn chứa một số nguyên Y, Nour phải tìm số cặp A và B sao cho biểu 
thức sau đúng: 
A2 + B ≤ Y 
Với A là một số nguyên dương bất kỳ và 1 ≤ B ≤ 700. 
 
Nour rất bận rộn tối nay (đúng thế, anh ta đã hẹn một cô gái đi chơi!), và anh ta nhờ bạn giúp đỡ. 
 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chưa T – số test. 

• T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên Y là số bên phải của biểu thức. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một số thể hiện câu trả lời. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 105 
• 1 ≤ Y ≤ 1010 
• Chú ý rằng A phải là một số nguyên dương và B phải thuộc 1 ≤ B ≤ 700. 
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Ví dụ  

Input 

4 
2 
3 
4 
10000000000 

 

Output 

1 
2 
3 
69999300 
 


