
 
 
Long Contest and Cook Off Overlaps 
 
Mỗi tháng, một cuộc thi CodeChef Long Challenge bắt đầu vào 3 PM IST (UTC+5:30) vào ngày 
thứ sáu đầu tiên của tháng và kéo dài 10 ngày (240 giờ). Tương tự, một cuộc thi Cook-off được 
bắt đầu vào 9:30 PM IST vào ngày chủ nhật áp chót và kéo dài trong 2.5 giờ. 
 
Gọi một tháng bằng một cặp (m, y) trong đó m là một trong mười hai tháng (được đánh số từ 1 
đến 12) và y là một năm. Cho hai tháng (không cần thiết phải khác nhau), ví dụ: tháng 10 năm 
2009 và tháng 2 năm 2020. Bạn phải tìm tổng số tháng nằm giữa hai tháng này mà có cuộc thi 
Long Challenge và kỳ thi Cook-off giao nhau, tức là có một thời điểm mà cả hai cuộc thi cho tháng 
đó diễn ra đồng thời. Ở đây, chúng ta giả định rằng cả hai cuộc thi được tổ chức vào mỗi tháng mà 
không có bất kỳ sự gián đoạn hoặc thay đổi lịch trình nào. 
 
Lưu ý: Một năm là năm nhuận nếu nó là bội số của 400 hoặc nếu là bội số của 4 và đồng thời 
không là bội số của 100. Ví dụ, năm 2100 không phải là năm nhuận, nhưng năm 2400 là năm 
nhuận. 
 
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 của mỗi test chứa hai số nguyên m1 và y1 miêu tả tháng đầu tiên. 
 Dòng thứ hai chứa hai số nguyên m2 và y2 miêu tả tháng thứ hai. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số tháng nằm giữa đoạn (m1, y1) và 
(m2, y2) mà có cuộc thi Long Challenge và Cook-off giao nhau. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 105 
 1 ≤ m1, m2 ≤ 12 
 1 ≤ y1 ≤ y2 ≤ 109 
 Tháng (m1, y1) không đến muộn hơn tháng (m2, y2) 

 

Subtasks 

Subtask #1 (15 điểm): 
 T ≤ 103 
 y2 ≤ 2,020 
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Subtask #2 (25 điểm): y2 ≤ 106 
Subtask #3 (60 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input 

2 
2 2020 
2 2020 
10 2009 
2 2020 

Output 

1 
3 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Trên trang chủ Cuộc thi, chúng ta có thể thấy rằng trong tháng này (tháng 2 năm 2020), 
Cuộc thi Long Challenge vào ngày 7 và kết thúc vào ngày 17, trong khi Cuộc thi Cook-off diễn ra 
vào ngày 16. Do đó, có một tháng trong đoạn thời gian đã cho có hai cuộc thi giao nhau. 
 


