
 

 

Bear and Haircut 
  

Bear Limak vừa mới cắt tóc. Nhıǹ vào trong gương, anh ta nhâṇ ra tóc trông bıǹh thường sau khi 
cắt. Sau khi suy nghı,̃ anh ta cho rằng mı̀nh đep̣ trai trong khoảng thời gian giữa A và B ngày sau 
khi cắt tóc (tı́nh cả hai đầu mút). Dữ liêụ đảm bảo rằng A ≥ 1 nên Limak nhı̀n không đep̣ trai vào 
ngày cắt tóc. (baṇ có thể coi như anh ta vừa cắt tóc vào sáng nay). 

Sau khi nhâṇ ra, Limak quyết điṇh lên kế hoac̣h cắt tóc. Hôm nay là ngày 0 và anh ta vừa mới 
cắt tóc. Mỗi ngày tiếp theo, bắt đầu từ ngày 1, anh ta có thể quyết điṇh đi cắt tóc hay không. Anh 
ta có thể cắt tóc nhiều ngày liên tiếp. 

Se ̃có N ngày quan troṇg với Limak (bởi anh ta se ̃găp̣ cô gái mà mıǹh thı́ch). Số thứ i trong số 
những ngày đó là ngày ti. Limak muốn nhı̀n đep̣ trai nhiều ngày nhất có thể trong những ngày 
quan troṇg đó. 

Hãy tım̀ số lươṇg ngày quan troṇg nhiều nhất có thể mà Limak trông đep̣ trai. 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T - số lượng test. 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa ba số nguiyên N, A và B lần lươṭ là số ngày quan troṇg 
và khoảng thơi gian Limak trông đep̣ trai. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên khác nhau t1, t2, ..., tN, thể hiêṇ các ngày quan troṇg. 
Những giá tri ̣này đươc̣ sắp xếp theo thứ tư ̣tăng dần. 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra môṭ dòng chứa môṭ số nguyên – số lươṇg ngày quan troṇg lớn nhất mà 
Limak trông đep̣ trai. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 6 
 1 ≤ N ≤ 150,000 
 1 ≤ A ≤ B ≤ 109 
 1 ≤ ti ≤ 109 
 ti < ti+1 

Subtasks 

 Subtask #1 (20 điểm): 1 ≤ N, ti, A, B ≤ 50 
 Subtask #2 (20 điểm): 1 ≤ N ≤ 1000 
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 Subtask #3 (20 điểm): A = 1 
 Subtask #4 (40 điểm): ràng buôc̣ gốc. 

 

 

Ví dụ 

Input: 
6 
5 4 8 
2 3 6 8 9 
8 6 12 
8 9 12 13 15 17 18 25 
8 6 12 
8 9 12 13 15 17 18 24 
5 50000123 100000123 
700000123 710000123 770000123 780000123 790000123 
22 6 20 
3 9 12 22 24 25 34 46 47 51 53 62 64 66 68 73 79 92 93 95 96 98 
3 1 1000 
1 17 1000 
 
Output: 
3 
6 
5 
5 
20 
3 
 
Giải thích 

Test 1: Có 5 ngày quan troṇg. Bởi Limak cắt tóc vào ngày thứ 0, anh ta chı̉ cần đơị trông đep̣ trai 
vào ngày 4 đến ngày 8 (trong thời gian, số lươṇg ngày tı́nh từ khi cắt tóc nằm giữa A và B). Có 
hai ngày quan troṇg (6 và 8) trong đoaṇ đó. Có cách để Limak trông đep̣ trai vào 3 ngày quan 
troṇg. Vı́ du,̣ anh ta có thể cắt tóc vào ngày 1 thı ̀se ̃trông đep̣ trai vào ngày 5 đến ngày 9, chứa ba 
ngày quan troṇg. Có thể thấy rằng không có cách nào để Limak trông đep̣ trai 4 ngày hoăc̣ nhiều 
hơn. Nên câu trả lời là 3. 

Test 2: Limak nên cắt tóc vào ngày thứ 6 để đep̣ trai từ ngày 12 đến ngày 18. Sau đó anh ta cắt 
tóc vào ngày 19 để đep̣ trai vào ngày 25 đến 31. Tổng côṇg anh ta đep̣ trai trong 6 ngày quan 
troṇg: 12, 13, 15, 17, 18, 25. 
 


