
 

 

Chef and Divisor Tree 
  

Chef điṇh nghıã môṭ loaị cây có gốc mới – cây ước. Ở cây này, moị nút đều có môṭ số nguyên 
dương đươc̣ viết bên trong theo luâṭ sau: 

 Gốc có thể có bất kỳ số nguyên dương nào viết trong nó. 

 Giả sử môṭ nút có chứa số nguyên A trong nó và giả sửa A có k ước thâṭ sư.̣ [Chú ý: ước 
thưc̣ sư ̣của môṭ số nguyên là tất cả các ước của nó trừ nó. 1 không có ước thưc̣ sư]̣. Thı̀ 
nút đó có chı́nh xác k nút con, và mỗi ước của A se ̃đươc̣ viết vào môṭ trong những nút 
con đó. Vı́ du,̣ môṭ nút có số 12 đươc̣ viết bên trong se ̃có các nút con là 1, 2, 3, 4 và 6. 

Baṇ có thể thấy những nút đươc̣ viết số 1 bên trong khi và chı ̉khi đó là nút lá. 

Điểm số của môṭ đường đi trên cây là tổng các bâc̣ của các nút trên đường đi. Điểm số của cây 
đươc̣ điṇh nghıã là số điểm lớn nhất của môṭ đường bắt đầu từ gốc tới môṭ nút lá. 

Baṇ đươc̣ cho hai số nguyên A, B. Baṇ muốn tı̀m tổng điểm số của tất cả các cây ước mà có gốc 
là n với A ≤ n ≤ B 

Dữ liệu vào 

 Chı ̉gồm môṭ dòng duy nhất chứa hai số nguyên A và B. 

Dữ liệu ra 

 In ra môṭ số nguyên tương ứng với câu trả lời. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ A ≤ B ≤ 1012 
 B - A < 105 

Subtasks 

Subtask #1 (10 điểm): 
 1 ≤ A ≤ B ≤ 50 

Subtask #2 (25 điểm): 
 1 ≤ A ≤ B ≤ 106 
 B - A < 105 

Subtask #3 (25 điểm): 
 A = B 

Subtask #4 (40 điểm): 
 Ràng buôc̣ gốc. 
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Ví dụ 

Input 1: 
11 12 
 
Output 1: 
14 
Input 2: 
932451 935212 
 
Output 2: 
101245 
 
Giải thích 

Test 1 

Ở đây, ta có A = 11 và B = 12. 

Điểm số của cây ước có số 12 viết ở gốc là 12. Bởi vı̀ đường đi 12 -> 6 -> 3 -> 1 (nhıǹ hı̀nh ve ̃
bên dưới) có tổng các bâc̣ của các nút là 5 + 4 + 2 + 1 = 12. Đây là số điểm lớn nhất trong những 
đường đi từ gốc đến lá. Do đó điểm số của cây là 12 

 

Chú ý rằng trong hı̀nh ve ̃trên, các nút đươc̣ thể hiêṇ bởi số viết trên nó và bâc̣ của nút, và các lá 
có màu xanh lá cây. 

Baṇ có thể thấy điểm số của cây có 11 đươc̣ viết ở gốc là 2. 

Do đó câu trả lời là 12 + 2 = 14.  


