
 

 

Magical Menu 

 

Ở Chefland, có M loại bánh quy, đánh số từ 1 tới M. Mỗi loại bánh có vô hạn chiếc. 

Mỗi buổi sáng, Master Chef của Chefland chuẩn bị một thực đơn – một dãy các bánh. Có thể có 
nhiều chiếc bánh thuộc nhiều loại trong thực đơn. Hai thực đơn được cho là khác nhau nếu tổng 
số bánh khác nhau hoặc tồn tại một chỉ số x sao cho chiếc bánh thứ x trong một thực đơn khác với 
chiếc bánh thứ x trong thực đơn còn lại. Ví dụ, thực đơn (1, 2, 1), (1, 2, 1, 2) là khác nhau và  
(1, 1, 2, 3), (1, 2, 1, 3) cũng khác nhau. 

Để làm cho mọi thứ thú vị hơn, mỗi sáng, Master Chef nhận 3 số nguyên L, R và K. Để chuẩn bị 
một thực đơn cho buổi sáng, anh ta có thể sử dụng một chiếc bánh loại x chỉ khi L ≤ x ≤ R và anh 
ta không thể sử dụng nhiều hơn K chiếc bánh trong cả thực đơn. Ví dụ, với L = 3, R = 5 và  
K = 4, thì (5, 4, 3, 5) và (3, 5, 5) là thực đơn thỏa mãn, còn (5, 4, 3, 5, 4) và (3, 5, 6) thì không.  

Ngoài ra, một thực đơn trở nên đặc biệt chỉ khi không có một số nguyên x > 1 nào là ước của tất 
cả các loại bánh trong thực đơn, tức là một thực đơn S = (s1, s2, …, sn) là đặc biệt khi  
gcd(s1, s2, …, sn) = 1.  

Bạn cần thực hiện Q truy vấn. Trong mỗi truy vấn, bạn được cho một tham số L, R và X cho mỗi 
buổi sáng. Master Chef tự hỏi có bao nhiêu thực đơn đặc biệt thỏa mãn. Bạn có thể giúp anh ta 
tính số lượng thực đơn đặc biệt cho mỗi buổi sáng lấy phần dư cho 230 được không? 

 

Dữ liệu 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên M và Q 

 Q dòng tiếp theo mỗi dòng chứa ba số nguyên L, R và K thể hiện một truy vấn 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi truy vấn, in ra một dòng chứa một số nguyên – số lượng thực đơn đặc biệt lấy 
phần dư cho 230 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ M ≤ 105  

 1 ≤ Q ≤ 10,000  

 1 ≤ L ≤ R ≤ M  
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 1 ≤ K ≤ 109 

 

Ví dụ  

Input 

5 3 
3 4 3 
2 2 7 
3 5 7 

 

Output 

8    
0    
3258 
 
Giải thích  
Có 8 thực đơn đặc biệt cho buổi sáng thứ nhất (truy vấn đầu tiên) là (3,4), (4,3), (3,3,4), (3,4,3), 
(3,4,4), (4,3,4), (4,3,3), (4,4,3). 


