
 

 

Chef and Keyboard 
 

Chef là một lập trình viên nổi tiếng. Anh ấy sở hữu thương hiệu điện thoại Android mới với kích 
thước màn hình là n × m. Anh ấy muốn tạo ra một chương trình để vẽ màn hình. Anh ấy đã tìm 
ra c màu, các màu này sẽ dùng để vẽ màn hình. Anh ất muốn vẽ một hình chữ nhật trong màn 
hình mà các điểm ảnh có màu đôi một khác nhau. Dĩ nhiên, Chef cũng muốn sử dụng tất cả c 
màu trong khi vẽ. 

Bạn có sẵn lòng giúp Chef tìm ra số phần chữ nhật thỏa mãn yêu cầu mà Chef có thể vẽ ra 
không? Nói cách khác, tìm ra số cặp x, y để Chef có thể vẽ một hình chữ nhật có kích thước 
x × y trong màn hình. Lưu ý rằng Chef sử dụng hướng cố định của điện thoại và không được 
phép xoay nó. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào bao gồm môt số nguyên T – số test. T test được miêu tả 
như sau: 

• Dòng duy nhất của mỗi test bao gồm ba số nguyên n, m, c. 

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa câu trả lời cho mỗi test. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 1 ≤ n, m ≤ 106 
• 1 ≤ c ≤ 106 

 

Subtasks 

• Subtask #1: (40 điểm) 1 ≤ n, m ≤ 100, 1 ≤ c ≤ 104 
• Subtask #2: (60 điểm) ràng buộc gốc. 

 

 

Ví dụ 

Input: 
2 
4 6 12 
3 3 10 
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Output: 
3 
0 
 

Giải thích 

• Test 1. Cặp kích thước có thể là (2, 6), (3, 4) và (4, 3). Lưu ý rằng hình chữ nhật kích 
thước (1, 12)  không thể vẽ bởi vì nó không vừa màn hình, do 12 > 6. 

• Test 2. Không tồn tại một hình chữ nhật nào thỏa mãn có 10 điểm ảnh khác màu. 
 


