
 

Expected GCD 

 
Chef đam mê nấu ăn. Hiện tại, anh ấy có N nguyên liệu (được đánh số từ 1 đến N) mà anh ấy có thể sử 
dụng để nấu các món ăn khác nhau. 
 
Để làm một món ăn, Chef phải sử dụng chính xác K thành phần theo đúng thứ tự. Do đó, một món ăn 
là một dãy các K nguyên liệu khác nhau nằm trong đoạn từ 1 đến N. Độ ngon của món ăn đó được định 
nghĩa là GCD của các số nguyên này (tất cả các thành phần trong món ăn đó). Chef muốn chọn một 
món ăn ngẫu nhiên và nấu nó. 
 
Bạn hãy trả lời Q truy vấn. K giống nhau ở tất cả các truy vấn. Trong mỗi truy vấn, bạn được cho N và 
bạn phải tìm giá trị về giá trị kỳ vọng của độ ngon món ăn mà Chef nấu hoặc xác định rằng Chef không 
thể nấu bất kỳ món ăn nào. 
 
Nếu Chef có thể nấu ít nhất một món ăn, có thể chứng minh rằng độ ngon cần tìm có dạng P/D, trong 
đó P và D là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau và D nguyên tố cùng nhau với 109 + 7. Bạn 
hãy tính P * D–1 với phần dư cho 109 + 7, trong đó D–1 biểu thị nghịch đảo của D với phần dư cho  
109 + 7.  

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa hai số nguyên Q và K. 

 Q dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một số nguyên N thể hiện một truy vấn.  

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi truy vấn, in ra một dòng chứa một số nguyên P * D-1 với phần dư cho 109 + 7 hoặc 0 
nếu như Chef không thể nấu bất cứ món ăn nào.  

 

Ràng buộc 

 1 ≤ Q, N ≤ 2 * 105 

 2 ≤ K ≤ 105 

 

Subtasks 

Subtask #1 (10 điểm): 
 K = 2 

 1 ≤ N ≤ 1,000 

Subtask #2 (15 điểm): K = 2 
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Subtask #3 (75 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

3 2 
1 
2 
4 

Output 

0 
1 
166666669 

 

Giải thích 

 Ở truy vấn đầu tiên, không thể nấu một món có hai nguyên liệu với N = 1. 

 Ở truy vấn thứ hai, Chef có thể nấu ra hai món ăn (1, 2) và (2, 1). Độ ngon của mỗi món ăn này 
là 1. Do đó giá trị kỳ vọng là 1.  

 


