
 

Biladerim Icin 
 

Ben Fero là một anh chàng nổi tiếng, thích nghĩ ra và giải đáp các bài tập khó, thú vị. Cuối tuần trước, 
anh ấy đã tự nghĩ ra một bài tập đầy thách thức, nhưng anh ấy không thể tự mình giải quyết nó, vì vậy 
anh ấy đã quyết định nhờ bạn giúp đỡ. Hãy cố gắng giúp Ben Fero giải quyết vấn đề này nhé!  
 
Cho ba số nguyên A, B và C. Gọi bộ ba số nguyên (a, b, c) là thú vị nếu nó thỏa mãn các tiêu chí sau: 

 1 ≤ a ≤ A, 1 ≤ b ≤ B và 1 ≤ c ≤ C 

 Với bất cứ hai số thực x và y nào sao cho x ≠ 0 và y ≠ 0 thì ax2 + 2bxy + cy2 > x2 + y2. 

Bạn hãy tìm ra số các bộ ba số thú vị thỏa mãn các điều kiện trên. Con số cần tìm có thể rất lớn, hãy in 
ra đáp án với phần dư cho 109 + 7 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số các test. T test được miêu tả như sau: 

 Dòng đầu tiên và cũng là duy nhất của mỗi test chứa ba số nguyên A, B và C.  

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số bộ ba số thú vị thỏa mãn các điều kiện 
đã cho với phần dư cho 109 + 7. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10 

 1 ≤ A, C ≤ 109 

 1 ≤ B ≤ 5,000 

 

Subtasks 

 Subtask #1 (30 điểm): 1 ≤ A, B, C ≤ 100 

 Subtask #2 (20 điểm): 1 ≤ A, B, C ≤ 5,000 

 Subtask #3 (50 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

2 
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2 5 3 
3 2 4 

 

Output 

1 
6 

 

Giải thích 

 Ví dụ 1: Chỉ có một bộ ba số thú vị đó là: (2, 1, 3). 

 Ví dụ 2: Các bộ ba số thú vị là (2, 1, 3), (2, 1, 4), (3, 1, 2), (3, 1, 3), (3, 1, 4) và (3, 2, 4). 


