
 
Expected Number of Customers 
 
Một chiếc bánh có N miếng được xếp thành một hàng. Mỗi miếng có M hương vị khác nhau (từ 1 
đến M) có sẵn ở trong bếp của Chef. Với mỗi i, chi phí của vị thứ i là i đồng 
 
Khi Chef nướng bánh, anh ấy chọn vị cho mỗi miếng bánh độc lập và ngẫu nhiên từ M vị. Sau khi 
nướng bánh, anh chia nó thành nhiều đoạn liên tục (mỗi miếng phải thuộc chính xác một đoạn) và 
bán mỗi đoạn cho một người khách khác nhau 
 
Giá của một đoạn là tổng chi phí của các hương vị riêng biệt của các miếng bánh trong đoạn đó. 
Ví dụ, giá của một đoạn với các vị (1, 2, 1, 5) là 1 + 2 + 5 = 8. Lợi nhuận của Chef là tổng giá trị 
của tất cả đoạn. Chef rất tham lam, nên anh muốn lợi nhuận lớn nhất có thể, nhưng anh cũng là 
người cầu toàn, nên anh muốn chia chiếc bánh thành ít đoạn nhất mà vẫn có được lợi nhuận lớn 
nhất có thể 
 
Chef tự hỏi về lượng khách anh ấy sẽ phục vụ. Hãy giúp anh ấy tìm giá trị kỳ vọng của số lượng 
đoạn mà anh ấy sẽ chia 
 
Có thể biểu diễn giá trị này bởi phân số p/q, với p và q là những số nguyên dương và q nguyên tố 
cùng nhau với 109 + 7. Bạn phải tìm phần dư của p * q-1 chia cho 109 + 7, với q-1 biểu diễn nghịch 
đảo modulo của q cho 109 + 7 
 
Dữ liệu vào 
 

 Dòng đầu tiên gồm một số nguyên T biểu diễn số test. Mỗi test có dạng sau 
 Mỗi test trên một dòng gồm hai số nguyên N và M 

 
Dữ liệu ra 
 
Với mỗi test, in ra trên một dòng gồm một số nguyên p * q-1 mod 109 + 7 

 
Ràng buộc 
 

 1 ≤ T ≤ 2 * 105 
 1 ≤ N ≤ 2 * 105 
 1 ≤ M ≤ 109 
 Tổng của N trong tất cả các test không quá 2 * 105 

 
Ví dụ  
 
Input 
 
2 
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4 2 
5 6 
 
Output  
 
875000009 
948302478 
 
Giải Thích 
 
Test 1: Với các hương vị này, bánh có thể chia thành 
 

 2 đoạn (1, 2, 1, 2), (1, 2, 2, 1), (2, 1, 1, 2), (2, 1, 2, 1) 
 3 đoạn (1, 1, 1, 2), (1, 1, 2, 1), (1, 1, 2, 2), (1, 2, 1, 1), (1, 2, 2, 2), (2, 1, 1, 1), (2, 1, 2, 2), 

(2, 2, 1, 1), (2, 2, 1, 2), (2, 2, 2, 1) 
 4 đoạn (1, 1, 1, 1), (2, 2, 2, 2) 

 
Giá trị dự kiến của đoạn là (2 * 4 + 3 * 10 + 4 * 2) / 16 = 23 / 8 


