
 

Must Be Divisible 

 

Chef thích các dãy số nguyên và đặc biệt, anh ấy thích các cấp số cộng.  
 
Có hai số nguyên N và K. Chef muốn chọn ra một số nguyên dương A là số bắt đầu, tạo ra một dãy số (A, 
A + K, A + 2*K, …, A + (N−1) * K) và tính tích của các phần tử trong dãy đó, gọi tích đó là X. Ví dụ, 
nếu N = 3 và K = 2 thì Chef có thể tạo ra dãy (4, 6, 8) do đó X = 192. 
 
Hãy tìm ra số nguyên lớn nhất mà mọi X tương ứng với mọi A được chọn đều chia hết cho số nguyên đó. 
Do đáp án có thể rất lớn, hãy in ra nó với phần dư của 1,000,000,007 (109 + 7) 
 

Dữ liệu vào 

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

 Dòng đầu tiên và cũng là duy nhất của mỗi test chứa hai số nguyên N và K. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên mà tất cả X đều chia hết với phần dư của 
1,000,000,007. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10 

 1 ≤ N ≤ 106 

 1 ≤ K ≤ 1018 

 

Ví dụ 

Input 

2 
2 2 
3 1 

Output 

1 
6 
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Giải thích 

 Ví dụ 1: Nếu Chef chọn A = 1, dãy được tạo là (1, 3) và X = 3, nếu anh ấy chọn A = 2, thì dãy 
được tạo là (2, 4) nên X = 8. Chúng ta có thể thấy số nguyên lớn nhất mà cả hai số đó chia hết là 
1.  

 Ví dụ 2: Tích của bất cứ ba số nguyên liên tiếp nào cũng đều chia hết cho 6. 


