
 

 

Chef and Ingredients 

Chef muốn làm một bữa tiệc. Để làm được điều này, Chef cần rất nhiều các nguyên liệu khác nhau. 
Mỗi nguyên liệu chỉ chứa một hương vị, hương vị của mỗi nguyên liệu được thể hiện bằng một số 
nguyên dương. Ban đầu, mỗi hương vị nằm trong đoạn từ K đến K+N-1. Chef có một nguồn cung 
cấp vô hạn các nguyên liệu với các hương vị này. 

Các nguyên liệu có một thuộc tính đặc biệt: cứ hai trong số chúng có thể hòa quyện để tạo ra một 
nguyên liệu mới. Nếu như hai nguyên liệu ban đầu có hương vị x và y (có thể x = y) thì nguyên 
liệu mới cho ra hương vị bằng x + y. Các nguyên liệu được tạo ra theo cách này cũng có thể được 
sử dụng để kết hợp ra các nguyên liệu khác. Chef được tự do kết hợp các nguyên liệu theo cách 
mà anh ấy muốn bao nhiêu lần tùy ý.  

Gọi một hương vị v (v > 0) là không thể tiếp cận nếu như không còn cách nào để tạo ra một nguyên 
liệu với hương vị v. Ngược lại, hương vị v được gọi là có thể tiếp cận. Chef muốn tạo ra các 
nguyên liệu đều là các nguyên liệu có thể tiếp cận được và anh ấy cũng muốn biết các giá trị không 
thể tiếp cận được. Hãy giúp anh ấy giải quyết bài toán này. Do đáp án có thể rất lớn, hãy in ra đáp 
án với phần dư cho 1,000,000,007 (109 + 7).  

Lưu ý rằng có vô số giá trị hương vị có thể tiếp cận được, nhưng có thể chứng minh được rằng số 
các giá trị không tiếp cận được luôn luôn giới hạn với N ≥ 2. 

 

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 các test chứa hai số nguyên N và K. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số các giá trị hương vị không thể tiếp 
cận được với phần dư cho 1,000,000,007. 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 105 
 2 ≤ N ≤ 1018 
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 1 ≤ K ≤ 1018 

Subtasks 

 Subtask #1 (20 điểm): N = 2 
 Subtask #2 (80 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

2 
2 1 
3 3 

Output 

0 
2 

Giải thích: 

 Ví dụ 1: Có thể thu được các nguyên liệu với mọi giá trị hương vị. 
 Ví dụ 2: Nguyên liệu 1 và 2 không thể tạo ra được. 

 


