
 

 

Too Much Sweetness 
 
Raghav học tại NSIT và anh ấy rất chán thức ăn ở kí túc xá. Một lần anh ấy đến một của hàng 
bánh kẹo cạnh trường để mua một chút kẹo. Anh ấy tìm thấy chỉ có hai hộp chứa kẹo, hộp 1 
chứa p cái kẹo, hộp 2 chứa q cái kẹo. 
 
Ban đầu, cả hai hộp đều được đóng lại. Raghav muốn ăn chính xác N các kẹo trong tổng số kẹo 
của hai hộp và thực hiện theo các bước sau: 

• Chọn một chỉ số i (1 ≤ i ≤ 2) của hộp và một số s (0 < s ≤ số kẹo trong hộp i) 
• Mở hộp i và lấy s cái kẹo, ăn chúng và sau đó đóng hộp i lại. 
• Ghi lại số i chính xác s lần. 
• Nếu ăn ít hơn N các kẹo thì lặp lại bước 1. 
• Lưu ý rằng chỉ số i (1<=i<=2) của hộp được chọn trong mỗi bước khác chỉ số của hộp 
được chọn trước đó. Khi bắt đầu thì có thể chọn bất cứ hộp nào trong hai hộp. 

 
Cuối cùng, Raghav sẽ viết ra một chuỗi P1, P2, P3, ..., PN (1 ≤ Pi ≤ 2 với mỗi giá trị i) miêu tả các 
hộp chứa chứa kẹo mà anh ấy ăn theo thứ tự yêu cầu. Ví dụ, nếu như anh ấy ăn N = 7 thì anh ấy 
mở hộp 1 và lấy ra 3 cái kẹo, sau đó mở tiếp hộp 2 và lấy 4 cái nữa thì dãy P1..N là 1112222. 
 
Thêm vào đó, Raghav không thể ăn nhiều hơn Si cái kẹo từ hộp i trong một bước (s ≤ Si). Và hộp 
i cũng không được mở nhiều hơn Bi lần. 
 
Bạn có thể giúp anh ấy tính ra số các chuỗi P1..N  thỏa mãn yêu cầu đã nêu không? Vì kết quả có 
thể rất lớn, hãy in ra phần dư kết quả với 109 + 7. 
 

Dữ liệu vào 

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

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa ba số nguyên p, q và N. 

• Dòng thứ hai chứ hai số nguyên B1 và B2. 

• Dòng thứ ba chứa hai số nguên S1 và S2. 

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa một số nguyên – số các chuỗi thỏa mãn, phần 
dư kết quả với 109 + 7. 
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Ràng buộc  

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ p, q ≤ 50 
• 1 ≤ B1, B2, S1, S2 ≤ 200 
• 1 ≤ N ≤ p+q 

 

Subtasks 

Subtask #1 (10 điểm): 1 ≤ N ≤ 15 
Subtask #2 (20 điểm): 1 ≤ p, q ≤ 20 
Subtask #3 (70 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input: 
2 
2 2 4 
2 2 
1 1 
10 10 10 
10 10 
10 10 
 
Output: 
2 
1024 
 

Giải thích 

Ví dụ 1: Chúng ta có 2 cái kẹo trong hộp 1 và 2 cái kẹo trong hộp 2. Các chuỗi P1..4 có thể có là 
1122, 2211, 1212, 2121, 1221 và 2112. Tuy nhiên chỉ có 1212 và 2121 là thỏa mãn bởi S1 = S2 = 
1. 
 
Ví dụ 2: Tất cả 210 chuỗi đều thỏa mãn.  
 


