
 

 

Chef and Interval Painting 
 
Chef có K người bạn (được đánh số từ 1 đến K) và một mảng độ dài là N mà mỗi phần tử có một 
màu. Ban đầu, mỗi phần tử có màu 0. Chef quyết định cho mỗi người bạn của anh ấy (theo thứ tự 
bạn từ 1 đến K) thực hiện các thao tác sau: 
 

• Chọn một mảng con khác rỗng tùy ý. 
• Tô tất cả các phần từ trong mảng con này màu i, với i là chỉ số của người bạn đó. 

 
Khi một phần tử được tô một màu, màu cũ bị mất đi. Điều này xảy ra kể cả phần tử này vừa mới 
được in bởi một người bạn trước đó.   
 
Chef đang thắc mắc: Có bao nhiêu cách tô màu khác nhau trong mảng cuối cùng có thể có được? 
  

Dữ liệu vào 

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

• Chỉ có một dòng duy nhất ở mỗi test chứa hai số N và K.  

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa một số nguyên – số màu khác nhau ở mảng cuối 
cùng. In kết quả với phần dư của 163577857. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 1 ≤ K ≤ N ≤ 106 
• 1 ≤ Tổng của N trong tất cả các test ≤ 5 · 106 

 

Subtasks 

Subtask #1 (10 điểm): 1 ≤ Tổng của N sau mỗi test ≤ 500 
Subtask #2 (20 điểm): 

• 1 ≤ N ≤ 2500 
• 1 ≤ Tổng của N trong tất cả các test ≤ 104 

Subtask #3 (30 điểm): 
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• 1 ≤ N ≤ 105 
• 1 ≤ Tổng của N trong tất cả các test ≤ 5 · 105 

Subtask #4 (40 điểm): Ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input: 
3 
2 1 
2 2 
3 1 
 
Output: 
3 
5 
6 
 

Giải thích 

Ví dụ 1: mảng cuối cùng có thể là [0, 1], [1, 0] hoặc [1, 1]. 
Ví dụ 2: mảng cuối cùng có thể là [0, 2], [1, 2], [2, 0], [2, 1] hoặc [2, 2]. 
Ví dụ 3: mảng cuối cùng có thể là [0, 0, 1], [0, 1, 0], [0, 1, 1], [1, 0, 0], [1, 1, 0] hoặc [1, 1, 1]. 

	


