
 

 

Nikitosh and Sauron-tetrahedron 
 
Kích thước của một tetrahedron đen tối là N nếu mỗi cạnh của nó có N đoạn.  
Để phá hủy một tetrahedron đen tối có kích thước N, bạn phải xóa hết ít N đoạn (bạn không thể 
phá hủy một tetrahedron đen tối một phần: tetrahedron sử dụng ma thuật bóng tối để tự hồi phục 
nếu bạn phá hủy ít hơn N cạnh, nên làm thế cũng giống như không xóa cạnh nào). Thêm nữa, để 
bảo vệ bạn khỏi lời nguyên của tetrahedron, bạn phải đảm bảo rằng mỗi đỉnh của một 
tetrahedron phải có ít nhất hai đoạn kề. Lưu ý rằng một tetrahedron đen tối có 5 cạnh, giống như 
một tetrahedron bình thường.  
Một tetrahedron Sauron có kính thước N với độ chống chịu K được là bằng N tetrahedron đen 
tối với kích thước 1, 2, ..., N. Để phá huy được tetrahedron Sauron, bạn phải phá hủy ít nhất K 
tetrahedron thành phần.     
Phù thủy Nikitosh cần phải phá huy một tetrahedron Sauron có kích thước N và độ chống chịu 
K. Ông ta muốn biết có bao nhiêu cách để phá hủy nó. Vì óc sáng tạo của Nikitosh chỉ dành cho 
pháp thuật, nên ông ta cần tài năng toán học của bạn để giải bài toán này.  
Bạn cần vâng theo lệnh của phù thủy và in ra số dư của câu trả lời với 105+3. 
  
Dữ liệu vào: 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T là số lượng test. 
• Mỗi test chứa hai số nguyên, N và K, thể hiện kích thước của tetrahedron Sauron và độ 

chống chịu.  
 
Dữ liệu ra:                                                                                                                                          

• Với một test, in ra một dòng chứa số cách để phá hủy tetrahedron với kích thước N và độ 
chống chịu K (lấy số dư với 105+3). 

 
Ràng buộc: 

 1 ≤ T ≤ 5 
 1 ≤ N ≤ 6*104 
 1 ≤ K ≤ N 

Subtasks 

 Subtask #1 (20 điểm): 1 ≤ N ≤ 103 
 Subtask #2 (80 điểm): 1 ≤ N ≤ 6*104 

 
Ví dụ: 
 
Input: 
2 
1 1 
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2 1 
Output: 
9 
2439 
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