
 

 

Beautiful Bricks 
 

Chef cung cấp đồ ăn ngon trong nhà hàng của mình, nhưng anh ta muốn làm nó trở nên hấp dẫn 
hơn. Những vị khách đến nhà hàng thường đi bộ dọc theo một con đường gồm hai ô kề, các hàng 
gạch song song dẫn đến lối vào. Mỗi hàng có độ dài N viên gạch, tất cả các viên gạch có cùng 
kích thước và không có hố nào.  

Không may, con đường nhìn tẻ nhạt bởi tất cả các viên gạch có cùng màu sắc. Để làm nó thú vị 
hơn, Chef muốn thay đúng K viên gạch bằng những viên đẹp hơn sao cho không có hai viên 
gạch được thay thế nào có chung cạnh. 

Chef nhờ bạn trả lời câu hỏi quá phức tạp với anh ấy: Có bao nhiêu cách Chef có thể chọn những 
viên gạch để thay thế? Bởi đáp án có thể rất lớn, tính phần dư của nó 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 và cũng là dòng 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 – số cách thay thế các viên gạch, lấy 
phần dư cho 109 + 7. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 5 
• 1 ≤ N ≤ 109 
• 1 ≤ K ≤ 1,000 

 

Subtasks 

Subtask #1 (25 điểm): 1 ≤ N ≤ 1,000 
Subtask #2 (75 điểm): Các ràng buộc gốc. 
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Ví dụ  

Input 

1 
3 2 

Output 

8 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: có đúng 8 cách thỏa mãn chọn K = 2 viên gạch. 
 


