
 

The Pretige 
 

ChefX và ChefY mới xem bộ phim nổi tiếng "The Prestige", do đó ChefX đã quyết định thực hiện 
một trò ảo thuật.  

Đầu tiên, ChefX mua hai bộ bài. Mỗi bộ bài chứa N quân. Những quân bài trong bộ đầu tiên được 
đánh số từ 1 tới N từ trên xuống dưới, trong khi những quân bài ở bộ thứ hai được đánh số từ N 
về 1 từ trên xuống dưới. Ban đầu, tất cả quân bài ở mặt úp.  

Để làm ảo thuật, ChefX chọn hai tham số S và M. Trò ở thuật được thực hiện trong S bước.  

Trong mỗi bước, ChefX nhờ ChefY phân phối M di chuyển tùy ý giữa hai bộ. Trong một bước di 
chuyển, quân bài trên cùng của một bộ được di chuyển xuống cuối cùng của bộ đó. Sau đó, ChefX 
thực hiện bước di chuyển theo thứ tự đã chọn bởi ChefY. Ví dụ, nếu M = 10, ChefY có thể chọn 
các bước di chuyển theo thứ tự:  

1. Thực hiện 2 di chuyển ở bàn đầu tiên.  

2. Thực hiện 3 ở bàn thứ hai.  

3. Thực hiện 5 di chuyển ở bàn đầu tiên.  

Ở cuối của mỗi bước, ChefX lấy quân bài ở trên cùng từ mỗi bộ (mỗi bộ một quân bài) đặt chúng 
sang một bên, úp mặt và để cạnh nhau. Bây giờ mỗi bộ đã ít hơn một quân và bước tiếp theo được 
thực hiện với hai bộ bài đã được giảm số quân đi.  

Cuối cùng, có S cặp bài được đặt sang một bên và ChefX tiết lộ chúng cho ChefY. Trò ảo thuật 
thành công khi những quân bài trong cùng một cặp có cùng số.  

ChefX đã chọn tham số S. Anh ta biết rằng M có thể có nhiều giá trị sao cho trò ảo thuật luôn luôn 
thành công cho dù ChefY phân phối các di chuyển trong mỗi bước thế nào, nhưng cũng có những 
giá trị của M mà không thành công. Do đó, anh ta muốn biết giá trị nhỏ nhất có thể của M mà trò 
ảo thuật với tham số M và S luôn luôn thành công. Bạn có thể giúp ChefX chứ? Bởi con số này có 
thể rất lớn, in ra nó với phần dư cho 109+7. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T thể hiện số lượng test 

 Mỗi test chỉ chứa một dòng chứa hai số nguyên N và S 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – giá trị nhỏ nhất của M sao cho trò ảo 
thuật luôn luôn thành công 

SnackDown finals 2019 



Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 3⋅104  

 2 ≤ N ≤ 106  

 1 ≤ S < N 

 

Ví dụ  

Input 

1  
3 1 

 

Output 

2 
 
Giải thích 
Trò ảo thuật chỉ chứa một bước. 
Ban đầu, các bộ bài chứa (1, 2, 3) và (3, 2, 1). Giá trị nhỏ nhất của M là 2. Với giá trị M này, cả 
hai di chuyển chỉ trong một bước có thể được thực hiện trong bộ thứ hai. Sau đó nó chứa các 
quân bài (1, 3, 2). Trong mỗi bộ, quân ở trên cùng là 1; ChefX lấy chúng ra và do chúng có cùng 
số nên trò ảo thuật thành công. 


