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Задача Lego Wall

Вх�дн� дан� Стандратний вв�д

Вих�дн� дан� Стандартний вив�д

Л�м�т часу 3 секунди

Л�м�т пам'ят� 256 МБ

Цеглинки лего бувають двох вид�в, як� характеризуються розм�рами: 1 × 1 × 1 та 2 × 1 × 1
(ширина, висота та глибина в�дпов�дно, як показано нижче). У вас є неск�нченна к�льк�сть
кожного з них.

Цеглинка лего завжди використовується у вертикальному положенн�. Гран� бок�в виготовлен�
з �дентичного матер�алу � не в�др�зняються н�чим, кр�м розм�р�в. Ми вважаємо дв� цеглинки
лего замкненими, якщо одна знаходиться безпосередньо над �ншою. Дв� цеглинки b0 � bk

вважаються з’єднаними, якщо �снує посл�довн�сть цеглинок b0 , b1, …, bk таких, що цеглинки

bi − 1 � bi замкнен� для вс�х i таких, що 1 ≤ i ≤ k. Ми вважаємо розташування цеглинок

з’єднаним, якщо кожна пара цеглинок у цьому розташуванн� з’єднана.

Ви хочете побудувати тонку прямокутну ст�ну шириною w � висотою h (� глибиною 1), щоб
ст�на не мала отвор�в, а розташування цеглинок було з’єднаним. Як приклад, нижче
наведена ось така лего ст�на шириною 4 � висотою 3:
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З �ншого боку, наступна ст�на лего розм�ром 4 × 3 не з'єднана, а отже, неправильна:

Ск�льки �снує способ�в побудови з'єднаної ст�ни без отвор�в? Оск�льки це число може бути
великим, вивед�ть його за модулем 1 000 000 007.

Зауважте, що в�ддзеркалена (повернута на 180 градус�в) верс�я ст�ни з лего вважається �ншою
ст�ною, якщо т�льки в�ддзеркалена ст�на не виглядає �дентично ориг�нальн�й ст�н�.

Формат вх�дних даних
Вх�дн� дан� складаються з одного рядка, що м�стить два ц�л� числа w � h, розд�лених проб�лами
(1 ≤ w ≤ 250 000, 2 ≤ h ≤ 250 000, w × h ≤ 500 000) – ширина � висота ст�ни в�дпов�дно.

Формат вих�дних даних
Вивед�ть єдине ц�ле число – ск�льки �снує способ�в побудови з'єднаної ст�ни без отвор�в
розм�рами w × h, за модулем 1 000 000 007.

Оц�нювання
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П�дзадача 1 (14 бал�в): w = 2. 
П�дзадача 2 (12 бал�в): h = 2. 
П�дзадача 3 (18 бал�в): w, h ≤ 100. 
П�дзадача 4 (30 бал�в): w ≤ 700. 
П�дзадача 5 (20 бал�в): h ≤ 700. 
П�дзадача 6 (6 бал�в): без додаткових обмежень. 

Приклади

Стандартний ввід Стандартний вивід

2 2 3

3 3 12

5 7 1436232

Пояснення першого прикладу
Три з’єднан� ст�ни розм�ру 2 × 2, як� можна побудувати, є такими:
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