
 

 

Chef And Fibonacci Array 
 
Chef có một mảng A = (A1, A2, ..., AN), ban đầu gồm N số nguyên. Chef nhận ra rằng với i ≥ 1, 
nếu Ai > 0, Ai+1 > 0, và tồn tại Ai+2 thì anh ấy có thể giảm cả Ai, và Ai+1 xuống 1 đơn vị và tăng 
Ai+2 lên 1 đơn vị. Nếu Ai+2 không tồn tại, nhưng Ai > 0, và Ai+1 > 0, thì anh ấy có thể giảm cả Ai, 
và Ai+1 (hai số nguyên hiện đang là hai số cuối cùng của mảng) xuống 1 đơn vị và thêm một số 
vào cuối cùng của mảng, có giá trị bằng 1. 
 
Bây giờ Chef muốn biết có bao nhiêu mảng khác nhau có thể tạo ra từ mảng A bằng cách sử 
dụng các thao tác trên nhiều lần tùy ý. Hãy tìm ra số các mảng như vậy, vì kết quả có thể quá 
lớn, hãy in ra kết quả với phần dư cho 109+7.  
 
Hai mảng được cho là giống nhau nếu chúng có số lượng phần tử bằng nhau và các phần tử 
tương ứng cũng giống nhau. Ví dụ (2,1,1) và (1,1,2) là khác nhau. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test, các test được miêu tả như 
sau: 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N – số các số nguyên ban đầu ở trong 
mảng A. 

• Dòng thứ hai của mỗi test chứa N số nguyên A1, A2, ... , AN. 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra đáp án với phần dư cho 109+7 trong một dòng duy nhất. 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 5 
• 1 ≤ N ≤ 50 
• 0 ≤ Ai ≤ 50 

Subtasks 

• Subtask 1 (20 điểm) : 1 ≤ N ≤ 8, 0 ≤ Ai ≤ 4 
• Subtask 2 (80 điểm) : Ràng buộc gốc. 

Ví dụ  

Input: 
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3 
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Output: 
9 
4 
9 

Giải thích 

Ví dụ 1. 
Sau đây là hệ thống từng bước mà bạn thực hiện (một bước là 1 lần sử dụng thao tác như đề bài): 

• (2, 3, 1) → (2, 2, 0, 1) 
• (2, 2, 0, 1) → (1, 1, 1, 1) 
• (1, 1, 1, 1) → (1, 1, 0, 0, 1) 
• (1, 1, 0, 0, 1) → (0, 0, 1, 0, 1) 
• (1, 1, 1, 1) → (1, 0, 0, 2) 
• (1, 1, 1, 1) → (0, 0, 2, 1) 
• (2, 3, 1) → (1, 2, 2) 
• (1, 2, 2) → (0, 1, 3) 

 
Do đó các mảng có thể tạo được là: 
(2, 3, 1), (2, 2, 0, 1), (1, 1, 1, 1), (1, 1, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 0, 1), (1, 0, 0, 2), (0, 0, 2, 1), (1, 2, 2), và 
(0, 1, 3) 
 
Do vậy có 9 mảng cần tìm, đáp án là 9. 
 

 

 


