
 

Hiring Chefs 

 

Chef Shahhoud muốn thuê một số đầu bếp mới cho nhà hàng của mình. Shahhoud đã đăng một tin 
tuyển dụng trên báo "Fast Food Times" của Chef Rami. 
 
N ứng viên (được đánh số từ 1 đến N) đã nộp đơn xin việc cho vị trí đó. Có M đặc điểm để nhận biết 
được một đầu bếp giỏi như thế nào. Cho N xâu S1, S2, …, SN miêu tả các đặc điểm của các ứng viên. 
Mỗi xâu này có độ dài là M. Với mỗi i và j, kí tự thứ j của Si là ‘1’ nếu như đầu bếp thứ i có đặc điểm 
thứ j hoặc ‘0’ nếu đầu bếp này không có đặc điểm trên. 
 
Shahhoud muốn chọn một dãy con không rỗng H (không cần thiết phải liên tiếp nhau) của dãy  
(1, 2, …, N) và tuyển tất cả các ứng viên từ H. Tuy vậy, dãy H phải thỏa mãn điều kiện bổ sung sau: 
cứ hai phần tử liên tiếp của H (gọi là x và y), ứng viên x và y không có các đặc điểm chung, để ngăn 
sự xung đột và cạnh tranh giữa hai ứng viên đó. 
 
Bây giờ, Shahhoud băn khoăn: có bao nhiêu dãy con như trên tồn tại? Bạn hãy tìm ra số lượng các dãy 
con đó với phần dư cho 1,000,000,007 (109 +7)  
 

Dữ liệu vào 

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

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và M. 

 N dòng tiếp theo: với mọi i (1 ≤ i ≤ N), dòng thứ i chứa một xâu Si. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số các đoạn con thỏa mãn với phần dư 
1,000,000,007 (109 +7) 

 

Ràng buộc  

 1 ≤ T ≤ 100 
 1 ≤ M ≤ 16 
 1 ≤ N ≤ 100,000 
 |Si| = M với mọi i 
 S1, S2, …, SM chỉ chứa các kí tự '0' và '1' 
 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 500,000 
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Giải thích  

Ví dụ 1: Các dãy con thỏa mãn là (1), (2), (3), (4), (1, 2), (2, 4) và (1, 2, 4). 
 


