
 

 

Cooking Game 
 

Chef đang chơi một trò, trong game anh ấy là đầu bếp cho một nhà hàng và được yêu cầu chuẩn 
bị các món ăn theo đặt hàng của khách hàng với chất lượng và thời gian tốt. 

Chef sẽ bắt đầu ở cấp độ 1, mỗi khi vượt qua một cấp độ anh ta sẽ được tới cấp độ tiếp theo, 
nhưng nếu Chef thất bại, anh ta sẽ quay lại cấp độ 1. 

Chef đã chơi N vòng, nhưng anh ta không nhớ cấp độ sau tất cả các vòng. Chef cho bạn một 
mảng A gồm N phần tử, nếu Ai bằng -1, Chef không nhớ cấp độ ở vòng thứ i, ngược lại nó sẽ 
chứa một số nguyên dương thể hiện cấp độ ở vòng đó. 

Giờ Chef hỏi bạn số cách điền vào những vị trí trống (tức là những số -1) trong mảng bằng cấp 
độ thỏa mãn điều kiện trên. Bởi câu trả lời có thể rất lớn, in ra nó với phần dư cho 109+7. 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa số nguyên T – số test. 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa số nguyên N. 

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên thể hiện mảng A. 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa một số là số cách lấy phần dư cho 109+7. 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 10,000 
• 1 ≤ N ≤ 100,000 
• Tổng của N trong tất cả các test của một file input không vượt quá 100,000 
• 1 ≤ Ai ≤ N hoặc Ai = -1 

Ví dụ 

Input: 
1 
6 
1 1 2 -1 -1 2 
 
Output: 
2 
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Giải thích 

Chỉ có hai cách điền vào là (1,1,2,3,1,2) và (1,1,2,1,1,2). Nên đáp án là 2. 


