
 

 

Numbers Game 
 

Chef Dobby rất thích chơi game, đặc biệt là những game liên quan đến các con số. Do đó hôm 
nay, Bhuvan rủ anh ấy chơi một trò chơi mới như sau: 
 
Cho một mảng A gồm N số nguyên không âm, bạn có thể thực hiện bước đi sau đây bao nhiêu 
lần tùy ý: Lấy hai số (x, y) từ mảng sao cho x ≥ y và đổi chúng thành (x - y, 2 * y). Mục tiêu của 
game này là làm cho mảng chứa chính xác (N - 1) số 0. Nếu Dobby đạt được mục tiêu này, sau 
bao nhiêu bước tùy ý, anh ấy sẽ chiến thắng. 
 
Bhuvan muốn biết có bao nhiêu cách chọn một mảng ban đầu thỏa mãn 0 ≤ A[i] ≤ B[i] với mọi i 
với B được cho trong input và Dobby thắng trò chơi với mỗi dãy. Hãy giúp anh ấy tính ra số dãy, 
bởi vì kết quả có thể rất lớn, hãy in ra kết quả với phần dư cho 109 + 7. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa N – số các phần tử của mảng. 

• Dòng tiếp tiếp theo chứa N số nguyên – các phần tử của mảng. 

 

Dữ liệu ra 

• In ra số mảng có thể thắng cuộc với phần dư kết quả cho 109 + 7. 

 

Ràng buộc 

• 2 ≤ N ≤ 50 
• 0 ≤ B[i] ≤ 50, với B[i] thể hiện phần tử thứ i của mảng. 

 

Ví dụ 

Input 

3 
2 0 1 

Output 

4 
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Giải thích 

Các mảng để thắng cuộc là (1, 0, 0), (0, 0, 1), (2, 0, 0) và (1, 0, 1). 
 
Hãy xem tại sao mảng (2, 0, 1) không thỏa mãn. Chỉ có một bước đi là lấy cặp (2, 1). Sau khi áp 
dụng thao tác như đề bài, ta được cặp (1, 2). Do đó, chỉ có thứ tự của các phần tử trong dãy thay 
đổi và chúng ta trong trạng thái deadlook. Do đó Chef không thể chuyển đổi mảng thành mảng 
chứa 2 số 0 được. 


