
 

 

Hasan and boring classes 
 

Hasan là một học sinh ngành khoa học máy tính. Anh ta thích những thứ mình được học, đặc biệt 
là lập trình và thuật toán. Nhưng anh ta không thích đến các lớp học bởi chúng rất chán và chất 
lượng dạy ở trường rất tệ. Nhưng đôi khi anh ta buộc phải tới lớp để điểm danh nếu không sẽ 
không được làm bài thi cuối kỳ. 
 
Hiện tại Hasan đang ở lớp “kỹ năng giao tiếp” và anh ta cảm thấy buồn chán và nghĩ rằng môn 
này không nên thuộc chương trình khoa học máy tính. May mắn là anh ta nhớ ra một bài mà một 
người bạn cho mình nên anh ta quyết định dành thời gian nghĩ về nó. Bài toán như sau: 
 
Cho một xâu S có độ dài N chỉ chứa các ký tự tiếng Anh in thường. Tìm số lượng xâu T có độ 
dài N và chỉ chứa các ký tự tiếng Anh in thường sao cho T là xâu palindrome và khoảng cách 
hamming giữa T và S không vượt quá K. Do đáp án có thể rất lớn, tìm phần dư của nó với 
109+7. 
 
Bởi bạn cũng không thích lớp “kỹ năng giao tiếp”, bạn cũng quyết định giải bài tập này. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chưa T – số test. 

• Mỗi test gồm 2 dòng, dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N và K. 

• Dòng thứ hai của mỗi test chứa một xâu S có độ dài N. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa đáp án. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 10,000 
• 1 ≤ N ≤ 300,000 
• 1 ≤ tổng của N trong tất cả các test ≤ 1,000,000 
• 0 ≤ K ≤ N 
• Xâu S chỉ chứa các ký tự tiếng Anh in thường. 

November	Cook	Off	2017 



 

Ví dụ  

Input: 
2 
3 2 
abc 
3 1 
abc 
 
Output: 
76 
2 

 

Giải thích 

Ở ví dụ thứ hai, chỉ có hai xâu thỏa mãn là “aba” và “cbc”. 
 
 


