
 

 

February Challenge 2020 
Problem Code: EXPCH 

 
 

 
Expected Change 

 
�শেফর কােছ N �দেঘ��র একটা ি�ং A আেছ। এেত �ধু '(', ')' এবং '*' অ�র আেছ। �শফ এই                  
কাজ�েলা করেত চায়: 

● একেজাড়া পূণ�সংখ�া ( l, r) uniformly randomly �বেছ নাও �যন 1 ≤  l ≤ r ≤ N। 
● সাবি�ং S = [Al, Al+1,…, Ar] িবেবচনা কেরা। এই ি�ং এর অ�র�েলা বাম হেত ডােন               

একটা কের িনেয় কাজ কির।  
● S-এ বত� মান অ�র পয�� ��ািজং ��ােকেটর সংখ�ােক nc �ারা �কাশ কির। একইভােব,            

ওেপিনং ��ােকেটর সংখ�ােক no �ারা �কাশ কির। �খয়াল কেরা �য ি�ং S বদলােত পাের;              
nc ও  no িনভ� র কের বত� মান  S এর উপের, তার �াথিমক অব�ার উপের নয়। 

● যখন nc এর মান no এর �চেয় বড় হেয় যায়, বত� মান অ�রটা অবশ�ই ')' হেব। �সে�ে�                
এই অ�রেক ')' হেত '('-�ত বদেল দাও এবং S এর পরবত� অ�র�েলা িনেয় কাজ              
করেত থােকা।  

 
�শফ জানেত চায় এই কাজ করেত িগেয় �স expected কয়টা অ�র বদলােব। তুিম িক তােক               
সাহায� করেত পারেব? 
 
এটা �মাণ করা যােব �য এই expected মানেক P/Q আকােরর একটা ভ�াংশ িহেসেব �কাশ              
করা যােব, �যখােন P ও Q হল অঋণা�ক পূণ�সংখ�া এবং Q ও 109+7 সহেমৗিলক। �তামােক               
P⋅Q−1 modulo 109+7 খুেঁজ �বর করেত হেব, �যখােন Q−1 হল Q এর multiplicative inverse              
modulo 109+7। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া থােক যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।             
এরপর  T �ট�েকস এর বণ�না �দওয়া থােক। 



 

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N �দেঘ��র একটা ি�ং  A �দওয়া থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — P⋅Q−1 modulo             
109+7। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 10  
- 1 ≤ N ≤ 107 

- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 7 পার করেব না  
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (5 পেয়�) :  N ≤ 100 
- সাবটা� #2 (15 পেয়�) :  N ≤ 5,000 
- সাবটা� #3 (30 পেয়�) :  N ≤ 105 

- সাবটা� #4 (50 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
1 
5 
((()) 
 
নমনুা আউটপুট : 
866666673 
 


