
 
Expected Change 
 
Chef có một xâu A với độ dài N. Nó chỉ gồm các kí tự ‘(’, ‘)’ và ‘*’. Chef muốn thực hiện quy 
trình sau: 
 

 Chọn ngẫu nhiên một cặp số nguyên (l, r) sao cho 1 ≤ l ≤ r ≤ N. 
 Xem xét xâu con S = [Al, Al+1, …, Ar]. Xử lí các kí tự này từ trái sang phải 
 Hãy biểu diễn số lượng dấu ngoặc đóng trong S cho đến kí tự đang được xử lí là nc. Tương 

tự, hãy biểu diễn số lượng dấu ngoặc mở bởi no. Lưu ý rằng xâu S có thể thay đổi; nc và no 
tương ứng với trạng thái hiện tại của S, không phải trạng thái ban đầu của nó 

 Khi nào nc lớn hơn no, kí tự đang được xử lí phải là ‘)’. Sau đó, đổi nó từ ‘)’ thành ‘(‘ và 
tiếp tục xử lí các kí tự còn lại của S 

 
Chef muốn biết giá trị kỳ vọng của số lượng kí tự anh cần thay đổi trong quá trình này. Bạn có thể 
giúp anh ấy chứ? 
 
Có thể chứng minh giá trị kỳ vọng có thể được thể hiện bởi phân số P/Q, với P và Q là các số 
nguyên không âm và Q là số nguyên tố cùng nhau với 109 + 7. Bạn phải tìm P * Q-1 mod 109 + 7, 
với Q-1 biểu diễn nghịch đảo của Q theo modulo 109 + 7 
 
Dữ liệu vào 
 

 Dòng đầu tiên gồm một số nguyên T biểu diễn số test. Mỗi test có dạng sau 
 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N 
 Dòng thứ hai gồm một xâu A có độ dài N 

 
Dữ liệu ra 
 
Với mỗi test, in ra trên một dòng gồm một số nguyên P * Q-1 mod 109 + 7 

 
Ràng buộc 
 

 1 ≤ T ≤ 10 
 1 ≤ N ≤ 107 
 Tổng N trong tất cả các test không quá 107 

 
Subtasks  
 
Subtask #1 (5 điểm): N ≤ 100 
 
Subtask #2 (15 điểm): N ≤ 5000 
 
Subtask #3 (30 điểm): N ≤ 105 
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Subtask #4 (50 điểm): ràng buộc gốc 
 
Ví dụ  
 
Input 
 
1 
5 
((()) 
 
Output  
 
866666673 


