
 

Chefina and Prefix Suffix Array 

 

Chefina thích các tổng tiền tố và hậu tố, do vậy Chef quyết định tặng chúng cho cô ấy nhân ngày sinh 
nhật. Chef tạo ra một dãy a1, a2, …, aN và tính tổng tiền tố pre1, pre2, …, preN (với mọi i, prei là tổng 
của tất cả i phần tử đầu tiên của a) và tổng hậu tố suf1, suf2, …, sufN (với mọi i, sufi là tổng của i phần tử 
cuối cùng của a). Anh ấy đã sắp xếp các phần tử của các dãy đó vào một hộp quà và mang đến nhà Chefina. 
 
Khi Chefina mở hộp quà, cô phát hiện ra rằng tất cả các phần tử đã bị xáo trộn khi Chef di chuyển. Đối 
với mỗi phần tử, bây giờ không thể xác định liệu nó thuộc về dãy pre hay thuộc dãy suf và chỉ số của nó 
trong dãy chính xác là bao nhiêu. Điều duy nhất chúng ta biết là một dãy x1, x2, …, x2N, chứa tất cả các 
phần tử của dãy pre và suf, không theo thứ tự cụ thể. 
 
Chefina hiện đang rất tò mò vế số lượng dãy a ban đầu mà Chef có thể chọn, sao cho có thể tạo ra x bằng 
cách xáo trộn tổng tiền tố và tổng hậu tố của a. Hãy giúp Chefina tìm số này. Vì nó có thể rất lớn, hãy tính 
toán đáp án với phần dư của 1,000,000,007. 
 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như sau: 

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

 Dòng thứ hai chứa 2N số nguyên x1, x2, …, X2N. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một số nguyên – số lượng dãy số ban đầu có thể chọn với phần dư cho 
1,000,000,007. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 106 

 1 ≤ N ≤ 105 

 |xi| ≤ 109 với mọi i 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 2 * 106 

 

Subtasks 

 Subtask #1 (20 điểm): 

o T ≤ 10 
o N ≤ 10 

 Subtask #2 (80 điểm): Các ràng buộc gốc. 
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Ví dụ 

Input 

4   
1   
-1 1   
1   
0 0   
2   
4 3 1 4   
3   
5 3 7 10 5 10   

Output 

0   
1   
2   
4   
 


