
 

 

Chef and Array and K 
 
Chef có một mảng A chứa N số nguyên. Ngoài ra anh ta còn có 1 số nguyên K nữa. 
 
Chef muốn bạn tìm ra số mảng khác nhau anh ta có thể có được từ mảng A bằng việc áp dụng 
thao tác sau đúng K lần. 

• Lấy một phần tử trong mảng và nhân nó với -1. 
 
Đáp án có thể rất lớn, in ra nó theo phần dư với 109 + 7. 
  
Dữ liệu vào: 

• Dòng đầu tiên của input chứa một số tự nhiên T – số lượng test. 
• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa 2 số nguyên N và K. 
• Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, ..., AN là các phần tử trong mảng. 

 
Dữ liệu ra: 

• Với mỗi test, in ra một số nguyên tương ứng với số mảng khác nhau Chef có thể có phần 
dư cho 109 + 7.. 

 
Ràng buộc: 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N, K ≤ 105 
• -106 ≤ Ai ≤ 106 

 
Subtasks: 

• Subtask #1 (10 điểm) : N, K ≤ 10 
• Subtask #2 (30 điểm) : N, K ≤ 100 
• Subtask #3 (60 điểm) : N, K ≤ 105 

 
Ví dụ: 
 
Input 
3 
1 3 
100 
3 1 
1 2 1 
3 2 
1 2 1 
 
 

June Challenge 2016 



Output: 
1 
3 
4 
 
Giải thích: 
Ví dụ 1. Chef chỉ có 1 phần tử và phải áp dụng thao tác 3 lần cho phần tử đó. Sau khi kết thúc, 
anh ta có được -100. Đó là mảng đuy nhất anh ta có được. 
Ví dụ 2. Chef có thể thực hiện một trong 3 phần tử để thực hiện thao tác. Anh ta có được 3 mảng 
khác nhau. 
Ví dụ 3. Lưu ý rằng, ngoài việc áp dụng thao tác cho vị trí (1, 2), (1, 3), (2, 3), Chef cũng có thể 
áp dụng thao tác 2 lần lên cùng một phần tử và làm nó giữ nguyên. 
Tóm lại, Chef có thể có 4 mảng: 
[1, 2, 1] 
[-1, -2, 1] 
[-1, 2, -1] 
[1, -2, -1] 
  


