
 

 

October Lunchtime 2018 
Problem Code: NICARRAY 

 
 

 
Niceness of the Arrays 

 
একটা ধনা�ক পূণ�সংখ�ার ধারা X1, X2, …, XN এর �সৗ�য�� হেব তার সব সংখ�া �জােড়র               
গির� সাধারণ �ণনীয়েকর �যাগফল অথ�াৎ,  

gcd(Xi, Xj)∑
N

i=1
∑
N

j=i+1
 

 
উদাহরণ��প, [1,2,2] ধারার �সৗ�য�� হল gcd(1,2)+gcd(1,2)+gcd(2,2)=4।  
 
�তামােক একটা ধারা A1, A2, …, AN �দওয়া আেছ; এর �েত�কটা উপাদান হয় একটা ধনা�ক               
সংখ�া অথবা অনপুি�ত।  
 
A এর �েত�ক অনপুি�ত উপাদানেক একটা ধনা�ক পূণ�সংখ�া (�েত�ক উপাদােনর জন� একই            
হেত হেব এমন �কান কথা �নই) িদেয় �িত�ািপত করার সব স�াব� উপায়�েলা িবেবচনা কেরা              
যােত সব উপাদােনর �যাগফল S এর সমান হয়। �তামার কাজ হেব সব স�াব� ধারার সব�েমাট               
�সৗ�য�� �বর করা; অথ�াৎ �েত�ক স�াব� ধারার �সৗ�য�� গণনা কের তােদর �যাগফল �বর             
কেরা। �যেহতু এই উ�র অেনক বড় হেত পাের, এটােক modulo 10 9+7 �ত গণনা কেরা।  
 
ইনপুটইনপুট: 

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

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  S �দয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন N সংখ�ক পূণ�সংখ�া A1, A2, …, AN থােক। অনপুি�ত উপাদানেক -1          

�ারা িনেদ�শ করা হয়।  
 



 

আউটপুটআউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — যা হল সব�েমাট                
�সৗ�য�� modulo 10 9+7।  
 
শত� াবিলশত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 20 
- 1 ≤ N, S ≤ 50 
- 1 ≤ Ai ≤ 50 অথবা  Ai = −1 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

 
সাবটা�সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) :  
- 1 ≤ N, S ≤ 18 
- 1 ≤ Ai ≤ 18 অথবা  Ai = −1 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

- সাবটা� #2 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুানমনুা ইনপুটইনপুট : 
3 
3 3 
1 1 -1 
4 8 
1 -1 -1 3 
3 10 
-1 -1 -1 
 
নমনুানমনুা আউটপুটআউটপুট : 
3 
23 
150 
 
ব�াখ�াব�াখ�া: 
�কস 1: �ধুমা� একভােব অনপুি�ত উপাদান বসােনা যায়; ধারাটা হেব [1,1,1]। এর �সৗ�য��             
3। 
 


