
 

Balsa For The Th  

Niceness of the Arrays 
 

Gọi độ độc đáo của một dãy số nguyên dương X1, X2, …, XN là tổng ước chung lớn nhất của tất 
cả các cặp phần tử. Tức là 
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Ví dụ, độ độc đáp của dãy [1, 2, 2] là gcd(1,2) + gcd(1,2) + gcd(2,2) = 4 

Bạn được cho một dãy A1, A2, …, AN; mỗi phần tử hoặc là số nguyên dương hoặc là bị mất. 

Xem tất cả các cách để thay thế những phần tử đã mất trong A bằng một số nguyên dương 
(không nhất thiết phải giống nhau với mọi phần tử) sao cho tổng tất cả các phần tử bằng S. 
Nhiệm vụ của bạn là tìm tổng độ độc đáo của tất cả các dãy kết quả, tức là tính độ độc đáo cho 
mỗi dãy kết quả và cộng tổng chúng lại. Bởi đáp án có thể rất lớn, tính phần dư của nó cho 
109+7. 

 

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 chứa hai số nguyên N và S. 
 Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN. Các phần tử bị mất được ký hiệu là -1. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – tổng độ độc đáo phần dư cho 109+7. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 20  

 1 ≤ N, S ≤ 50  

 1 ≤ Ai ≤ 50 hoặc Ai = −1 với mọi i 
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Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm):  

 1 ≤ N, S ≤ 18  

 1 ≤ Ai ≤ 18 hoặcAi = −1 với mọi i 

Subtask #2 (70 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

3 
3 3 
1 1 -1 
4 8 
1 -1 -1 3 
3 10 
-1 -1 -1 

 

Output 

3 
23 
150 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Chỉ có một cách duy nhất để điền vào những phần tử bị trống; dãy kết quả là [1,1,1]. Độ 
độc đáo của nó là 3. 


