
 

Chef and Soccer 

 

Chef là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá. Anh ấy say mê bóng đá đến mức anh ấy thậm 
chí có thể phát minh ra bóng đá dành riêng cho chó! Dưới đây là các quy tắc bóng đá cho các chú 
chó: 

 N con chó (được đánh số từ 1 đến N) đứng thành một hàng sao cho với mọi i, chú chó i 
và chú chó i + 1 là liên tiếp nhau.  

 Mỗi con chó có một trình độ chơi bóng khác nhau, trình độ đó hoặc là 1 hoặc là 2 

 Khi bắt đầu, Chef chuyền bóng cho chú chó 1 (chú chó 1 nhận được bóng). 

 Với mỗi i, nếu như chú chó i có năng lực là s, chú chó này có thể chuyền bóng tới bất cứ 
chú chó nào có số j sao cho 1 ≤ |i − j| ≤ s 

 Mỗi chú chó (bao gồm cả chú chó 1) có thể nhận được bóng tối đa một lần.  

 Cứ khi nào một chú chó nhận được bóng, nó hoặc phải chuyền nó đến chú chó khác hoặc 
là kết thúc trận đấu bằng một bàn thắng. 

 
Trong khi các chú chó đang chơi, Chef cũng nghĩ ra một trò chơi cho các lập trình viên. Anh ấy 
định nghĩa “kết quả” của trò chơi là một dãy các chú chó nhận được bóng theo thứ tự mà chúng 
nhận được. Chú chó cuối cùng trong dãy là chú chó quyết định ghi một bàn thắng; Nếu một chú 
chó không bao giờ nhận được bóng, nó không xuất hiện trong dãy. Trong trò chơi dành cho lập 
trình viên, bạn hãy tìm ra số các kết quả có thể xảy ra cho trận đá bóng của các chú chó. 
 
Tìm ra đáp án với phần dư cho 109 + 7. Hai kết quả của trận đá bóng (các dãy chứa chỉ số của các 
chú chó) được cho là khác nhau nếu như các dãy này có độ dài khác nhau hoặc nếu như có một 
chỉ số i sao cho chú chó thứ i ở trong một dãy là khác với chú chó thứ i trong dãy còn lại.  

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số 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 N số nguyên A1, A2, …, AN thể hiện trình độ của những chú chó. 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số các kết quả khác nhau của trận đá 
bóng giữa những chú chó với phần dư cho 109 + 7. 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10 

 1 ≤ N ≤ 105 

 1 ≤ Ai ≤ 2 với mọi i 
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Subtasks 

 Subtask #1 (10 điểm): N ≤ 10 

 Subtask #2 (30 điểm): N ≤ 103 

 Subtask #3 (60 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  
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Giải thích 

Ví dụ 1: Các kết quả có thể có được như sau: 1, [1,2], [1,2,3], [1,2,3,4] 
Ví dụ 2: Các kết quả có thể có được như sau: [1], [1,2], [1,2,3], [1,3,2], [1,3]. 


