
 

 

Chef and Big Soccer 

 
Chef là một fan của bóng đá. Anh ấy yêu bóng đá đến mức, phát minh ra một trò chơi bóng 

đá mới cho thú cưng của mình. Trò chơi đó có luật lệ như sau: 

 Có N chú cún đánh số từ 1 tới N, đứng trên một đường thẳng, chú cún i và i+1 là kề nhau 

 Có một quả bóng mà các chú cún sẽ chuyền cho nhau, ban đầu chú cún có thứ tự là s 

đang giữ bóng 

 Nếu chú cún thứ i có sức mạnh là x đang giữ bóng, nó có thể chuyền bóng cho chú cún 

có thứu tự là i-x hoặc i+x (nếu chú cún sẽ được chuyền bóng tồn tại) 

Để làm trò chơi thêm thú vị, Chef cung cấp một mảng A gồm M số nguyên, chú cún giữ bóng tại 

lượt thứ i sẽ có sức mạnh là Ai. 

Chef yêu cầu các chú  cún thực hiện lần lượt M lần chuyền bóng, như đã nói ở trên, chú cún có 

thứ tự s sẽ thực hiện cú chuyền đầu tiên. 

Những chú cún nhanh chóng nhận ra, có rất nhiều cách chuyền bóng mà kết thúc là một chú cún 

có bóng. Bây giờ, từng chú cún hỏi bạn tính giúp nó số các đường chuyền bóng mà kết thúc tại 

nó. Do kết quả rất lớn nên chỉ cần in ra phần dư cho 109 + 7 (1000000007). 

Dữ liệu vào: 

 Dòng đầu tiên là số nguyên T, số test đề bài. T bộ test có dạng: 

 Dòng thứ nhất gồm 3 số nguyên N, M và s là số con cún, số lượt chuyền bóng và thứ tự 

của con cún đầu tiên giữ bóng. 

 Dòng thứ hai gồm M số nguyên A1, A2, ..., AM  thể hiện sức mạnh 

Dữ liệu ra: 

 Với mỗi bộ test, in ra trên mỗi dòng gồm N số nguyên là số lượng các đường truyền từ 

chú cún s và kết thúc tại chú cún thứ i. Do kết quả rất lớn nên chỉ cần in ra phần dư cho 

109+7. 

Ràng buộc: 

 1 ≤ T ≤ 10 

 1 ≤ N, M ≤ 10^3 

 1 ≤ s ≤ N 

 1 ≤ Ai ≤ 10^3 

Subtasks: 

Subtask #1 (30 điểm) : N, M ≤ 10 
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Subtask #2 (70 điểm) : Ràng buộc gốc 

 

Example 

Input: 

3 

3 2 2 

1 2  

3 3 3 

1 1 1 

3 1 1 

3 

 

Output: 

1 0 1 

0 2 0 

0 0 0 

 

Giải thích: 

Example case 1. 

Có duy nhất một đường truyền bóng cho cún số 1 là 2->3->1. 

Có duy nhất một đường truyền bóng cho cún số 3 là  2->1->3. 

Example case 2. 

Có 2 cách truyền bóng cho cún số 2 là 3->2->1->2 và 3->2->3->2. 

Example case 3. 

Không có bất cứ đường chuyền nào thỏa mãn. 


