
 

 

Gift and Chef 
 
Sinh nhật của Penguin Charlie vào tuần trước. Chef đã tặng anh ấy một chuỗi S.  
 
Đáng buồn là Charlie không thích chuỗi S, anh ấy thích chuỗi F. Charlie muốn tạo ra một số 
chuỗi F được cắt ra từ chuỗi S. Cắt ở đây nghĩa là lấy ra một số chuỗi con từ chuỗi S, mỗi chuỗi 
bằng chuỗi F và xóa chúng khỏi chuỗi  ban đầu là S. Sau khi xóa một chuỗi con, phần bên trái và 
bên phải của chuỗi còn lại sẽ bị phân tách ra. Lưu ý rằng một chuỗi con của chuỗi S là một một 
chuỗi liên tiếp các ký tự trong S. 
 
Trong môt số trường hợp Charlie vẫn có thể lấy chuỗi con bằng với F từ phần còn lại sau khi cắt 
chuỗi nguyên gốc ban đầu. Nhiệm vụ của bạn là tính toán số cách để cắt  ra ít nhất một chuỗi con 
bằng chuỗi F thỏa mãn từ chuỗi S. Bởi vì con số này có thể lớn, in ra kết quả với phần dư cho 
109 + 7. 
  

Dữ liệu vào 

• Dữ liệu vào bắt đầu với một số nguyên T- số test. 

• Mỗi test gồm hai dòng với hai chuỗi S, F. 

Dữ liệu ra 

• Mỗi test in ra một dòng duy nhất thể hiện số cách Chalie có thể cắt ít nhất một chuỗi F từ 
S, in ra kết quả với phần dư cho 109 + 7. 

Ràng buộc  

• 1 ≤ T ≤ 10 

 
Substask 

Subtask 1 : 10 điểm 

• 1 ≤ |F| ≤ |S| ≤ 100 
 
Subtask 2 : 30 điểm 

• 1 ≤ |F| ≤ |S| ≤ 5000 
 
Subtask 3 : 60 điểm 

• 1 ≤ |F| ≤ |S| ≤ 300000 
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Ví dụ 

Input: 
3 
chefandcharliethebest 
charliethebest 
heknowsimeanityeahyouknowimeanityouknow 
imeanit 
aaaaa 
aa 
 
Output: 
1 
3 
7 

 

Giải thích 

Vi dụ 1. 
chefand|charliethebest| 
1 cách để cắt một chuỗi "charliethebest" từ chuỗi S: 
 
Ví dụ 2. 
heknows|imeanit|yeahyouknow|imeanit|youknow 
2 cách để cắt một chuỗi "imeanit" từ chuỗi S – lấy một trong số chúng. 
1 cách để cắt hai chuỗi "imeanit" từ chuỗi S – lấy cả hai. 
 
Ví dụ 3. 
4 cách để cắt một chuỗi  "aa" từ chuỗi "aaaaa": |aa|aaa, a|aa|aa, aa|aa|a, aaa|aa| 
3 cách để cắt hai chuỗi "aa" từ chuỗi "aaaaa": |aa||aa|a, |aa|a|aa|, a|aa||aa|. 
 


