
 

Winning Ways 

 
Chào mừng đến với vòng chung kết cuộc thi Combinatorial Games 2019. Irshad và Mehedi đã sẵn sàng 
để đấu với nhau bất kể trò chơi được cho là gì. Bởi đây là vòng thi cuối cùng, Chef chuẩn bị một trò 
hoàn toàn mới với luật như sau: 

 Có K đống sỏi (đánh số từ 1 tới K). Với mỗi i, đống thứ i có ngưỡng Hi 

 Ban đầu, mỗi đống chứa một viên sỏi 

 Hai người chơi thay lân nhau, Irshad chơi trước 

 Trong mỗi lượt, người chơi hiện tại phải chọn một hoặc hai đống và thực hiện lượt đi ở đống 
đã chọn 

 Thực hiện lượt đi ở đống i chứa x viên sỏi trước khi lượt chơi này được diễn ra, người chơi hiện 
tại phải thêm ít nhất một viên sỏi vào đống này sao cho kết quả được số lượng sỏi là y (y > x) 
là ước của ngưỡng Hi (nếu đống này đã chứa Hi viên sỏi, không thể thực hiện lượt đi nữa) 

 Khi không thể thực hiện lượt đi nào nữa, người chơi hiện tại sẽ thua 

 

Đương nhiêm Irshad và Mehedi là những lập trình viên đẳng cấp, nên họ có thể chơi tối ưu với những 
ngưỡng được cho trước. Do đó, để làm trò chơi hấp dẫn hơn, Chef chọn K người khán giả và cho mỗi 
người một đống. Anh ta cũng cung cấp một tập hợp S = {x1, x2, …, xN}. Mỗi khán giả sẽ cần chọn ngẫu 
nhiên, không phụ thuộc vào người khác, ngưỡng của đống sỏi mình chọn từ tập S. 

Trong khi điều này diễn ra, Irshad hỏi bạn: “Này, có bao nhiêu cách những người đó chọn ngưỡng mà 
tôi sẽ thắng?” Bạn cần tìm câu trả lời với phần dư cho 1,000,000,007 (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 K 

 N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một số nguyên xi 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số cách chọn ngưỡng mà Irshad thắng, lấy 
phần dư cho 1,000,000,007 (109 + 7) 

 

 

November Challenge 2019 



Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 5  

 1 ≤ N ≤ 100,000  

 1 ≤ K ≤ 109  

 1 ≤ xi ≤ 109 với mọi i  

 x1, x2, …, xN đôi một khác nhau 

 

Subtasks 

Subtask #1 (10 điểm):  

 N, K ≤ 12  

 xi ≤ 12 với mọi i  

Subtask #2 (20 điểm):  

 N, K ≤ 50,000  

 xi ≤ 50,000 với mọi i  

Subtask #3 (70 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  
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Output 

6 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Có hai lựa chọn ngưỡng mà làm cho Irshad thua là: (2, 2, 2) và (4, 4, 4). Nếu những ngưỡng 
này được dùng thì Mehedi sẽ luôn luôn thắng cho dù Irshad thực hiện lượt đi thế nào. Tất cả 6 lựa chọn 
còn lại Irshad đều dành chiến thắng. 


