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Cuộc thi Snackdown 2019 đang tới gần rồi! Do Snackdown là cuộc thi cho phép mỗi đội chơi có 
tối đa hai người, nên ai cũng muốn tìm một đồng đội cho mình. Có N thí sinh (được đánh số từ 1 
đến N) muốn tham gia Snackdown. Gọi trình độ của thí sinh thứ i là Si. Những người này muốn 
ghép đôi trong N/ 2 đội mà mỗi đội có 2 thành viên. 

Rõ ràng tất cả mọi người đều muốn đồng đội của mình có trình độ càng cao càng tốt. Do đó mọi 
người đều muốn tìm một đồng đội có trình độ cao nhất. Chúng ta gọi một cách ghép (N/2 đội 
không theo thứ tự) là hợp lệ nếu như không có hai team nào chứa các thành viên (A, B) và (C, 
D) sao cho SD > SB  và SA > SC. Trong trường hợp này, A và D đều thích ở chung một đội hơn là 
ở chung đội với các đồng đội hiện tại. 

Hãy tìm ra số cách ghép hợp lệ. Do đáp án có thể rất lớn, hãy tính kết quả với phần dư cho 
1,000,000,007 

 

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 của mỗi test chứa số nguyên N. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên S1, S2, …, SN. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số cách ghép đội hợp lệ (kết quả với 
phần dư cho 1,000,000,007) 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000 
 2 ≤ N ≤ 105 
 N chẵn 
 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 106 
 1 ≤ Si ≤ 106 với mọi i.  

 

Snackdown 2019 Qualifier 



Ví dụ  

Input 

2 
4 
1 7 3 8 
4 
2 3 2 2 

Output 

1 
3 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Chỉ có một cách ghép đội hợp lệ dành cho thí sinh 2 ghép với thí sinh 4 (như vậy thí 
sinh 1 và 3 sẽ tạo thành một đội khác). 

Ví dụ 2: Do thí sinh 2 đã có trình độ cao nhất và tất cả thí sinh khác có cùng trình độ với nhau 
nên thí sinh 2 có thể chọn bất cứ thí sinh nào trong ba người còn lại để tạo thành một đội. Hai 
người còn lại sẽ tạo thành một đội. Do đó số cách ghép đội là 3.  

 


