
 

 

Add or Multiply 
 

Hussain đang cảm thấy buồn chán trong lớp học vật lý. Chỉ nghe định lý và công thức về cơ học 
và điện học làm anh ta ốm luôn. 

Anh ta rất chán nên bắt đầu viết các số ngẫu nhiên vào trong các trang sách vật lý. Ví dụ, anh ta 
viết dãy 1 2 3 bốn lần. Mỗi lần sử dụng dãy các phép toán khác nhau giữa các con số, tức là anh 
ta viết { (1+2+3) , (1+2*3) , (1*2+3) , (1*2*3) } . 

Anh tự tự hỏi nếu mình viết một dãy gồm N số nguyên dương cách nhau bởi những dấu ?. Mỗi 
dấu hỏi chấm có thể là phép cộng + hoặc phép nhân *. 

Hussain biết rằng có 2^(n-1) biểu thức khác nhau. Anh ta tự hỏi nếu anh ta viết mỗi biểu thức và 
tính giá trị của chúng rồi lấy tổng tất cả giá trị đó. Giá trị đó là bao nhiêu? Bởi kết quả có thể rất 
lớn, chỉ cần in ra phần dư của nó với 10^9+7. 

 

Dữ liệu vào  

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T là số lượng test. Các test được miêu tả như sau 
• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N thể hiện số lượng số trong biểu thức 

hiện tại. Bạn có thể coi như tất cả các số trong biểu thức hiện tại được ngăn cách bởi các 
dấu hỏi, mỗi dấu hỏi thể hiện dấu cộng hoặc dấu nhân. 

• Dòng thứ hai của mỗi test chứa N số nguyên thể hiện các số nguyên trong biểu thức của 
Hussain 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa tổng giá trị của tất cả 2^(n-1) biểu thức khác nhau, mỗi 
dấu hỏi hoặc là dấu cộng hoặc là dấu nhân. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 500 
• 1 ≤ n ≤ 100000 
• Tất cả các số trong biểu thức đều là số nguyên dương nhỏ hơn 109 
• Tổng của n trong tất cả các test không vượt quá 106 

 

Snackdown	Online	Elimination	Round 
 



Ví dụ 

Input: 
2 
3 
1 2 4 
4 
1 1 1 1 
 
Output: 
30 
20 
 
Giải thích 
Ví dụ 1. Có 4 biểu thức 
1 + 2 + 4 = 7 
1 + 2 * 4 = 9 
1 * 2 + 4 = 6 
1 * 2 * 4 = 8 
Tổng của chúng = 30 
 


