
 

 

Zawad and Index Sum 

 
Zawad là một lập trình viên hiếm hoi – anh ta luôn luôn học tập nghiêm túc. Một ngày nọ, trong 
lúc ngồi học tại thư viện, anh ấy đã tìm được một mẫu P trong một cuốn sách cổ. Mẫu này là một 
xâu chứa các chữ cái tiếng Anh thường với độ dài M. Bởi vì Zawad là một chàng trai tò mò nên 
anh ấy bắt đầu thử nghiệm mẫu này. 
 
Trong một lần thử nghiệm, Zawad xét tất cả 26N xâu với độ dài N chứa các chữ cái thường tiếng 
Anh. Các xâu này được đánh số từ 0 đến 26N - 1 theo thứ tự từ điển. Với mọi i, gọi Ci là độ dài của 
tiền tố dài nhất của P mà cũng là hậu tố thứ i của những xâu này (0 ≤ Ci ≤ M). 
 
Với mỗi số nguyên k nằm trong đoan từ 0 đến M, gọi Sk là tổng của tất cả các chỉ số i sao cho       
Ci = k. Zawad muốn biết tất cả các tổng này, do đáp án có thể lớn, hãy in ra chúng với phần dư 
cho 998,244,353 
 
Bởi vì Zawad đang bận một số bài tập ở thư viện, anh ấy muốn nhờ bạn giúp đỡ. Hãy tìm ra các 
tổng mà Zawad cần tìm.  
 

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 hai số nguyên M và N. 

 Dòng thứ hai chứa một xâu P với độ dài M. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa M +1 số nguyên S0, S1, …, SM – là các tổng cần tìm với 
phần dư cho 998,244,353 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 5 

 1 ≤ M ≤ 105 

 M ≤ N ≤ 106 

 P chỉ chứa các chữ cái thường Tiếng Anh. 
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Ví dụ  

Input 

2 
1 1 
a 
3 5 
nan 

Output 

325 0 
555099525 502507217 596119576 22936464 

 


