
 

Random Chocolates 

 

Tất cả chúng ta biết rằng Chef có một có hộp N thanh sô cô la (đánh số từ 1 tới N) trong ngày sinh nhật 
của mình. Với mỗi i, thanh sô cô la thứ i có độ ngọt Wi. Chef sắp chơi trò ngẫu nhiên với anh trai cho vui: 

 Đầu tiên, chọn ngẫu nhiên một số nguyên k nằm giữa 1 và N 

 Sau đó, k lần, Chef chọn một thanh sô cô la ngẫu nhiên từ hộp (mỗi thanh sô cô la có thể được 
chọn nhiều lần). Với mỗi i (1 ≤ i ≤ k) gọi độ ngọt của thanh sô cô la thứ i mà Chef chọn là Ai 

 Anh của Chef cũng làm tương tự - k lần, chọn một thanh sô cô la ngẫu nhiên từ hộp (mỗi thanh sô 
cô la có thể được chọn nhiều lần). Với mỗi i (1 ≤ i ≤ k) gọi độ ngọt của thanh sô cô la thứ i mà anh 
của Chef chọn là Bi 

 Điểm số của trò chơi là ∑ ∑ gcd (��, ��)�
���
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���  

 
Tìm giá trị kỳ vọng của điểm số. Có thể chứng minh rằng giá trị kỳ vọng có thể được biểu diễn dưới dạng 
phân số P/Q với P và Q là số nguyên dương và Q nguyên tố cùng nhau với 998,244,353. Bạn cần tính  
P * Q-1 phần dư cho 998,244,353, với Q-1 thể hiện nghịch đảo modulo của Q cho 998,244,353 
 

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 một số nguyên N 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên W1, W2, …, WN 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên P * Q-1 lấy phần dư cho 998,244,353 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 5  

 1 ≤ N ≤ 3⋅105  

 1 ≤ Wi ≤ 5⋅105 với mọi i 

 

Ví dụ 

Input 
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Output 

887328320 
15 

 

Giải thích 

Ví dụ 2:  
 Với k = 1, điểm số là 12⋅2=2 

 Với k = 2, điểm số là 22⋅2=8 

 Với k = 3, điểm số là 32⋅2=18 

 Với k = 4, điểm số là 42⋅2=32 

Điểm số kỳ vọng là (2+8+18+32) / 4=15 
 


