
 

 

Standard Tree Task 
 

Chẳng có cốt truyện nào trong bài toán này cả, đây là thời gian cho những chiếc cây! 

Kết cấu công ty ShareChat có thể được xem như một cây có N đỉnh (được đánh số từ 1 đến N); 
đỉnh 1 là gốc của cây này. Bạn cần chọn ra một tập con các đỉnh (có thể rỗng) và đặt một đồng 
xu vào mỗi đỉnh trong tập hợp đó. Chúng ta gọi cây hợp lệ nếu nó thỏa mãn các điều kiện sau:  

• Xét hai cây khung con tùy ý. Định nghĩa tổng số đồng xu trong một cây con là X và tổng 
số đồng xu trong cây con còn lại là Y. 

• Nếu X > 0 và Y > 0, ước chung lớn nhất (GCD) của X và Y phải bằng 1. 
 

Hãy tính số tập hợp các đỉnh khác nhau chứa các đồng xu sao cho cây kết quả là hợp lệ. Vì kết 
quả có thể rất lớn nên hãy in ra đáp án với phần dư cho 109+7 

Lưu ý: một cây con là một cây được hình thành bởi đỉnh v và tất cả các đỉnh con cháu (trực tiếp 
hoặc gián tiếp) của v. Hai cây con là tách biệt nếu như nó không có đỉnh nào chung. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên N - số đỉnh trong cây. 

• Dòng thứ hai chứa N-1 số nguyên  p2, p3, …, pN  với pi thể hiện cha của đỉnh thứ i 

 

Dữ liệu ra 

• In ra một dòng chứa một số nguyên – đáp án của bài toán với phần dư cho 109+7 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ N ≤ 70 
• 1 ≤ pi < i với mọi i.  

 

Ví dụ  

Input 
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Output 

30 

 

Giải thích 

Chỉ có hai cách để đặt đồng xu vào các đỉnh của cây sao cho cây kết quả không hợp lệ. Cả hai 
cách đều chứa các đồng xu ở các đỉnh 2, 3, 4, 5 và một trong số chúng chứa một đồng xu ở đỉnh 
1. 

 


