
 

 

Chef Cuts Tree 
 

Một khu rừng được biểu thị bằng một đồ thị vô hướng không chu trình. Gọi “sức mạnh” của một 
khu rừng bằng tổng bình phương kích thước của các thành phần liên thông trên cây (ví dụ một 
cây có n điểm thì sức mạnh của nó là n2) 

Chef tìm được một cây gồm N đỉnh vào ngày 0. N-1 ngày tiếp theo, mỗi ngày Chef bỏ đi một 
cạnh. Gọi khu rừng còn lại sau i ngày là Fi với mỗi 1 ≤ i ≤ N-1. Gọi cây ban đầu là F0. Vào ngày 
i, Fi sẽ chọn một cạnh ngẫu nhiên từ Fi-1 và xóa nó đi. 

Gọi Ei là giá trị kỳ vọng của sức mạnh của Fi, với mọi 0 ≤ i ≤ N-1. Có thể chứng minh rằng giá 
trị đó có thể viết dưới dạng Pi / Qi, với gcd(Pi, Qi) = 1 và gcd(Qi, 109 + 7) = 1. Gọi Ri = Pi · Qi

-1 

mod 109 + 7, với Qi
-1 là modulo nghịch đảo của Qi với109 + 7. 

 
Tính giá trị của R0, R1, ..., RN-1. 

 

Dữ liệu vào 

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

• N-1 dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v thể hiện một cạnh giữa hai đỉnh 
u và v trong cây.  

 

Dữ liệu ra 

• In ra một dòng chứa N số nguyên R0, R1, ..., RN-1. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ N ≤ 105 
• 1 ≤ u, v ≤ N 

 

Subtasks 

Subtask #1 (25 điểm): 1 ≤ N ≤ 103 
Subtask #2 (75 điểm): các ràng buộc gốc. 
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Ví dụ 

Input: 
5 
1 2 
1 3 
2 4 
2 5 
 
Output: 
25 16 333333346 7 5 

	


