
 

Winning Ways 2 
 

Cuộc thi các môn phối hợp sẽ bắt đầu lại trong năm nay và vòng đấu loại đang diễn ra ngay bây giờ! Lần 
này, Chef tổ chức nó đơn giản - sẽ có các trò chơi hai người chơi với các quy tắc sau: 

 Ban đầu, người chơi được cấp một dãy số nguyên S. 

 Người chơi thay phiên nhau để chơi. 

 Trong mỗi lượt, người chơi hiện tại phải chọn một hoặc nhiều phần tử của dãy S hiện tại sao cho 
các giá trị của tất cả các phần tử được chọn là giống hệt nhau và xóa các phần tử này khỏi S. 

 Khi người chơi không thể chọn được phần tử nào nữa (S đã rỗng), người chơi đó sẽ thua. 

Vì Chef hiện đang bận rộn lên kế hoạch cho trận chung kết, anh ấy không có thời gian để chuẩn bị các 
dãy số cho tất cả các trò chơi sao với chất lượng cao. Thay vào đó, anh ấy chọn một dãy lớn A1, A2, …, 
AN và anh ấy muốn sử dụng các đoạn con liên tiếp của nó cho các trò chơi. Để thấy được cách các trò chơi 
này sẽ sẽ diễn ra như thế nào, Chef muốn bạn trả lời Q truy vấn. Trong mỗi truy vấn, bạn được cung cấp 
một đoạn con AL, AL + 1, …, AR, và bạn phải tìm số cách đi để dành chiến thẳng mà người chơi đầu tiên 
có thể sử dụng trong lượt đầu tiên. Vì con số này có thể khá lớn, hãy tính nó với phần dư cho 998,244,353. 
 
Giả sử rằng cả hai người chơi chơi tối ưu. Các truy vấn là độc lập – dãy A không thay đổi. 
 

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 A1, A2, …, AN. 

 Dòng thứ ba chứa một số nguyên Q. 

 Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên L và R miêu tả một truy vấn. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi truy vấn, in ra một dòng chứa một số nguyên – số cách đi chiến thắng của người chơi đầu 
tiên với phần dư cho 998,244,353. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 5 

 1 ≤ N, Q ≤ 105 

 1 ≤ Ai ≤ 109 với mọi i 

 1 ≤ L ≤ R ≤ N 
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Subtasks 

Subtask #1 (10 điểm): 
 N, Q ≤ 100 

 Ai ≤ 105 với mọi i 

Subtask #2 (20 điểm): N, Q ≤ 103 
Subtask #3 (70 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input 

1 
5 
1 2 1 2 2 
3 
1 1 
2 3 
2 5 

Output 

1 
0 
3 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: 
 Ở trò chơi đầu tiên, chỉ có một cách đi và nó mang đến chiến thắng cho người chơi thứ nhất. 

 Ở trò chơi thứ hai, người chơi thứ hai sẽ luôn thắng dù cho người chơi thứ nhất đi thế nào. 

 Ở trò chơi thứ ba, người chơi đầu tiên có thể chọn tập hợp con các phần tử với các chỉ số {2, 4}, 
{2, 5} hoặc {4, 5} trong dãy A để đảm bảo chiến thắng của anh ấy trong tương lai.  

 
 


