
 

 

Chef and Elephant Tree 
 
Gọi cây voi có kích thước N là cây có gốc gồm N đỉnh (đánh số từ 1 tới N) sao cho: 

 Đỉnh 1 là gốc 

 Với ba đỉnh bất kỳ u, v và w sao cho u < v < w, nếu w là một con cháu (trực tiếp hoặc gián 
tiếp) của u thì v cũng là con cháu của u. 

Chef có một cây voi kích thước N. Hôm nay, anh ấy muốn sửa dụng những chiếc lá của cây để 
trang trí Q đĩa (lá là một đỉnh không có con). Với mỗi đĩa, anh ấy lấy một đoạn [L, R] và chọn 
ngẫu nhiên một cặp lá khác nhau với nhãn nằm trong đoạn L và R. Những chiếc lá này sẽ bị bỏ ra 
và dùng để trang trí cho đĩa. Bởi cây rất thần kỳ, những chiếc lá bị bỏ ra sẽ mọc lại ngay lập tức. 
 
Bạn cần trả lời Q truy vấn. Trong mỗi truy vấn, Chef đang trang trí một đĩa và muốn biết giá trị 
kỳ vọng của khoảng cách giữa các chiếc lá được chọn. Có thể chứng minh rằng nếu có ít nhất một 
cặp lá được chọn, giá trị kỳ vọng có thể được biểu diễn dưới dạng phân số P/D, với P và D là số 
nguyên dương và nguyên tốc cùng nhau, ngoài ra D cũng nguyên tố cùng nhau với 998,244,353 
 
Câu trả lời cho một truy vấn là 0 nếu có nhiều nhất 1 lá trong đoạn đã cho (không thể chọn cặp lá 
nào) hoặc P * D-1 lấy phần dư cho 998,244,353 trong trường hợp ngược lại, với D-1 thể hiện nghịch 
đảo modulo của D với 998,244,353 
 
Chef rất khó đoán nên bạn cần trả lời mỗi truy vấn ngay lập tức sau khi anh ta đưa nó cho bạn. 
 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa hai số nguyên N và Q 

 Dòng thứ hai chứa N – 1 số nguyên f2, f3, …, fN. Với mọi i, fi thể hiện cha của đỉnh i 

 Q dòng tiếp theo. Mỗi dòng chứa hai số nguyên x và y. Gọi câu trả lời cho truy vấn trước 
là ans (nếu đây là truy vấn đầu tiên thì ans = 0). Tham số L và R được tính như sau  
L = x ⊕ ans và R = y ⊕ ans. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi truy vấn, in ra một dòng chứa một số nguyên – câu trả lời cho truy vấn đó 

 

Ràng buộc 

 2 ≤ N, Q ≤ 300,000  

May Long Challenge 2019 



 i > fi với mọi i  

 1 ≤ L ≤ R ≤ N 

 

Subtasks 

Subtask #1 (10 điểm): 2 ≤ N, Q ≤ 300 
Subtask #2 (10 điểm): 2 ≤ N, Q ≤ 3,000 
Subtask #3 (30 điểm): cây đã cho là cây nhị phân 
Subtask #4 (50 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

Input: 

10 3 
1 2 2 4 5 5 1 8 1  
2 10 
598946617 598946610 
598946618 598946609 

Output: 

598946616 
598946616 
332748122 

 

Giải thích 

Các đỉnh lá là 3, 6, 7, 9 và 10.  
 Trong truy vấn đầu tiên, L = 2, R = 10 và giá trị kỳ vọng là 21/5.  

 Trong truy vấn thứ hai, L = 1, R = 10 và giá trị kỳ vọng là 21/5.  

 Trong truy vấn thứ ba, L = 2, R = 9 và giá trị kỳ vọng là 13/3. 


