
 

 

Trees and Degrees 

 
Vivek rất thích tìm các giá trị kỳ vọng. Một ngày nọ, anh ấy vấp phải bài toán sau đây, anh ấy 
không thể giải nó và phải nhờ đến sự trợ giúp của bạn. 
 
Xét tất cả các cây với N đỉnh (được đánh số từ 1 đến N). Hai cây được cho là khác nhua nếu như 
tồn tại một cặp cạnh u và v sao cho có một cạnh giữa hai đỉnh u và v trong chính xác một trong 
các cây này.  
 
Đối với một cây T được chọn ngẫu nhiên, gọi bậc của các đỉnh từ 1 đến N trong cây đó là d1, d2, 
…, dN. Sau đó, định nghĩa A = (d1 * d2 * … *dN)K. Hãy tìm ra giá trị kỳ vọng của A. 
 
Có thể chứng minh rằng giá trị của A được thể hiện dưới dạng phân số P/Q, trong đó P và Q là số 
nguyên dương và nguyên tố cùng nhau, Q và 998,244,353 nguyên tố cùng nhau. Bạn hãy tính ra 
giá trị của P*Q-1 với phần dư cho 998,244,353, trong đó Q-1 biểu thị số nghịch đảo của Q với phần 
dư 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 và cũng là duy nhất của mỗi test chứa hai số nguyên N và K. 

 

Dữ liệu ra 

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

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 100 

 2 ≤N ≤ 2,000,000 

 1 ≤ K ≤ 109 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 2,000,000 

 

Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): 
 T = 10 

May Long Challenge 2019 



 2 ≤ N ≤7 

Subtask #2 (30 điểm): Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 100,000 
Subtask #3 (50 điểm): K = 1 

 

Ví dụ 

Input 

2 
3 1 
4 2 

Output 

2 
748683279 

 

Ràng buộc 

Ví dụ 1: Có 3 cây được dán nhãn với kích thước là 3: các đường đi [1−2−3], [1−3−2] và [3−1−2]. 
Giá trị kỳ vọng là ((1*2*1)1 + (1*1*2)1 + (2*1*1)1)/3 = 2, do đó P=2, Q=1, Q−1 = 1 và đáp án là 2. 
 


