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Bạn được cho một cây gồm N đỉnh được đánh số từ 1 tới N. Các đỉnh ban đầu được tô màu 
trắng. Chúng ta thực hiện tiến trình sau trên cây: 

 Chọn một cặp đỉnh (a, b) không tính thứ tự theo phân bố ngẫu nhiên (tức là mỗi cặp có tỷ 
lệ được chọn là như nhau). 

 Nếu có một đỉnh màu đen trên đường đi ngắn nhất giữa a và b, tiến trình dừng lại. 
 Ngược lại: 

o Tất cả các đỉnh trên đường đi được tô màu đen 
o Sau đó, quay lại bước đầu tiên 

 
Giá trị kỳ vọng của số lần tiến trình quay lại bước đầu tiên đến khi dừng lại là bao nhiêu? Có thể 
chứng minh rằng nó có thể được biểu diễn bởi một phân số P/Q với P và Q nguyên tố cùng nhau 
và Q ≠ 0 modulo 998244353. Tính P * Q-1 modulo 998244353, với Q-1 thể hiện nghịch đảo 
modulo của Q cho 998244353. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa một số nguyên N. 

 N – 1 dòng tiếp theo chứa hai số nguyên u và v thể hiện một cạnh nối giữa u và v. 

 

Dữ liệu ra 

 In ra một dòng chứa một số nguyên, P * Q-1 mod 998244353 

 

Ràng buộc 

 2 ≤ N≤ 2,000 
 1 ≤ u, v ≤ N 
 Đồ thị cho trong input là một cây 

 

Ví dụ 

Input 

2 
1 2 
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Output 

887328315 
 
Giải thích 
Có 3 đường đi là (1, 1), (1, 2) và (2, 2). 

 Nếu chúng ta vẽ (1, 2) trước, dù chúng ta có chọn đường đi tiếp theo là gì thì cũng sẽ kết 
thúc với 1 lần quay lại. Xác xuất của nó là 1/3. 

 Nếu chúng ta vẽ (1, 1) hoặc (2, 2) trước, chỉ có một cách chúng ta có thể kết thúc với 2 
lần quay lại; bằng việc chọn đường đi tiếp theo tương ứng giữa đỉnh còn lại chưa được tô 
màu. Như vậy, xác suất của nó là 2/3 * 1/3 chúng ta có thể kết thúc với 2 lần quay lại và 
xác suất 2/3 * 2/3 chúng ta có thể kết thúc với 1 lần quay lại. 

 
Cuối cùng, giá trị kỳ vọng là 1 * 1/3 + 1 * 4/9 + 2 * 2/9 = 11/9. Bởi 9-1 = 443664157 modulo 
998244353, đáp án là (11 * 443664157) % 998244353. 
 

Input 

3 
1 2 
2 3 

Output 

471393168 
 
 


