
 

 

Selinas the Chefs Falling on the Tree 
 

Bạn được cho một cây có N đỉnh được đánh số từ 1 tới N, gốc ở đỉnh 1. Có rất nhiều thành phần 
cực kỳ tốt trên cây nên M đầu bếp Selina sẽ đi lấy chúng. Với mỗi i (1 ≤ i ≤ M), Selina thứ i sẽ bắt 
đầu rơi từ gốc vào giây thứ ti. 

Chắc chắn, những Selina chỉ có thể di chuyển theo hai hướng – từ mỗi đỉnh, một Selina có thể rơi 
xuống một trong những con của nó hoặc nhảy lên đỉnh cha. Khi nhảy lên, chỉ có một đường có thể 
đi, nhưng khi rơi xuống, Selina sẽ chọn một đỉnh con của đỉnh hiện tại để rơi xuống theo xác suất 
ngẫu nhiên. Một bước di chuyển theo bất kỳ hướng nào đều tốn một giây. 

Mỗi Selina chỉ thay đổi hướng (từ đang nhảy lên thành rơi xuống hoặc ngược lại) khi cô ấy không 
thể tiếp tục theo hướng hiện tại mà không đi ra khỏi cây hoặc đâm phải những Selina khác, có 
nghĩa là khi một trong những điều sau xảy ra: 

• Đi tới một cái lá khi rơi xuống 

• Đi tới gốc của cây khi nhảy lên 

• Gặp một Selina khác đang di chuyển theo hướng ngược lại 

Ở giây thứ Q, chúng ta muốn biết được giá trị kỳ vọng của số lượng các Selina đã đi qua mỗi đỉnh. 
Nói cách khác, gọi giá trị kỳ vọng của số lượng Selina ở đỉnh thứ i tại giây thứ j là Ei, j. Với mỗi 
đỉnh i, bạn cần tìm ra tổng của Ei, j với tất cả các j nằm trong đoạn tử 1 đến Q. Tính những số đó 
với phần dư cho 998244353. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của input chứa một số nguyên N. 

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

• Dòng tiếp theo chứa một số nguyên M. 

• Dòng tiếp theo chứa M số nguyên t1, t2, …, tM thể hiện thời gian Selina bắt đầu rơi xuống 
từ gốc. 

• Dòng cuối chứa một số nguyên Q. 
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Dữ liệu ra 

• In ra một dòng chứa N số nguyên. Số nguyên thứ i thể hiện tổng giá trị kỳ vọng của số 
lượng Selina đã đi qua đỉnh thứ i trong các giây từ 1 tới Q (lấy phần dư cho 998244353) 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ N ≤ 240  

• 1 ≤ M ≤ 240  

• 1 ≤ Q ≤ 1,020,000  

• 1 ≤ u, v ≤ N  

• 1 ≤ ti ≤ 109 với mọi i 

Subtasks 

Subtask #1 (50 điểm): cây được sinh ngẫu nhiên 

Subtask #2 (10 điểm): với mọi i, cha của i là đỉnh (i−1)  

Subtask #3 (10 điểm): đỉnh gốc là cha của những đỉnh không phải là gốc 

Subtask #4 (30 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

3 
1 2 
1 3 
1 
1 
2 

Output 

1 499122177 499122177 
 
 
Giải thích 
Ở giây thứ 1, chỉ một Selina có thể ở đỉnh 1. Sau đó, ở giây thứ 2, chính Selina này phải rơi 
xuống đỉnh 2 hoặc đỉnh 3 với cùng xác suất là 1/2. Do đó, giá trị kỳ vọng của số lượng Selina đã 
ở đỉnh 1 từ giây thứ 1 tới giây thứ 2 là 1 và giá trị kỳ vọng của đỉnh 2 và 3 là 1/2 ≡ 499122177 
modulo 998244353. 


