
 

 

Minimum of Degrees 
 
Có một đồ thị với N đỉnh và không có cạnh nào. Chef đang định cho thêm tổng cộng N*(N-1)/2 
các cạnh vô hướng vào đồ thị này, theo một cách ngẫu nhiên. Giá tiền của một cạnh thêm vào 
giữa đỉnh x và đỉnh y bằng với min(degree(x), degree(y)). Ở đây, degree(x), thể hiện số đỉnh nối 
tới x trước khi thêm vào các đỉnh mới (giữa x và y). 
 
Hãy tìm giá trị kỳ vọng của tổng giá tiền của tất cả các đỉnh được thêm vào và in ra nó với phần 
dư cho 998244353. Hãy xem chi tiết hơn ở phần dữ liệu ra phía dưới. 
 

Dữ liệu vào 

• Dữ liệu vào chứa một số nguyên N duy nhất chứa các đỉnh. 

 

Dữ liệu ra 

• Với ràng buộc được cho bên dưới, có thể chứng minh rằng đáp án (tổng số tiền) có thể 
được biểu diễn dưới dạng phân số P/Q với Q không chia hết cho 998244353. In ra một số 
nguyên là P*Q-1 mod 998244353. Với Q-1 thể hiện nghịch đảo với phép đồng dư cho 
998244353. 

Ràng buộc 

• 2 ≤ N ≤ 300,000 

 

Ví dụ 

Input1: 
3 
 
Output1: 
1 
 
Input2: 
4 
 
Output2: 
199648875 
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Giải thích 

Ví dụ #1. Đồ thị chứa 3 đỉnh và Chef sẽ thêm 3 cạnh. Bất kể thứ tự thêm vào như thế nào, giá 
tiền của cạnh đầu tiên là 0 bởi vì degrees của đỉnh ban đầu là 0. Tương tự, giá tiền của cạnh thứ 
hai được thêm vào là 0 bởi vì ít nhất một trong hai đỉnh kết nối với một cạnh khác có degrees 
bằng 0. Cuối cùng, cạnh thứ 3 được thêm vào kết nối với các đỉnh mà tất cả chúng đều có 
degrees là 1 sau khi thêm hai cạnh mới đầu tiên, do đó giá tiền là min(1, 1) = 1. Tổng giá tiền 
luôn là 1, do đó giá tiền kỳ vọng là 1. 
 
Ví dụ #2. Có 4 đỉnh và Chef sẽ thêm vào 6 cạnh. Đáp án ở đây là 22/5, do đó bạn cần in ra 22 * 
5-1 = 22 * 598946612 = 13176825464 = 199648875 (modulo 998244353). Hãy phân tích kĩ hơn: 

• Đầu tiên, tất cả các degrees bằng 0. Thêm vào cạnh 2-3 (một cạnh giữa đỉnh 2 và 3) với 
giá tiền là min(0, 0) = 0. 

• Degrees của đỉnh 1, 2, 3, 4 lần lượt là là 0, 1, 1, 0. Thêm cạnh 1-3 với giá tiền là min(0, 
1) = 0. 

• Degrees là 1, 1, 2, 0. Thêm cạnh 1-4 với giá tiền min(1, 0) = 0. 
• Degrees là 2, 1, 2, 1. Thêm cạnh 1-2 với giá tiền min(2, 1) = 1. 
• Degrees là 3, 2, 2, 1. Thêm cạnh 2-4 với giá tiền min(2, 1) = 1. 
• Degrees là 3, 3, 2, 2. Thêm cạnh 3-4 với giá tiền min(2, 2) = 2. 

Tổng số tiền theo cách trên là 1 + 1 + 2 = 4. 
 


