
 

OWCA Files 
 

Bác sĩ D đã đột nhập vào O.W.C.A. (The Organization Without A Cool Acronym) để tìm báo cáo của P. 
Ông đã tìm thấy căn hầm lớn của O.W.C.A. nơi Major Monogram lưu giữ các file tài liệu của tổ chức này. 
Thật không may, hầm được bảo vệ bởi mật khẩu bí mật của Major Monogram. 
 
Bác sĩ D biết rằng Major Monogram luôn thích N số nguyên A1, A2, …, AN và mật khẩu anh chọn là tích 
của K trong các số nguyên này với phần dư cho một số nguyên tố P (vì bản thân tích có thể rất lớn và do 
đó khó có thể nhớ toàn bộ). Các số nguyên trong tích không cần tương ứng phần tử khác nhau của A, 
Major Monogram chỉ đơn giản chọn K chỉ số i1, i2, …, iK và tính toán ���
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với phần dư cho 

P. 
 
Với rất nhiều nỗ lực, bác sĩ D tìm ra P, K và A. Nhưng anh ấy lại không biết Major Monogram chọn ra K 
số nguyên từ dãy A như thế nào. Để vào được căn hầm, bác sĩ D cần phải tạo ra hệ thống Bruteforceinator 
(một hệ thống để hack theo lối cổ điển bằng cách thử mật khẩu) dùng để thử tất cả các dãy K chỉ số i1, i2, 
…, iK (tổng cộng NK dãy) và với mỗi dãy, tính ra tích ���
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 với phần dư cho P, thay vì chỉ 

cố gắng thử các mật mã từ 0 đến P – 1. Hệ thống Bruteforceinator sẽ tiếp tục thử cho đến khi nó thử đúng 
mật khẩu và chỉ mở khóa căn hầm sau khi nó thử tất cả NK lựa chọn. 
 
Trong khi hệ thống Bruteforceinator đang làm việc của nó, bác sĩ D tự hỏi mỗi password dự đoán có thể 
được thử bao nhiêu lần? Với mọi i nằm trong đoạn từ 0 đến P – 1, hãy tìm ra số lần mà hệ thống 
Bruteforceinator sẽ thử i làm password. Do số lần này có thể rất lớn, hãy tính nó với phần dư cho 
998,244,353. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa ba số nguyên N, P và K. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN. 

 

Dữ liệu ra 

 In ra một dòng chứa P số nguyên. Với mỗi i (1 ≤ i ≤ P), số nguyên thứ i là số lần mà 
Bruteforceinator thử i – 1 làm password, với phần dư cho 998,244,353. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ N, P ≤ 259,431 

 P là một số nguyên tố 

 0 ≤ Ai ≤ P − 1 với mọi i 

 0 ≤ K ≤ 109 + 9 

 

January Challenge 2020 



Subtasks 

Subtask #1 (16 điểm): 1 ≤ N ≤ 400 
Subtask #2 (84 điểm): các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

6 11 3 
9 8 4 3 5 3 

Output 

0 27 9 31 28 32 19 15 18 22 15  
 


