
 

 

Picking Fruit for Chefs 
 
Các Chef đang làm salad trái cây ngày hôm nay! Có tổng k Chef, mỗi Chef làm một loại salad 
khác nhau. Tuy nhiên, các Chef đã hết hoa quả, vì vậy họ đã cử m công nhân để đi hái trái cây. 
Một số công nhân rất nhanh, nhưng một số người thực sự rất chậm. Cụ thể, đối với mỗi công nhân, 
chúng ta biết hai số nguyên a và b, có nghĩa là công nhân này có thể hái số đơn vị hoa quả nằm 
trong đoạn a và b trong ngày hôm nay. Có n nhóm công nhân; tất cả các công nhân trong mỗi 
nhóm có cùng giá trị a và b.   
 
Công nhân không quan tâm đến số lượng trái cây họ hái, vì vậy họ chọn ngẫu nhiên những con số 
này. Một công nhân có tham số a, b sẽ chọn một số nguyên giữa a và b một cách ngẫu nhiên và 
chọn đó làm số trái cây hái trong ngày hôm nay.  
 
Nếu số lượng trái cây được hái bởi tất cả các công nhân vào cuối ngày là S, các Chef gọi thành 
công trong ngày là F(S) = Sk. Họ muốn bạn tìm giá trị kỳ vọng của F. Giá trị mong muốn này có 
thể được viết bằng phân số P / Q, trong đó P ≥ 0 và Q> 0 là các số nguyên tố cùng nhau. Bạn hãy 
tính  P⋅Q–1 với kết quả là phần dư của  9982443539, trong đó Q−1 biểu thị nghịch đảo mô đun của 
Q modulo 998244353. (Đảm bảo rằng nghịch đảo này tồn tại và là duy nhất.) 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa hai số nguyên k và m 

• Dòng thứ hai chứa một số nguyên n. 

• n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa ba số nguyên A, B, C thể hiện một nhóm công nhân, có C 
công nhân trong nhóm với a=A, b=B với mỗi công nhân.  

 

Dữ liệu ra 

• In ra một dòng chứa một số nguyên – giá trị của P⋅Q−1 với phần dư cho 998244353 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ n⋅k ≤ 105 
• 1 ≤ A ≤ B ≤ 109 
• 1 ≤ C < 998244353 
• Tổng của C bằng m. 
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Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): n, k ≤ 50 
Subtask #2 (30 điểm): n, k ≤ 200 
Subtask #3 (50 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

2 2 
2 
1 1 1 
1 2 1 

Output 

499122183 

 

Giải thích 

Có hai công nhân. Công nhân đầu tiên luôn hái 1 quả. Công nhân thứ hai có thể hái 1 hoặc 2 quả. 
Nếu như anh ta hái 1 quả thì S=2 và F=4. Nếu như anh ấy hái 2 quả thì S=3 và F=9. Mỗi trường 
hợp xảy ra thì xác suất là ½ do đó giá trị mong muốn là 4/2+9/2=13/2. 
Có nghĩa là P=13 và Q=2, do đó Q−1=499122177. 
 
 


