
 

 

Forest Gathering 

 
Chef là người đứng đầu ngành công nghiệp khai thác gỗ thương mại, mới đây đã mua N cây. 

Bạn được cho chiều cao ban đầu của cây thứ i là Hi và mỗi tháng tăng được Ri mét chiều cao. Để 

đơn giản, bạn có thể coi tất cả các cây đều có đường kính bằng nhau. Nó cho phép chúng ta chỉ 

quan tâm đến chiều cao của cây khi nói về số lượng gỗ. 

 

Trong vương quốc của Chef, pháp luật không cho cắt một phần của cây, vì vậy phải chặt toàn bộ 

cây để lấy gỗ. Ngoài ra, pháp luật còn cấm cắt những cây có độ cao thấp hơn L mét. 

 

Hôm nay Chef nhận được một đơn đặt hang W mét ( của chiều cao ) gỗ. Chef muốn vận chuyển 

càng nhanh càng tốt. Tính số tháng ít nhất anh ta phải đợi để có thể đáp ứng đơn hàng. Bạn có 

thể giả định rằng máy cắt rất hiệu quả và không mất nhiều thời gian để chặt cây. 

 

Dữ liệu vào: 

 Chỉ có 1 test trong mỗi file dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên N, W và L là số lượng cây, lượng gỗ ( tính theo mét ) 

cần phải đáp ứng và chiều cao tối thiểu của cây để chặt. 

 N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên Hi và Ri 

 

Dữ liệu ra: 

 In ra một số nguyên diu nhất là số tháng để Chef có thể đáp ứng đơn hàng. 

 

Ràng buộc: 

 1 ≤ N ≤ 105 

 1 ≤ W, L ≤ 1018 

 1 ≤ Hi, Ri ≤ 109 

 

Subtasks: 

 Subtask #1 [40 điểm]: 1 ≤ N, W, L ≤ 104 

 Subtask #2 [60 điểm]: Ràng buộc gốc 

 

Ví dụ: 

 

Input: 
3 74 51 

2 2 

5 7 

2 9 

 

Output: 
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Giải thích: 
Sau 6 tháng, chiều cao của mỗi cây là 14, 47, 56. Chef chỉ được chặt cây thứ ba. Nhưng đáng tiếc 

là nó không đủ đáp ứng 74 mét gỗ. 

 

Sau 7 tháng, chiều cao của mỗi cây là 16, 54, 65. Lúc này Chef được chặt cây thứ 2 và cây thứ 3. 

Cắt cả 2 cây sẽ cung cấp cho anh ta 119 mét gỗ, đủ để đáp ứng hóa đơn. 


