
 

Power Sum 

 

Chef đang chuẩn bị món ăn hoàn toàn mới. Anh ấy tìm thấy N thành phần (đánh số từ 1 tới N) cho món 
của mình. Với mỗi i, thành phần thứ i có giá tiền Ci và giá trị Vi. 

Chef có ngân sách là S đô la. Anh ấy có thể mua mỗi thành phần tối đa một lần. Một tập hợp không 
rỗng của N thành phần (có thể chứa tất cả các thành phần) được gọi là giá cả phải chăng nếu tổng chi 
phí của tất cả thành phần trong tập con không vượt quá ngân sách của Chef. Độ ngon miệng của món 
ăn dùng một tập hợp các thành phần bằng với vk, với v là tổng giá trị của tất cả các thành phần và K là 
một số nguyên cố định. 

Để làm một món, Chef cần dùng một tập hợp con giá cả phải chăng của các thành phần. Anh ta muốn 
thử tất cả các món mình có thể làm. Tính tổng độ ngon miệng của tất cả các món đó. Bởi chúng có thể 
rất lớn, in ra nó với phần dưa cho 998,244,353 

 

Dữ liệu vào 

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

 N dòng tiếp theo. Với mỗi i (1 ≤ i ≤ N), dòng thứ i chứa hai số nguyên Ci và Vi 

 

Dữ liệu ra 

 In ra một dòng chứa một số nguyên – tổng độ ngon miệng lấy phần dư cho 998,244,353 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ N, S ≤ 100  

 1 ≤ K ≤ 2,000  

 1 ≤ Ci ≤ 100 với mọi i  

 1 ≤ Vi ≤ 109 với mọi i 

 

Subtasks 

Subtask #1 (10 điểm): 1 ≤ N ≤ 20  

Subtask #2 (30 điểm): 1 ≤ K ≤ 100  

Subtask #3 (60 điểm): ràng buộc gốc 

 

September Long Challenge 2019 



Ví dụ  

Input 

3 2 2 
1 2 
2 3 
1 4 

Output 

65 
 

Giải thích 

Chef có thể làm các món với tập hợp thành phần như sau:  

 {1} với độ ngon miệng 22 = 4  

 {2} với độ ngon miệng 32 = 9  

 {3} với độ ngon miệng 42 = 16  

 {1, 3} với độ ngon miệng 62 = 36  

Tập hợp {1,2}, {2,3} và {1,2,3} không thể được chọn vì chúng không có giá cả phải chăng. 

 


