
 

 

May Cook-Off 2019 
Problem Code: EXPXOR 

 
 

 
Expected Xor 

 
মনীষা আঁকেত পছ� কের। �স N সংখ�ক ছিব (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) এঁেকেছ এবং                
একটা �দশ�নীর জন� এই ছিব�েলার একটা সাবেসট �বেছ িনেত চায়। �েত�ক �েযাজ� i এর              
জন�, i-তম ছিবর �সৗ�য� bi এবং �দশ�নীেত এটা �দশ�েনর স�াব�তা pi। �দশ�নীেত �েত�কটা             
ছিব �নওয়া বা বাদ �দওয়ার ঘটনা স�ূণ� �াধীন। 
 
�দশ�নীর �সৗ�য� হেব এেত �দিশ�ত সকল ছিবর �সৗ�েয�র bitwise XOR। যিদ �কান ছিব             
�দিশ�ত না হয়, তেব XOR হেব 0। 
 
মনীষা জানেত চায় তার �দশ�নী কতটা সু�র হেব। তােক �দশ�নীর �সৗ�েয�র এ�েপে�ড ভ�ালু             
গণনা করেত সাহায� কেরা। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।             
এরপর  T �ট�েকস এর বণ�না �দয়া আেছ। 

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  b1, b2, …, bN থােক। 
● তৃতীয় লাইেন N সংখ�ক বা�ব সংখ�া p1, p2, …, pN থােক। এেদর �েত�ক সংখ�া           

দশিমক িব�রু পের সেব�া� পাঁচ ঘর পয�� �দওয়া আেছ। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� বা�ব সংখ�া ি�� করেত হেব — �দশ�নীর               
এ�েপে�ড �সৗ�য�। �তামার উ�র স�ক িবেবচনা করা হেব যিদ এর absolute or relative             
error 10−6 পার না কের। 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ N ≤ 105  
- 0 ≤ bi ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 0 ≤ pi ≤ 1 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 4⋅10 5 পার করেব না 

 
নমনুা ইনপুট : 
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নমনুা আউটপুট : 
6.000000000000000 
1.000000000000000 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �থম ছিব অবশ�ই �দশ�নীেত থাকেব, ি�তীয়টা অবশ�ই বাদ পড়েব। যিদ তৃতীয় ছিব              
�দিশ�ত হয় (যার স�াব�তা 0.5), তেব �সৗ�য� হেব 5⊕2=7; যিদ এটা বাদ পেড় (যার স�াব�তা               
0.5), তেব �সৗ�য� হেব 5। এ�েপে�ড �সৗ�য� হেব 0.5⋅5+0.5⋅7 = 6। 
�কস 2: যিদ �দশ�নীেত িবেজাড় সংখ�ক ছিব থােক, তেব �সৗ�য� হেব 2; এর স�াব�তা 0.5।               
যিদ �জাড় সংখ�ক ছিব থােক, তেব �সৗ�য� হেব 0 (যার স�াব�তা 0.5), তাই এ�েপে�ড              
�সৗ�য� হেব 0.5⋅0+0.5⋅2 = 1। 
 


