
 

 

Expected Xor 

 

Monisha thích vẽ. Cô ấy đã vẽ N bức tranh (đánh số từ 1 tới N) và muốn chọn một số tập con 
những bức tranh cho triển lãm. Với mọi i, bức tranh thứ i có vẻ đẹp bi và xác suất nó được trưng 
bài ở triển lãm là pi. Mỗi bức tranh được chọn hoặc không được chọn cho vào triển lãm là ngẫu 
nhiên độc lập. 

Vẻ đẹp của triển lãm là phép XOR tất cả những vẻ đẹp của các bức tranh được trưng bày. Nếu 
không có bức tranh nào thì phép XOR bằng 0. 

Monisha muốn tính xem vẻ đẹp của triển lãm sẽ là bao nhiêu. Hãy giúp cô ấy tính giá trị kỳ vọng 
của vẻ đẹp triển lãm nhé. 

 

Dữ liệu 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như 
sau: 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên b1, b2, …, bN 

 Dòng thứ ba chứa N số thực p1, p2, …, pN. Những số này có tối đa 5 chữ số phần thập phân 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số thực – giá trị kỳ vọng của vẻ đẹp của triển lãm. 
Đáp án của bạn được cho là đúng nếu độ chênh lệch không quá 10-6 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ N ≤ 105  

 0 ≤ bi ≤ 109 với mọi i  

 0 ≤ pi ≤ 1 với mọi i  

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 4⋅105 

 

Ví dụ  
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Input 

2 
3 
5 6 2 
1.0 0.0 0.5 
4 
2 2 2 2 
0.5 0.5 0.5 0.5 

Output 

6.000000000000000 
1.000000000000000 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: bức tranh đầu tiên phải được trình bày ở triển lãm, bức tranh thứ hai phải bị loại bỏ. Nếu 
bức tranh thứ ba xuất hiện (xác suất 0.5), vẻ đẹp của nó là 5 ⊕ 2 = 7; nếu nó không xuất hiện (xác 
suất 0.5), vẻ đẹp là 5. Giá trị kỳ vọng của vẻ đẹp là 0.5 ⋅ 5 + 0.5 ⋅ 7 = 6.  
 
Ví dụ 2: Nếu có một số lẻ bức tranh ở triển lãm, vẻ đẹp sẽ là 2; nó có xác suất là 0.5. Nếu có chẵn 
bức tranh, vẻ đẹp là 0 (với xác suất là 0.5), do đó giá trị kỳ vọng của vẻ đẹp là  
0.5 ⋅ 0 + 0.5 ⋅ 2 = 1. 


