
 

 

June Cook-Off 2019 
Problem Code: SECRECP 

 
 

 
The Secret Recipe 

 
N সংখ�ক ব�ি� (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) �শফেক ধরার �চ�া করেছ কারণ �শেফর কােছ                
ইিতহােসর সবেচেয় সু�াদ ুিবিরয়ািনর �গাপন �রিসিপ রেয়েছ। �শেফর �কান ন�র �নই। 
 
সময় t = 0 �ত L �দেঘ��র একটা ব�ৃাকার রা�ায় ধাওয়া �� হয়। রা�ায় অব�ান একটা বা�ব                 
মােনর �ানা� �ারা �কাশ করা হয়; �েত�ক বা�ব সংখ�া x এর জন�, অব�ান x+L আর               
অব�ান x একই। �শেফর আিদ �ানা� Xc = 0 এবং �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম ব�ি�র                 
আিদ �ানা�  Xi। 
 
�শেফর সেব�া� �বগ Vc এবং �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম ব�ি�র সেব�া� �বগ Vi। �েত�ক                
ম�ুেত� V সেব�া� �বগ স�� �যেকােনা ব�ি� (�শফ সহ) −V হেত V (both inclusive) এর মেধ�                
�যেকান �বগ v (একটা বা�ব সংখ�া) �বেছ িনেত পারেব, িবিভ� ম�ুেত� িবিভ� �বগ �বেছ িনেত               
পাের, িবিভ� ম�ুেত� অন� সকল ব�ি� এবং এই ব�ি�র �বগ হেত তা �াধীন। সব ব�ি�               
অনবরত চলেত থােক — �যেকােনা খুবই অ� সময় ব�বধান Δt এর জন�, সময় t �ত একটা                
অব�ান x এ থাকা এবং একটা �বগ v স�� ব�ি� সময় t+Δt �ত approximately অব�ান               
x+v⋅Δt-�ত থােক। 
 
�শফ যখন একই ম�ুেত� N সংখ�ক ব�ি�র �যেকােনা একজেনর সােথ থােক, তােক ধরা হেয়েছ              
িবেবচনা করা হয় এবং ধাওয়া �শষ হয়। এটা �মাণ করা যােব �য, �শফ আজীবন পািলেয়               
থাকেত পারেব না; অথ�াৎ একটা বা�ব সংখ�া Tu আেছ �যন �শফ �যভােবই চলকু না �কন তােক                
সবসময় এমন একটা সসীম সমেয় ধরা হেব যা  Tu এর �চেয় �বিশ হেব না।  
 



 

এই N সংখ�ক ব�ি� �ু�তম স�াব� সমেয় �শফেক ধরেত চায়, অন�িদেক �শফ তােক ধরার              
সময় সেব�া� করেত চায়। যিদ সবাই সেব�া�ম উপােয় আচরণ কের তেব �শফেক �কান সমেয়              
ধরা হেব তা খুেঁজ �বর কেরা। 
 
ইনপুট: 

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

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N, L এবং Vc           
�দওয়া থােক। 

● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  X1, X2, …, XN থােক। 
● তৃতীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  V1, V2, …, VN থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� বা�ব সংখ�া ি�� করেত হেব — �য সমেয়                
�শফেক ধরা হেব । �তামার উ�র স�ক িবেবিচত হেব এর absolute or relative error 10−6              
পার না কের। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤1,000  
- 2 ≤ N ≤ 105 

- 2 ≤ L ≤ 106 

- 1 ≤ Xi ≤ L−1 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ Vi ≤ 106 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ Vc ≤ 106 

- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 
নমনুা ইনপুট : 
1 
3 10 2 
2 5 6 
3 1 1 
 
নমনুা আউটপুট : 
1.50000000000 


