
 

 

Yet Another Card Game 
  

Bạn đang chơi một trò chơi với một chiếc bàn có r lá bài đỏ và b lá bài xanh. Bạn cũng được cho 
p đồng xu đỏ và r+b-p đồng xu xanh. (0 ≤ p ≤ r+b). 

Bạn sẽ chơi một trò với r+b lượt. Trong lượt thứ i, bạn chọn một trong những đồng xu, sau đó 
chọn một lá bài ngẫu nhiên trên bàn. Bạn được một điểm nếu màu của đồng xu tròn với màu của 
lá bài. Ngược lại thì số điểm của bạn không đổi. Sau đó cả đồng xu và lá bài đều bị bỏ đi. 

Tính giá trị kỳ vọng điểm số của bạn, giả sử bạn chơi với chiến thuật tối ưu. Chú ý rằng, bạn có 
thể điều chỉnh chiến thuật dựa vào số lượng lá bài xanh và đỏ trong những lần đi trước. 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T - số lượng test. 

 Mỗi test chứa một dòng gồm ba số nguyên r, b, p. 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số thực là giá trị kỳ vọng điểm số bạn đạt được 
nếu bạn chơi với chiến thuật tối ưu. Đáp án của bạn sẽ được chấp nhận nếu chênh lệch 
không quá 10-6.  

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10 
 1 ≤ r, b ≤ 100,000 
 0 ≤ p ≤ r+b 

 

Ví dụ 

Input: 
5 
3 1 2 
1 6 7 
2 3 4 
15 14 13 
100000 100000 0 
 
Output: 
2.0000000000 
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1.0000000000 
2.2000000000 
14.4482758621 
100000.0000000000 
 
Giải thích 

Trong test đầu tiên, chúng ta có 3 lá bài đỏ và 1 lá bài xanh, hai đồng xu đỏ và hai đồng xu xanh. 
Một chiến thuật tối ưu là chọn đồng xu đỏ trước. Có hai trường hợp: lá bài chúng ta chọn đầu 
tiên là đỏ hoặc xanh. Nếu là xanh, chúng ta biết chắc chắn tất cả những lá bài còn lại là đỏ, nên 
không quan trọng chúng ta chơi thế nào với những đồng xu còn lại. Nếu lá bài đỏ thì sẽ được 1 
điểm và tiếp tục chơi với đồng xu đỏ tiếp theo. Chúng ta có thể thấy giá trị kỳ vọng điểm số của 
bạn là 2 và không có chiến thuật nào tốt hơn. 


