
 

 

Random Pair 
 

Chefu là em trai của Chef, anh ta 12 tuổi và mới tham gia lập trình thi đấu. 
 
Chefu đang luyện tập rất chăm chỉ để trở thành một lập trình viên giỏi và giành được huy chương 
vàng IOI. 
 
Hiện giờ Chefu đang luyện tập trong một cuộc thi và bài tập mà anh ta đang cố gắng giải là: 
 
Cho một mảng A gồm N số nguyên, tìm i, j bất kỳ sao cho i < j và Ai + Aj là lớn nhất có thể. 
 
Không may là chỉ còn ít thời gian nữa là kết thúc kỳ thi nên Chefu không có thời gian để nghĩ lời 
giải chính xác. Nên thay vào đó, anh ta viết một lời giải chọn một cặp (i, j) ngẫu nhiên (i < j) và 
in ra Ai + Aj. 
Mỗi cặp có xác suất được chọn như nhau. 
 
Giờ Chef muốn bạn giúp anh ta tính ra tỷ lệ lời giải của anh ta sẽ qua được một input cụ thể. 
 
Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chưa T – số test. 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N. 

• Dòng thứ hai của mỗi test chứa N số nguyên A1 A2 ... AN 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên thể hiện xác suất để lời giải của Chefu 
in ra đáp án đúng. Đáp án của bạn sẽ được cho là đúng nếu chênh lệch hiệu số giữa nó và 
đáp án đúng nhỏ hơn 1e-6. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 2 ≤ N ≤ 100 
• 1 ≤ Ai ≤ 1,000 
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Ví dụ  

Input: 
3 
4 
3 3 3 3 
6 
1 1 1 2 2 2 
4 
1 2 2 3 
 
Output: 
1.00000000 
0.20000000 
0.33333333 
 
 


