
 

Rectangles of Love 
Hôm nay là ngày cưới của Tark và Ayvak. Shwe yêu say đắm Ayvak. Anh ta đề nghị chơi 
một trò chơi với Tark. Ai thắng sẽ là người cưới Ayvak. Ayvak thấy rằng game of chance 
quan trọng hơn mọi thứ trong cuộc sống, đã đồng ý. 

Shwe cho trước một lưới gồm M dòng và N cột, gán nhãn các ô theo thứ tự từ trái sang phải 
và từ trên xuống dưới với các số theo thứ tự từ 1 tới M*N, trong đó số 1 nằm ở góc trái trên 
và số M*N nằm ở góc phải dưới. Ví dụ, một lưới số 3 dòng 6 cột sẽ như sau: 

 
Shwe vừa tô màu K ô vuông đơn vị của lưới với mội trái tim mỗi ô. Tiếp theo, Tark sẽ chọn 
ngẫu nhiên một hình vuông với các cạnh nằm trên lưới và có diện tích dương trong đó mỗi 
hình chữ nhật hợp lệ có xác xuất được chọn là như nhau. Ba hình chữ nhật hợp lệ mà Tark có 
thể chọn là trong lưới số 3 dòng 6 cột trên là: 

 
Chín hình chữ nhật khác nhau trong lưới số 2 dòng 2 cột là: 

 
Nếu hình chữ nhật Tark chọn chứa tối thiểu một nửa số lượng trái tim, Tark sẽ cưới Ayvak. 
Ngược là Shwe sẽ cưới Ayvak. Shwe muốn biết anh có lợi thế trong trò chơi này hay không 
nên anh muốn biết giá trị kỳ vọng của số lượng trái tim có trong một hình chữ nhật được 
chọn ngẫu nhiên. Tôi chắc chắn rằng các bạn đều là những người tôt bụng, nên xin hãy giúp 
anh ấy giải quyết vấn đề này. 

Dữ liệu vào 
Dòng đầu tiên trong dữ liệu vào chứa một số nguyên T, số lượng bộ dữ liệu. 
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Mỗi 2 dòng trong 2T dòng tiếp theo chứa một bộ dữ liệu, được mô tả như sau. 

Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng M, N, K, như đã nói trong đề 
bài. 

Dòng tiếp theo chứa K số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng, nằm trong khoảng từ 1 tới 
M*N, là những ô mà được vẽ trái tim vào. Đảm bảo rằng K số nguyên này là khác nhau đôi 
một. 

Dữ liệu ra 
Xuất ra T dòng, mỗi dòng chứa một số thực là giá trị kỳ vọng của số trái tim nằm trong một 
hình chữ nhật được chọn ngẫu nhiên. Câu trả lời được coi là đúng nếu sai số không vượt quá 
10-6. 

Ràng buộc 
 1 ≤ T ≤ 5 
 1 ≤ N, M ≤ 107 
 1 ≤ K ≤ 105 

Mỗi số trong K số nguyên biểu diễn một trái tim sẽ nằm giữa 1 và N*M, kể cả 2 đầu 
mút. Tất cả K số nguyên đều đôi một khác nhau. 

Ví dụ 
Input: 

1 

2 2 2 

1 2 

Output: 

0.8888888888888888 

Giải thích 
Có tất cả 9 hình chữ nhật mà Tark có thể chọn, được liệt kê ở hình trên, và ô 1 và 2 được vẽ 
một trái tim. Các lựa chọn ở hàng trên (liệt kê trong hình trên) chứa 1, 0, 1, 2 và 2 trái tim (từ 
trái sang phải), và các lựa chọn ở hàng dưới (trong hình trên) chứa 1, 0, 1, và 0 trái tim. Vì 
vậy có 3/9 lựa chọn chứa 0 trái tim, 4/9 lựa chọn chứa 1 trái tim và 2/9 lựa chọn chứa 2 trái 
tim. Giá trị kỳ vọng sẽ là 0 * 3/9 + 1 * 4/9 + 2 * 2/9 = 8/9. 

 


