
 

 

November Long Challenge 2018 
Problem Code: MAGICHF2 

 
 

 
Magician versus Chef 2 

 
�শষবার বাইটল�াে� �শফ যাদকুরেক তার চ�ােলে� হািরেয়িছল এবং একটা �ণ�ম�ুা িজেতিছল।  
 
যাদকুর তার ম�ুা এত সহেজ িদেয় িদেত চায়না, তাই �স �শফেক N সংখ�ক ম�ুা �দয়। এেদর                
মেধ� একটা আসল এবং বািক N-1 টা নকল; সব নকল ম�ুার ভর একই, যা আসল ম�ুার ভর                 
হেত িভ�। ম�ুা�েলা অন� �কানভােব আলাদা করা যায়না।  
 
�শফেক আসল ম�ুা িনেজ খুেঁজ িনেত হেব। যাদকুর �শফেক একটা দাঁিড়পা�া িদেব। দাঁিড়পা�াটা             
অ�াভািবক — যখন তার �েত�ক পােশ রাখা ম�ুা�েলার ভেরর �যাগফল একই হয় তেব এ�              
ি�র থােক, িক� যিদ একই না হয়, তেব দাঁিড়পা�ার �যিদেক ভর �বিশ �সিদেক না �হেল বরং                
random �কান এক পােশ �হেল যায়। �শফ দাঁিড়পা�া সেব�া� K বার ব�বহার করেত পারেব; যিদ               
�স এরপের আসল ম�ুা িচিহত (uniquely determine) করেত পাের না তেব তােক আসল ম�ুা              
অনমুান করেত হয় (�স �যেকানভােব অনমুান করেত পাের)।  
 
যিদ �শফ দাঁিড়পা�া অপ�মািল ব�বহার কের, �স �শেষ আসল ম�ুা স�কভােব িচি�ত করেত             
পারার সব�িন� স�াব�তা কত হেব? আমরা worst-case scenario িবেবচনা করিছ �যখােন           
আসল ম�ুার অব�ান ��েত ধায� করা হয় (িক� �শেফর কােছ অজানা থােক)।  
 
ইনপুটইনপুট: 

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

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম এবং একমা� লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  K �দয়া থােক। 
 

 



 

আউটপুটআউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� এক লাইেন একটা বা�ব সংখ�া ি�� কেরা — যা হেব �শফ আসল ম�ুা                
খুেঁজ পাওয়ার সব�িন� স�াব�তা। �তামার আউটপুট স�ক িবেবচনা করা হেব যিদ absolute            
error 10−6 পার না কের।  
 
শত� াবিলশত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 2⋅105 

- 1 ≤ N ≤ 1018 

- 0 ≤ K ≤ 109 

 
সাবটা�সাবটা�: 

- সাবটা� 1 (25 পেয়�) : 1 ≤  N ≤ 105 

- সাবটা� 2 (75 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুানমনুা ইনপুটইনপুট : 
4 
3 1 
3 2 
4 1 
1 5 
 
নমনুানমনুা আউটপুটআউটপুট : 
0.500000 
1.000000 
0.500000 
1.000000 
 
ব�াখ�াব�াখ�া: 
�কস 1: �শফ দইুটা ম�ুা �নয় এবং এেদরেক দাঁিড়পা�ার দইুপােশ রােখ। যিদ দাঁিড়পা�া �হেল যায়,               
তেব তােদর মেধ� �যেকান একটা ম�ুা আসল হেব। (অন�থায়, দইুটাই নকল হেব এবং �শফ আসল               
কেয়ন খুেঁজ পােব; আমরা এই ঘটনা িবেবচনা করেবা না, �যেহতু এটা সব�িন� স�াব�তা �দয়              
না।) �শফ আর দাঁিড়পা�া ব�বহার করেত পারেবনা, তাই �স এই দইু ম�ুার মেধ� �কানটা আসল               



 

�সটা স�কভােব িনধ�ারণ করেত পারেবনা। তােক একটা অনমুান করেত হেব; এই অনমুান            
স�ক হবার স�াব�তা ½ ।  
�কস 2: দাঁিড়পা�ার �থম ব�বহার আেগর মত হেব। যিদ পা�া না �হেল, �স আসল ম�ুা �কানটা                
জানেত পারেব। অন�থায়, �স দাঁিড়পা�ার একটা ম�ুা বদলায়। যিদ দাঁিড়পা�া আবােরা �হেল            
যায়, তেব �য ম�ুাটা বদলায়িন �সটা হেব আসল ম�ুা। অন�থায়, �য ম�ুা বদলােনা হেয়েছ �সটা               
আসল ম�ুা হেব।  


