
 

Balsa For The Th  

Magician versus Chef 2 
 

Lần gần đây nhất ở Byteland, Chef đã đánh bại nhà ảo thuật trong thử thách của mình và giành 
được một đồng tiền vàng. 

Nhà ảo thuật không muốn từ bỏ đồng xu của mình một cách dễ dàng như vậy, vì vậy anh ta đưa 
cho Chef N đồng xu. Một trong số đó là đồng xu vàng thật và N − 1 đồng còn lại là giả. Tất cả 
tiền xu giả đều có trọng lượng bằng nhau nhưng lại khác với trọng lượng của đồng xu thực. Các 
đồng xu đều trông giống hệt nhau. 

Chef phải tự mình tìm đồng tiền thật. Để công bằng, nhà ảo thuật cho Chef một cái cân. Tuy 
nhiên các cân này đã bị làm phép - nó vẫn cân bằng khi tổng của trọng lượng của đồng xu đặt 
trên mỗi bên là bằng nhau, nhưng nếu chúng không bằng nhau, nó sẽ nghiêng sang một bên ngẫu 
nhiên thay vì bên với tổng trọng lượng lớn hơn như các chiếc cân thông thường khác. Chef chỉ 
được sử dụng chiếc cân này K lần; nếu anh ất không thể xác định được đồng xu nào là đồng tiền 
thật thì anh ấy phải đoán đâu là đồng tiền thật (anh ấy có thể đoán theo bất kỳ cách nào anh ta 
muốn). 

Nếu Chef sử dụng chiếc cân tối ưu, tính xác suất tối thiểu để cuối cùng Chef sẽ xác định chính 
xác đâu là đồng tiền thật? Chúng ta rất quan tâm đến trường hợp xấu nhất với vị trí của đồng xu 
được cố định lúc đầu.  

 

Dữ liệu vào  

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như 
sau: 

 Dòng đầu tiên và cũng là duy nhất của mỗi test chứa hai số nguyên N và K. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – xác suất nhỏ nhất để Chef tìm được 
đồng tiền thật. Đáp án của bạn đúng nếu sai số không vượt quá 10-6 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 2*105 
 1 ≤ N ≤ 1018 
 0 ≤ K ≤ 109 
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Subtasks 

Subtask #1 (25 điểm): 1 ≤ N ≤ 105 

Subtask #2 (75 điểm): Các ràng buộc gốc.  

 

Ví dụ 

Input 

4 
3 1 
3 2 
4 1 
1 5 

Output 

0.500000 
1.000000 
0.500000 
1.000000 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Chef lấy hai xu và đặt chúng ở hai bên của chiếc cân. Nếu cân nghiêng, thì một trong 
hai đồng tiền này là tiền thật. (Nếu không, cả hai đều là giả và Chef đã tìm thấy đồng xu thật; 
chúng ta không xem xét trường hợp này, vì nó không dẫn đến xác suất nhỏ nhất). Chef không thể 
sử dụng cân nữa, vì vậy anh ấy phải đoán; anh ấy có thể đoán đoán chính xác với xác suất ½.  

Ví dụ 2: Sử dụng cân lần 1 như cách ở ví dụ trên. Nếu như cân không nghiêng thì Chef biết đâu 
là đồng tiền thật. Nếu không, Chef đổi một đồng tiền đang ở trên cân. Nếu cân nghiêng thì đồng 
xu không được thay đổi là đồng tiền thật. Ngược lại, nếu cân không nghiêng thì đồng tiền được 
thay đổi là thật. 

 


