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From Zero to Infinity 

 
এিলস আর বব যথা�েম N এবং M সংখ�ক �রিসিপ �তির কেরেছ (N, M ≥ 1), এবং �শেফর                 
কােছ এ�েলা মলূ�ায়েনর জন� জমা িদেয়েছ। �েত�ক �রিসিপ ইংেরিজ �ছাট হােতর অ�েরর            
একটা ি�ং িদেয় �কাশ করা যায়। এিলেসর �রিসিপ�েলােক A1, A2,…, AN �ারা এবং বেবর              
�রিসিপ�েলােক  B1, B2,…, BM �ারা �কাশ কির। 
 
দভু� াগ�বশত, �শফ �রিসিপ�েলা িমিশেয় �ফেলেছ ― এখন, তার কােছ L = N + M সংখ�ক               
�রিসিপর ধারা S1, S2,…, SL আেছ। এিলস আর বব �য �রিসিপ�েলা �তির কেরেছ �স�েলা এেক               
অপর হেত আলাদা করা যায়। এটা জানা আেছ �য, এিলেসর �তির �েত�ক �রিসিপ s-এ, িনেচর               
�বিশ�� িবদ�মান থােক এবং বেবর �তির �েত�ক �রিসিপেত থােক না: �েত�ক 1 ≤ l < r ≤ |s|                  
এর জন�, সাবি�ং sl, sl+1,…, sr-�ত যত�েলা consonant আেছ অ�ত তত�েলা vowel আেছ।             
Vowel হল ' a', 'e', 'i', 'o', 'u' অ�র�েলা, আর অন� অ�র�েলা হল consonant। 
 
�কান �াথ� K সংখ�ক �রিসিপ �তির কের থাকেল তার ��ার হল অ�ত একটা �রিসিপেত              
উপি�ত আেছ এমন সকল অ�র c এর জন� এর �ণফল; �যখােন xc হল যত সংখ�ক       xc

fxck        

�রিসিপেত  c অ�র থােক এবং  fxc হল সকল  K সংখ�ক �রিসিপেত এই অ�েরর উপি�িত সংখ�া। 
 
এিলস আর বেবর ��ারেক যথা�েম scA এবং scB �ারা �কাশ কির। �শফ তােদর অনপুাত              
scA/scB জানেত চায়। আমরা জািন �শফ �বশ িবখ�াত বাবিুচ� , িক� �স গিণেত খুব একটা ভােলা               
নয়, তাই �স �তামােক এই সংখ�া খুেঁজ �বর করেত বেলেছ। 
 
 

 



 

ইনপুট: 
● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া থােক যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।             

এরপর  T �ট�েকস এর বণ�না �দওয়া থােক। 
● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  L �দওয়া থােক। 
● এরপের L সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, এেদর মেধ� i-তম লাইেন              

একটা ি�ং  Si থােক। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন�, যিদ ��ােরর অনপুাত 107 ছািড়েয় যায়, তেব এক লাইেন একটা               
ি�ং "Infinity" (quotes ছাড়া) ি�� করেত হেব; অন�থায়, এক লাইেন একটা বা�ব সংখ�া             
scA/scB ি�� করেত হেব। 
 
�তামার উ�র স�ক িবেবিচত হেব যিদ তার absolute or relative error এর মান 10−6 পার না                
কের। এটা িনি�ত �য  scA/scB এর মান  107±10 ব�াি�র মেধ� থাকেব না। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 105  
- 2 ≤ L ≤ 105 

- 2 ≤ |Si| ≤ 105 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- �েত�ক �েযাজ�  i এর জন�,  Si �ত �ধু ইংেরিজ �ছাট হােতর অ�র থােক 
- সব �ট�েকেসর | S1|+|S2|+…+|SL| এর �যাগফল 10 7 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (25 পেয়�) : 
- L ≤ 10 
- |Si| ≤ 10 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

- সাবটা� #2 (75 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
 
 
 
 
 



 

নমনুা ইনপুট : 
2 
4 
aba 
abc 
bab 
aac 
3 
aba 
baab 
abc 
 
নমনুা আউটপুট : 
1.1250000 
0.0277778 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: এিলস "aba" এবং "aac" �রিসিপ�েলা �তির কের, আর বব "abc" এবং "bab"              
�রিসিপ�েলা �তির কের। ��ার হেব: 

 
 


