
 

From Zero to Infinity 
 

 
Alice và Bob đã tạo ra lần lượt N và M các công thức nấu ăn (N, M ≥ 1) và gửi chúng cho Chef để 
đánh giá. Mỗi công thức được thể hiện bằng một xâu chỉ chứa các chữ cái tiếng Anh viết thường. Gọi 
các công thức nấu ăn của Alice là A1, A2, …, AN và các công thức của Bob là B1, B2, …, BM.  
 
Tình cờ, Chef đã trộn lẫn các công thức đó - bây giờ, anh ta có L = N + M công thức trong một dãy S1, 
S2, …, SL. Rất may, các công thức nấu ăn được tạo ra bởi Alice và Bob có thể phân biệt với nhau. Điều 
đặc biệt là với mỗi công thức s được tạo bởi Alice sẽ có thuộc tính sau và đối với mỗi công thức do 
Bob tạo ra sẽ không có thuộc tính này: Với mỗi 1 ≤ l < r ≤ |s|, xâu con sl, sl+1, …, sr chứa tối thiểu số 
nguyên âm bằng số phụ âm. Các chữ cái 'a', 'e', 'i', 'o', 'u' là nguyên âm, trong khi các chữ cái khác là 
phụ âm. 
 

Điểm của một ứng cử viên tạo ra K công thức nấu ăn được tính bằng tích của 
��

���
�  với tất cả các chữ cái 

c xuất hiên trong ít nhất một trong những công thức này; trong đó, ��
  là số công thức nấu ăn có chứa 

chữ cái c và ���
  là tổng số lần xuất hiện của chữ cái này trong tất cả K công thức. 

 
Gọi điểm số của Alice và Bob lần lượt là ��� và ���. Chef muốn biết tỷ lệ ��� ���⁄  điểm số của họ. 
Biết rằng Chef là một đầu bếp tuyệt đỉnh, nhưng anh ấy không giỏi tính toán, vì vậy anh ấy nhờ bạn 
tìm tỉ lệ trên. 

 

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 của mỗi test chứa một số nguyên L. 

 L dòng tiếp theo: với mọi i, dòng thứ i chứa một xâu Si. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, nếu như tỉ lệ điểm số vượt quá 107, hãy in ra một dòng chứa xâu “Infinity” (không 
dấu ngoặc kép). Ngược lại, in ra một dòng chứa một số thực ��� ���⁄  

 Đáp án của bạn được cho là đúng nếu sai số không vượt quá 10-6. Bảo đảm rằng ��� ���⁄  không 
nằm trong đoạn 107 ± 10. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 105 

 2 ≤ L ≤ 105 
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 2 ≤ |Si| ≤ 105 với mọi i 

 Với mọi i, Si chỉ chứa các chữ cái thường tiếng Anh. 

 Tổng của |S1| + |S2| + … + |SL| trong tất cả các test không vượt quá 107 

 

Subtasks 

Subtask #1 (25 điểm): 
 L ≤ 10 

 |Si| ≤ 10 với mọi i 

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

 

Ví dụ  

Input 

2 
4 
aba 
abc 
bab 
aac 
3 
aba 
baab 
abc 
 

Output 

1.1250000 
0.0277778 

 

Giải thích 

Ví dụ 1:  
Các công thức "aba" và "aac" được tạo bởi Alice, trong khi đó công thức "abc" và "bab" được tạo bởi 
Bob. Điểm số là: 

 


