
 

Chef Raffle 
 

Hàng năm, những đầu bếp từ mọi miền thế giới đi tới Chef Equipment Show để xem các dụng cụ 
và tiện ích sẵn có để mua trong năm tới. Sự kiện có một khu phát phần thưởng mang tên Chef Xổ 
số, nơi mà những đầu bếp có thể giành được giải thưởng là những trang thiết bị này.  

Có K đầu bếp trong sự kiện và mỗi người bọn họ được cho một vé xổ số. Ở Chef Xổ số, Có N giải 
thưởng sẵn sàng (được đánh số từ 1 tới N) và N hộp giải thưởng tương ứng. Trong suốt sự kiện, 
mỗi đầu bếp cần chọn một trong những hộp và đặt vé xổ số vào hộp đó. Những sự lựa chọn phải 
độc lập, tức là các đầu bếp không có thông tin về lựa chọn của những đầu bếp khác. Cuối chương 
trình, từ mỗi hộp giải thưởng, một vé được rút ngẫu nhiên và chủ nhân của tấm vé đó sẽ giành 
được giải thưởng tương ứng (nếu không có vé nào trong hộp giải thưởng, không ai sẽ được giải 
thưởng tương ứng).  

Chef Tổng là một trong những đầu bếp tham gia Xổ số. Anh ta biết chính xác giá trị của tất cả các 
giải thưởng, nên anh ta muốn tối đa hóa giá trị tiềm năng của vé xổ số của mình. Sau một hồi suy 
nghĩ, anh ta nhận ra mình cần một chiến lược xác suất. Cụ thể là, anh ta muốn quyết định các xác 
suất p1, p2, …, pN (sao cho pi ≥ 0 với mọi i và p1 + p2 + … + pN = 1); trong sự kiện, anh ta sẽ sử 
dụng phân bố xác suất này để chọn hộp rồi đặt vé của mình vào, tức là với mọi i, hộp giải thưởng 
thứ i sẽ được chọn với xác suất pi. Biết rằng các đầu bếp giỏi đều nghĩ như thế, Chef Tổng coi như 
tất cả các đầu bếp khác sẽ theo chiến thuật tương tự, với xác suất tương tự (tuy nhiên, những hộp 
họ chọn có thể khác nhau).  

Cuối chương trình Xổ số, Chef Tổng sẽ nhận tiền thưởng ứng với giá trị mòn quà mình có được, 
hoặc 0 nếu anh ta không được giải thưởng (chú ý rằng không thể giành được nhiều hơn một giải 
thưởng). Giá trị tấm vé xổ số của Chef Tổng là giá trị kỳ vọng của số tiền tưởng của Chef Tổng. 
Xác định giá trị lớn nhất có thể của tấm vé của Chef Tổng, tức là giá trị của tấm vé khi anh ta quyết 
định tối ưu hóa các xác suất p1, p2, …, pN. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T thể hiện số lượng test 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và K 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên V1, V2, …, VN thể hiện giá trị của các giải thưởng 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một số thực – giá trị lớn nhất của tấm vé xổ số của Chef Tổng. Đáp án 
của bạn được cho là đúng nếu chênh lệch không quá 10-6 
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Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000  

 1 ≤ N ≤ 105  

 1 ≤ K ≤ 106  

 1 ≤ Vi ≤ 109 với mọi i  

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 2⋅105 

 

Ví dụ  

Input 

2 
3 2 
10 15 18 
5 35 
21 18 24 26 21 

Output 

12.5 
3.1415926 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Chef Tổng có thể chọn p1 = 0.1, p2 = 0.4 và p3 = 0.5. Xác suất anh ta giành được giải 
thưởng đầu tiên là 0.095 (9.5%); cho giải thưởng thứ hai là 0.32 và cho giải thưởng thứ ba là 
0.375. Kết quả giá trị của tấm vé là 0.095 ⋅ 10 + 0.32 ⋅ 15 + 0.375 ⋅ 18 = 12.5. 

 


