
 

 

Bitsetbaba and Power Grid 

 

Bitsetbaba Ashiq làm ở một lưới quyền lực chứa 2K trạm quyền lực (đánh số từ 0 đến 2K – 1). Ban 
đầu, không có đường nối giữa các trạm. 

Một ngày, sếp của Ashiq đưa cho anh ấy M số nguyên x1, x2, …, xM và yêu cầu Ashiq thêm các 
đường nối giữa các trạm. Với mỗi hai trạm u và v khác nhau, Ashiq cần nối chúng trực tiếp với 
nhau nếu có một chỉ số i thỏa mãn u ⊕ v = xi. Với ⊕ thể hiện phép XOR bit 

Để kiểm tra Ashiq đã hoàn thành chưa, anh ta cần báo cáo với sếp về số thành phần liên thông của 
lưới kết quả. Hai trạm u, v ở cùng một thành phần liên thông nếu chúng nối với nhau trực tiếp 
hoặc gián tiếp (đi thông qua các trạm khác). 

Ashiq rất lười và anh ấy không muốn thực sự làm yêu cầu này, nhưng anh ta cũng muốn giữ công 
việc của mình. Nên anh ta nhờ bạn giúp. Bạn có thể giúp anh ta tìm số thành phần liên thông cuối 
cùng được không? 

 

Dữ liệu 

 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 hai số nguyên K và M. 

 Dòng thứ hai chứa M số nguyên x1, x2, …, xM 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số thành phần liên thông 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 105  

 1 ≤ K ≤ 30  

 1 ≤ M ≤ 105  

 0 ≤ xi < 2K với mọi i  

 Tổng của M trong tất cả các test không vượt quá 105 
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Ví dụ  

Input 

2 
2 1 
0 
2 1 
2 

Output 

4 
2 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Có bốn thành phần liên thông, mỗi thành phần chứa một trong 4 trạm 
Ví dụ 2: Có hai đường nối – một là giữa trạm 0 và 2 và cái còn lại là giữa trạm 1 và 3. Do đó có 
hai thành phần liên thông 


