
 

Mysterious Sequence 

 

Chef đã mời Alice đến dự bữa tiệc sinh nhật của mình. Hiện giờ, Alice đang nghĩ về món quà sinh nhật 
dành tặng Chef. Rồi cô ấy nghĩ rằng không có món quà nào ý nghĩa hơn tặng Chef một dãy số.  
 
Sau hồi lâu suy nghĩ, Alice chọn một dãy các số nguyên A1, A2, …, AN. Tuy nhiên, cô ấy không muốn 
tặng Chef một cách bình thường. Thay vào đó, cô ấy quyết định tặng Chef một dãy số B1, B2, …, BN trong 

đó �� = ⋁ ��
�
���  với mọi i và ⋁ thể hiện một thao tác OR bit. Chef có thể cố gắng tạo ra dãy A từ B, nhưng 

cũng có thể tạo ra nhiều hơn một dãy như thế. 
 
Bây giờ, Alice băn khoăn rằng có bao nhiêu dãy A tương ứng với dãy B đã cho. Do số lượng có thể rất 
lớn, hãy tính đáp án với phần dư cho 109 + 7. Lưu ý: không đảm bảo rằng dãy B đã cho được tạo ra từ một 
số dãy A.  
 

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 N. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên B1, B2, …, BN. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mối test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số các dãy A cần tìm với phần dư cho 109 + 7. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 25 

 1 ≤ N ≤ 5 * 104 

 0 ≤ Bi < 230 với mọi i 

 

Ví dụ  
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Output 

March Cook-Off 2020 
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Giải thích 

Ví dụ 1: Chỉ có hai khả năng của A là: (2, 1) và (2, 3). 

 


