
 

 

Chang and Bitwise OR 
 
Chang là một fan hâm mộ của các kĩ thuật thao tác trên Bit. Khi đang trong một tiết học nhàm 
chán, anh ta nghĩ về một bài toán có vẻ đơn giản nhưng cũng khá khó khăn để tìm được lời giải. 
Hãy giúp anh ấy. Bài toán như sau: 
 
Cho một dãy N các số nguyên không âm, bạn hãy thực hiện các thao tác dưới đây: 

• Chọn một dãy con bất kỳ ở trong dãy trên và loại bỏ các phần tử trong dãy con đó. Chi 
phí phát sinh sẽ là Bitwise OR của các phần tử. 

 
Nhiệm vụ của bạn là loại bỏ tất cả các phần tử của dãy số cho ở đầu bài bằng việc thực hiện các 
thao tác trên bao nhiêu lần tùy ý sao cho cuối cùng, tổng chi phí cần bỏ ra là thấp nhất. Tổng chi 
phí là tổng chi phí đối với thao tác của từng chuỗi con. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N – số các số nguyên trong dãy. 

• Dòng thứ hai của mỗi test chứa N số nguyên A1, A2, ..., AN  thể hiện các số nguyên được 
cho trong dãy. 

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra đáp án trong một dòng. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N ≤ 105 
• 0 ≤ Ai ≤ 109 

 

Ví dụ 

Input: 
1 
2 
1 2 
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Output: 
3 
 

Giải thích 

Ví dụ 1. 
Đầu tiên chúng ta loại bỏ 1 từ dãy và sau đó là bỏ 2. Do đó, tổng chi phí phát sinh là 3. 
Một khả năng nữa là lựa chọn chuỗi con 1, 2 sau đó loại bỏ chúng. Phép Bitwise OR của 1 và 2 
là 3. Do đó tổng chi phí bằng 3 là kết quả của trường hợp này. 
 


