
 

 

Infinite OR Game 
 

Chef Tobby đang cố gắng để chạy code mà Bhuvan gửi đến anh ấy để làm một thí nghiệm rồi 
viết vào trong bản báo cáo nộp cho một hội thảo. Thời hạn để nộp bản cáo cáo là hai tiếng nữa. 
Chef Tobby cần phải hoàn thành thí nghiệm này trước thời gian quy định. 
 
Code được cho bởi Bhuvan được chạy với mảng gồm N số nguyên và một số nguyên K khác 
như sau:  
 
void recurse ( array a, int n ) 
{ 
 // n = size of array 
 define array b currently empty 
 consider all 2^n subsets of a[] 
 { 
  x = bitwise OR of elements in the subsets 
  add x into "b" if it is not present yet 
 } 
 if (sizeof( b ) == 1 << k) 
 { 
  printf(“Won”); 
  return; 
 } 
 recurse ( b, sizeof( b ) ); 
} 
 
Chef Tobby đã thử chạy một thí nghiệm với chỉ một số nguyên trong mảng có giá trị là 2 và K = 
3. Điều kinh dị là thuật toán rơi vào vòng lặp vô hạn. Anh ta sợ xanh mặt bởi thuật toán bị lặp vô 
hạn trong một số trường hợp. Khi kiểm tra vấn đề kĩ hơn, anh ấy nhận thấy nếu có thể chèn thêm 
các phần tử vào mảng thì vấn đề sẽ được giải quyết. Bởi vì thời gian còn rất ít nên Chef Tobby 
muốn chèn ít phần tử nhất có thể.  
 
Chef Tobby phải hoàn thành bản báo cáo nên anh ấy hỏi các học sinh mới ra trường của mình là 
Leamas giải quyết vấn đề này. Nhưng Leamas không tìm ra cách nào, hãy giúp anh ấy. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứ T – số test. 
• Mỗi test chứa 2 dòng. Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N và K lần lượt là số phần tử 

của mảng và tham số được đưa trong phần miêu tả vấn đề.  
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• Dòng thứ hai chứa N số nguyên là các phần tử của mảng.  

 

Dữ liệu ra 

• In ra số các phần tử nhỏ nhất  cần thêm vào mảng để tránh bị lặp vô hạn. 

 

Dữ liệu ra 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ Tổng của N trong tất cả các test ≤ 105 
• 1 ≤ K ≤ 20 
• 0 ≤ A[i] ≤ 2K-1, với A[i] là phần tử thứ i của mảng. 

 

Ví dụ  

Input - 1 

1 
2 2 
3 1 

Output - 1 

1 

Giải thích – 1 

Bạn có thể thắng game bằng cách chèn phần tử 2 vào mảng. 

 

Input - 2 

1 
7 3 
3 7 5 4 6 2 1 

Output - 2 

0 

Giải thích – 2 

Mảng đầu tiên sẽ cho kết quả trong bước đầu tiên của thuật toán mà thôi. Do đó không cần phải 
thêm bất cứ phần tử mới nào vào mảng nữa. 


