
 

 

Best Cake Ever 
 

Chef đang nướng một cái bánh khổng lồ. Chiếc bánh này gồm N thành phần được đánh số từ 1 
đến N. Chef có thể chọn khối lượng tùy thích cho mỗi thành phần trong công thức làm chiếc 
bánh này. Gọi khối lượng của thành phần i được sử dụng là gi. Chef chỉ cân các thành phần theo 
một đơn vị cố định do đó số lượng của tất cả các thành phần bất buộc là các số nguyên. 

Để giúp cho chiếc bánh không quá đắt đỏ anh ấy chọn một khối lượng các thành phần thỏa mãn 
điều kiện 1 ≤ gi ≤ K (với mỗi 1 ≤ i ≤ N). Vị ngon của chiếc bánh thành phẩm được tính bằng 
phép XOR bit của khối lượng của các thành phần, cụ thể là g1⊕g2⊕⋯⊕gN.  Ví dụ: nếu N = 3 và 
g = [1,2,5], vị ngon của chiếc bánh này là 1⊕2⊕5=6. 

Hãy giúp Chef tìm ra một cách chọn khối lượng cho tất cả các thành phần để chiếc bánh có vị 
ngon lớn nhất.  

 

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 hai số nguyên N và K. 

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng chứa N số nguyên g1, g2, …, gN lần lượt là thành khối lượng 
của thành phần 1, 2, …, N. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 40 
• 1 ≤ N ≤ 104 
• 1 ≤ K ≤ 109 

 

Ví dụ  

Input 
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2 
3 5 
4 3 

 

Output 

5 1 3 
1 2 3 3 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Độ ngon lớn nhất của chiếc bánh là 5⊕1⊕3=7 

Ví dụ 2: Độ ngon lớn nhất của chiếc bánh là 1⊕2⊕3⊕3=3 

	


