
 

 

 
Mathison and the Dynamo shuffle 
 
Mathison mua một bộ bài mới có 2N quân bài, được đánh số theo thứ tự từ 0 đến 2N-1. 
 
Mathison đang chán và quyết định học về Dynamo shuffle (hoặc Sybil cut) - một cách xáo trộn 
bài rất chuyên nghiệp. Thế nhưng Dynamo shuffle hơi phức tạp do đó Mathison quyết định tạo ra 
cách tráo bài riêng của mình. 
 
Cách tráo bài này gồm N bước. Ở bước k (0 ≤ k < N) bắt đầu từ bước 0 thì bộ bài được chia ra 
làm 2k phần bài bằng nhau mà mỗi phần bài nhỏ đó chứa các quân bài liên tiếp. Mỗi phần bài 
nhỏ được chia ra đều được sắp xếp lại. Tất cả các quân bài nằm ở vị trí chẵn đều được thay thế vị 
trí ra đằng sau các quân bài ở vị trí lẻ. (thứ tự được giữ nguyên ở một trong hai chuỗi con), tất cả 
các vị trí đều bắt đầu từ 0. Sau đó tất cả bộ bài được đặt lại vào nhau (sao cho giữ đúng thứ tự 
của các bộ bài nhỏ hiện đang có). 
 
Mathison đã dành nhiều giờ thực hành việc tráo bài và giờ đây ông tin rằng ông đã hoàn thiện kỹ 
thuật của mình. Tuy nhiên, Chef vẫn chưa tin tưởng anh ta nên Chef hỏi Mathison Q câu hỏi với 
bộ bài kích thước 2N, quân bài thứ i được dán nhãn i, liệu có thể tìm được vị trí của quân bài 
nhãn K sau khi trộn bài không? 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên Q là số câu hỏi của Chef. 

• Q dòng tiếp theo mỗi dòng gồm một cặp số nguyên N và K. 

 

Dữ liệu ra 

• In ra file chứa Q dòng, mỗi dòng tương ứng với một câu trả lời cho câu hỏi của Chef. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 1000 
• 1 ≤ N ≤ 64 
• 0 ≤ K < 2N 
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Subtaks 

Subtask #1 (30 điểm): 
• 1 ≤ N ≤ 10 

Subtask #2 (30 điểm): 
• 1 ≤ N ≤ 32 

Subtask #3 (40 điểm): 
• Ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input: 
3 
3 4 
3 3 
3 2 
 
Output: 
1 
6 
2 
 

Input: 
1 
64 11047805202224836936 
 
Output: 
1337369305470044825 

 

Giải thích 

Trong mọi câu hỏi, chúng ta có N= 3. Do đó chúng ta có một bộ bài với 8 quân. 

Việc tráo bài theo các bước sau: 

Bước 0: Chia {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} thành 20 bộ bài. Chúng ta chỉ có được 1 bộ bài. Thứ tự các 
quân bài là {0, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7}. 
 
Bước 1: Chia {0, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7} thành 21 bộ bài. Chúng ta có hai bộ bài: {0, 2, 4, 6} và {1, 3, 
5, 7}. 
        {0, 2, 4, 6} được sắp xếp lại thành {0, 4, 2, 6} trong khi {1, 3, 5, 7} được sắp xếp lại thành 
{1, 5, 3, 7}. 
        Chúng ta được {0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7} khi đặt các bộ bài nhỏ vào cùng nhau. 
 



Bước 2: Chia {0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7} thành 22 bộ bài nhỏ. Ta được các bộ bài: {0, 4}, {2, 6}, {1, 
5} và {3, 7}. 
        Mỗi bộ bài trong bốn bộ bài vẫn như cũ sau khi nó được sắp xếp lại (vì chỉ có hai quân bài 
để sắp xếp lại). Cuối cùng chúng ta được bộ bài sau khi đã tráo hoàn chỉnh: {0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 
7}. 
 
Quân bài có nhãn 4 ở vị trí 1. 
Quân bài có nhãn 3 ở vị trí 6. 
Quân bài có nhãn 2 ở vị trí 2. 
 


