
 

 
 
Shuffling 
 
Chef đang mô phỏng tiến trình tiếp theo, tưởng tượng là chúng ta có một mảng A = {1, 2, …, 
M}. Chia nó thành hai mảng với kích thước bằng nhau, một mảng chỉ chứa các phần tử có chỉ số 
lẻ, mảng còn lại chứa các phần tử có chỉ số chẵn. Sau đó, xóa mỗi mảng một phần tử ở vị trí 
[S*X/Y] với S là kích thước của mảng rồi gộp hai mảng (phần tử đầu tiên của mảng thứ hai sẽ ở 
sau phần tử cuối cùng của mảng thứ nhất), sau bước đầu tiên A sẽ chứa M-2 phần tử, sau bước 
thứ hai sẽ chứa M-4, vân vân. Chef đang làm chương trình này trong khi A vẫn nhiều hơn 2 phần 
tử. Cuối cùng anh ta muốn biết giá trị XOR bit của những phần tử còn lại. Anh ta cần bạn giúp! 
   

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T thể hiện số test. 
• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa 3 số nguyên không âm M, X và Y. 

 

Dữ liệu ra 

• In ra một dòng chứa giá trị XOR của hai phần tử còn lại của mảng A sau M/2-1 bước 
chia/gộp như miêu tả bên trên. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 1000 
• 1 ≤ M ≤ 106 
• M là số chẵn 
• 0 ≤ X < Y ≤ 106 
• Tổng của M trong tất cả các test ≤ 5*106 

 
Subtasks: 

• Subtask #1: (30 điểm) Tổng của M trong tất cả các test ≤ 104 
• Subtask #2: (10 điểm) X = 0 
• Subtask #3: (60 điểm) Ràng buộc gốc 

 
  

Ví dụ 

Input: 
1 
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6 1 2 
 
Output: 
4 
 
Giải thích 
Ví dụ 1. Mảng ban đầu là A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Sau khi chia ra thành hai mảng ta có A’ = {1, 3, 
5} và B’ = {2, 4, 6}. Đánh chỉ số bắt đầu tử 0. Xóa các phần tử trong A’ và B’ với chỉ số = 
[3*1/2] = 1 (lần lượt là 3 và 4). Sau đó gộp A’ và B’ -> A = {1, 5, 2, 6}. Tách A một lần nữa thì 
A’ = {1, 2} và B’ = {5, 6} và xóa phần tử ở chỉ số = [2*1/2] = 1 (lần lượt là 2 và 6), gộp hai 
mảng A’ và B’ -> A = {1, 5}. Đáp án là XOR 1 và 5 = 4 
 


