
 

Balsa For The Th  

Chef and Strange Addition 
 

Chef rất thích giải được những bài toán khó. Bây gờ Chef đang cố gắng để giải quyết một bài 
toán khó A + B = C. Một người bạn của Chef đã đùa anh ấy bằng cách xáo trộn ngẫu nhiên các 
bit trong A và B (một cách độc lập giữa mỗi số). Tuy nhiên, thú vị là tổng vẫn bằng C sau khi 
xáo trộn. 

Bây giờ Chef đang tự hỏi: có bao nhiêu cách mà khi xáo trộn các bit của A và B thì tổng của 
chúng vẫn bằng C? Gọi các số nguyên thu được sau khi xáo trộn các bit của A và B lần lượt là 
As và Bs; hai cách (As1, Bs1) và (As2, Bs2) là khác nhau nếu As1 ≠ As2 hoặc Bs1 ≠ Bs2. 

Bạn được phép thêm số lượng số 0 tùy ý vào đầu (có thể không thêm), tức là bit 0 vào A và số 
lượng số 0 bất kỳ vào đầu của B trước khi xáo trộn các bit. 

 

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 và cũng là duy nhất của mỗi test chứa ba số nguyên A và B và C. 

 

Dữ liệu ra 

 Ở mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số cách xáo trộn các bit thỏa mãn. 

 

Ràng buộc  

 1 ≤ T ≤ 1,000 
 1 ≤ A, B, C ≤ 109 
 A + B = C 

 

Subtasks 

Subtask #1 (50 điểm): 1 ≤ A, B, C ≤ 105 

Subtask #2 (50 điểm): ràng buộc gốc. 

 

Snackdown 2019 Round 1-A 



Ví dụ 

Input 

2 
1 2 3 
369 428 797 

Output 

2 
56 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Xét A = 01 và B bằng 10 trong nhị phân. Có hai cách thỏa mãn: đổi chỗ hai bit của A 
và hai bit của B (As = 10, Bs = 01 trong nhị phân, 2 và 1 trong biểu diễn thập phân tương ứng) 
hoặc không xáo trộn bất cứ bit nào.  

 


