
 

 

Make XOR zero 

Olya đã ghi N số nhị phân (là N số 0 và 1) lên bảng. Gần đây cô được học về toán tử XOR. Bây 

giờ cô muốn xóa đúng một số nguyên trong mảng N số nguyên ở trên sao cho tổng XOR của N-1 

số còn lại là 0. Hãy giúp cô đếm số cách để làm việc đó. 

Dữ liệu vào 

Dòng đầu tiên chứa số nguyên T là số lượng bộ dữ liệu. Mô tả của T bộ dữ liệu như sau. 

Dòng đầu tiên của mỗi bộ dữ liệu chứa một số nguyên N là số lượng số mà Olya đã ghi lên bảng. 

Dòng thứ hai chứa N số cách nhau bởi khoảng trắng lần lượt là A1, A2, …, AN là những số cô đã 

ghi lên bảng. 

Dữ liệu ra 

Ứng với mỗi bộ dữ liệu, kết quả được ghi trên duy nhất một dòng là số cách để xóa đúng một số 

nguyên thỏa mãn tổng XOR của các số còn lại là 0. Những cách mà bạn xóa cùng một số nhưng 

ở các vị trí khác nhau trong dãy số đã cho được xem là khác nhau. 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 20 

 2 ≤ N ≤ 105 

 0 ≤ Ai ≤ 1 

Ví dụ 

Dữ liệu vào: 

2 

5 

1 0 0 0 0 

5 

1 1 1 1 1 

Dữ liệu ra: 

1 
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5 

Giải thích 

Bộ dữ liệu thứ nhất. Nếu bạn xóa số đầu tiên trên bảng, thì tổng XOR của các số còn lại bằng 

không. 

Bộ dữ liệu thứ hai. Bạn có thể xóa một số bất kỳ trong 5 số được cho, nó sẽ làm cho tổng XOR 

của những thằng còn lại bằng không.  

 


