
 

 

Corrupted Seven-Segment Display 
 

Chúng ta có thể dùng cách hiện thị 7 đoạn thẳng để cho ra các chữ số thập phân (0 đến 9). Khi 
một chữ số được hiển thị trên màn hình làm việc, một số đoạn thẳng sẽ được bật sáng như hùng 
được cho dưới đây (cho những số từ 1 đến 9): 

 

Một số đoạn trên màn hình (có thể là tất cả hoặc không đoạn nào) đã bị hỏng – chúng không bao 
giờ sáng. Để tìm ra những đoạn bị hỏng, chúng ta chạy N test với chiếc màn hình. Với mỗi i  
(1 ≤ i ≤ N), trong test thứ i, chúng ta thử hiện ra chữ số xi và trong 7 đoạn thẳng trên màn hình thì 
có yi đoạn được bật sáng. 

Cũng có thể kết quả test được ghi chép lại không đúng. Xác định xem những kết quả ghi được có 
hợp lệ hay không, tức là có một tập hợp các đoạn bị hỏng sao cho với mọi test, số lượng đèn 
sáng đều đúng. Nếu nó hợp lệ, chính số đoạn bị hỏng ít nhất có thể và số đoạn bị hỏng nhiều nhất 
có thể mà vẫn đúng với kết quả các test. 

 

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 một số nguyên N. 

 N dòng tiếp theo. Với mỗi i (1 ≤ i ≤ N), dòng thứ i chứa hai số nguyên xi và yi. 

 

Dữ liệu ra 

Với mỗi test: 

March Lunchtime 2019 



 Nếu kết quả các test không hợp lệ, in ra một dòng chứa xâu “invalid” (không có ngoặc) 

 Ngược lại, in ra một dòng chứa hai số nguyên – số đoạn bị hỏng nhỏ nhất và lớn nhất 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000  

 1 ≤ N ≤ 10  

 0 ≤ xi ≤ 9 với mọi i  

 0 ≤ yi ≤ 7 với mọi i  

 x1, x2, …, xN đôi một khác nhau 

 

Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): N = 1 
Subtask #2 (80 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

Input 

2 
2 
2 4 
5 4 
2 
8 6 
0 7 

Output 

1 2 
invalid 
 


