
 

Missing Number 
 

 
Nhà khảo cổ John và đồng đội của anh ta đã khai quật phần còn lại của một nền văn minh cổ đại. Một 
phần những bức tường của ngôi nhà đã bị phá hủy chứa những cặp số kỳ lạ. John cho rằng số đầu tiên 
trong mỗi cặp luôn tương ứng với một hệ cơ số số (nó được viết ở hệ cơ số 10) và số thứ hai trong cặp 
được viết ở hệ cơ số đó – ví dụ, 3 2110 thể hiện (2110)3 = 2 ⋅ 33 + 1 ⋅ 32 + 1 ⋅ 3 + 0 = 66 
 
Không may, số đầu tiên (hệ cơ số) thường bị mất hoặc không thể đọc được. John tạo ra một danh sách 
các cặp số được tìm thấy trên các bức tường, anh ta biểu diễn hệ cơ số bị mất là -1. Ví dụ 
-1 10001 
3 2110 
-1 18565 
 
John tự hỏi liệu tất cả những cặp số này có thể biểu diễn một số chung không – nghĩa là, nếu tồn tại 
một số chung X trong hệ cơ số 10 và điền một cách nào đó vào tất cả các hệ cơ số bị mất thì sau khi 
chuyển số thứ hai trong các cặp về hệ cơ số 10 thì tất cả đều bằng X. Với mỗi cặp bị mất hệ cơ số  
(-1, Y), chúng ta có thể chọn một số nguyên B tùy ý sao cho 2 ≤ B ≤ 36 và Y có thể biểu diễn được 
dưới hệ cơ số B.  
 
Bởi John không muốn dùng số lớn, anh ta coi X > 1012 là không thỏa mãn. Vẫn có rất nhiều khả năng 
nên anh ta nhờ bạn giúp. Nhiệm vụ của bạn là tìm số chung X nhỏ nhất thỏa mãn tất cả các điều kiện 
hoặc chỉ ra không tồn tại số chung. 
 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T thể hiện số lượng test. 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N 

 N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên B và một xâu Y thể hiện một cặp số được 
tìm thấy trên tường. Trong xâu Y, số 10 đến 35 (trong hệ cơ số 10) được biểu diễn bằng ký 
tự từ ‘A’ đến ‘Z’. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số chung X nhỏ nhất hoặc -1 nếu không tồn 
tại số chung. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000  

 1 ≤ N ≤ 100  

October Long Challenge 2019 



 2 ≤ B ≤ 36 hoặc B = − 1  

 Y chỉ chứa các chữ số '0' tới '9' và chữ cái từ 'A' đến 'Z'  

 Với mọi cặp (B, Y) trong dữ liệu vào, nếu B ≠ −1, Y là một số thể hiện được dưới hệ cơ số B 

 

Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm): Có ít nhất một cặp (B, Y) sao cho B ≠ −1  

Subtask #2 (70 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

2 
3 
-1 10000 
8 20 
-1 16 
3 
-1 10100 
-1 5A 
-1 1011010 

Output 

16 
90 

Giải thích 

Ví dụ 1:  
 (10000) trong hệ cơ số 2 là 16 trong hệ cơ số 10  

 (20) trong hệ cơ số 8 là 16 trong hệ cơ số 10  

 (16) trong hệ cơ số 10 is là 16 trong hệ cơ số 10  

Ví dụ 2:  
 (10110)3 = (90)10  

 (5A)16 = (90)10  

 (1011010)2 = (90)10 


