
 

 

Weight of Numbers 
 
VK đưa một bài tập cho Chef, nhưng Chef rất lười, nên anh ta nhờ bạn giải bài tập giúp. Bài tập 
như sau.  
 
Cho một số nguyên gồm N chữ số (theo dạng thập phân, không có số 0 đứng đầu) D1, D2, D3, …, 
DN. Với D1 là chữ số giá trị nhất và DN là ít giá trị nhất. Trọng số của số nguyên được xác định 
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Bạn được cho số nguyên N và W. Tìm số lượng số nguyên dương có N chữ số (không chứa số 0 
ở đầu) và trọng số bằng W. Tìm giá trị của số đó với phần dư cho 109 + 7. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T thể hiện số lượng test. Các test được miêu tả như 
sau 

• Dòng đầu tiên cũng là dòng duy nhất của mỗi test chứa hai số nguyên N và W thể hiện số 
chữ số và trọng số yêu cầu. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số lượng số nguyên dương có N chữ 
số và có trọng số là W, lấy phần dư cho 109 + 7. 

 

Ràng buộc  

• 1 ≤ T ≤ 105 
• 2 ≤ N ≤ 1018 
• |W| ≤ 300 

 

Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm):  

• 1 ≤ T ≤ 103  
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• 2 ≤ N ≤ 103  

Subtask #2 (80 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

Input: 
1 
2 3 
 
Output: 
6 

 

Giải thích  

Ví dụ 1: Hãy nhớ rằng các chữ số được sắp xếp theo thứ tự giá trị cao nhất xuống giá trị thấp 
nhất là D1, D2. Số nguyên có hai chữ số có trọng số bằng 3 là 14, 25, 36, 47, 58, 69. Ví dụ, trọng 
số của 14 is D2 − D1 = 4 – 1 = 3. Bạn có thể thấy không còn số nào khác thỏa mãn. 


