
 

 

Encoding 
 

Chef đang cố gắng mở lò nướng ở trong bếp để nướng vài chiếc bánh quy. Tuy nhiên, lò nướng này rất 
đặc biệt – bạn cần mật khẩu để mở được nó. 
 
Gọi hàm f(x) với một số nguyên x như sau: 

 Xét một biểu diễn thập phân của x (không chứa các số 0 đứng đầu). Chia nó thành ít đoạn con 
liên tiếp nhất sao cho trong mỗi đoạn con, các chữ số đều giống nhau. 

 Với mỗi đoạn con, hãy nhìn vào vị trí của nó trong biểu diễn thập phân ban đầu của x. Gọi chữ 
số ở hàng to nhất là chữ số thứ i, với e=0 thể hiện chữ số ở hàng đơn vị của x. Ví dụ: 
388,822,442 có thể được chia ra thành các đoạn con như sau: "3", "888", "22", "44", "2", trong 
đó e = 7 với đoạn con “888” và e = 4 với đoạn con “22” 

 Giá trị của một đoạn con chứa một chữ số d lặp lại một hoặc nhiều lần là d*10e 

 f(x) là tổng giá trị của các đoạn con. Ví dụ: f(388,822,442) = 3*108 + 8*107 + 2*104 + 4*102 + 
2*100. 

Chiếc lò này có một màn hình hiển thị hai số nguyên lớn L và R (tương ứng với NL và NR chữ số, 
không có các số 0 đứng đầu). Mật khẩu là tổng f(x) cho mọi x nằm trong đoạn từ L đến R. 
 
Chef không có nhiều thời gian, vì vậy anh ấy nhờ bạn giúp đỡ. Hãy tìm mật khẩu cho lò nướng để anh 
ấy có thể bắt đầu nấu ăn nhanh nhất có thể. Vì con số này có thể rất lớn, hãy in ra đáp số với phần dư 
cho 109 + 7. 

 

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 hai số nguyên NL và L. 

 Dòng thứ hai chứa hai số nguyên NR và R. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – mật khẩu cần tìm. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10 

 1 ≤ NL, NR ≤ 105 

 1 ≤ L ≤ R < 10100,000 

 L và R không chứa các số 0 ở đầu. 
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Subtasks 

Subtask #1 (10 điểm): 
 R – L ≤ 105 

 R < 1018 

Subtask #2 (20 điểm): R < 1018 
Subtask #3 (70 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

3 
1 9 
2 97 
1 8 
2 12 
1 1 
1 8 

Output 

4681 
49 
36 

 

Giải thích 

Ví dụ 2: f(8) = 8, f(9) = 9, f(10) = 10, f(11) = 10, f(12) = 12 
 


