
 

 

Yalalovichik Numbers 
 

Hội trại Petrozavodsk sẽ diễn ra trong khoảng một tháng. Jafar đang chuẩn bị để sẵn sàng tham 
gia và huấn luyện viên của anh ấy là Yalalovichik.  

Yalalovichik là một huấn luyện viên lão luyện trong lịch sử các cuộc thi về lập trình, nhưng ông 
ấy chỉ nhận các sinh viên đã làm các bài thực sự khó trên trang Timus. Thời hạn mà Yalalovichik 
đặt ra trước đó đã trôi qua, và ống ấy từ chối đưa Jafar đến hội trại. 

Jafar quyết định khiến thầy Yalalovichik vui để thầy rút lại quyết định của mình. Do đó, anh ấy đã 
sáng tạo ra một dãy số mới có tên là Yalalovichik. Jafar đang viết một bài nghiên cứu phân tích về 
những tính chất của các số trên cũng như chuẩn bị sẵn sàng công bố nó trên tạp trí Khoa học Eagle 
hàng năm. 

Dãy số Yalalovichik được tạo ra theo cách sau: 

 Xét một số thập phân N, gọi nó là gốc của số Yalalovichik YN. N không chứa số 0. 

 Coi N như một xâu thập phân. Tính tất cả các phép dịch phải của xâu đó là N0, N1, …,  
N|N|-1 (|N| thể hiện số các chữ số của N), và Nk thể hiện xâu được tạo ra bởi việc di chuyển 
k chữ số đầu tiên của N xuống cuối và vẫn giữ nguyên thứ tự. 

Ví dụ: nếu N = 123 thì các phép dịch phải của N là 123, 231, 312 do vậy YN = 123231312. 

Cho N và bạn hãy tính giá trị của YN với phần dư cho 109 + 7  

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa T – số test. T test được miêu tả như sau: 

 Mỗi test chứa một dòng có số nguyên N. 

 

Dữ liệu ra 

 In ra T dòng, với mỗi test, dòng đó chứa giá trị của số Yalalovichik YN với phần dư cho 
109 + 7 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 200 
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 |N| ≤ 105.  

 N không chứa chữ số 0 

 Tổng của |N| trong tất cả các test không vượt quá 106 

 

Ví dụ  

Input: 

1 
123 

Output: 

123231312 

 


