
Digital clock

3:33

Các chữ số giống nhau có thể được hiển thị trên đồng hộ điện tử dưới định dạng giờ:phút. Thời gian
như ở trên (3:33) là một ví dụ. Các ví dụ khác là 2:2 và 1:11. Lưu ý rằng các chữ số của 33:33 là 
giống nhau nhưng nó không phải là thời gian hợp lệ trên một đồng hồ bình thường. 

Ví dụ ở trên là cho đồng hộ điện tử dạng 24 giờ. Hãy xem xét một đồng hồ tổng quát hơn với M 
phút và một ngày kéo dài H giờ (vì vậy, đồng hồ có thể hiện thị bất kỳ giờ nào giữa 0 và H-1 và bất 
ký phút nào giữa 0 và M-1). Cả giờ và phút đều được hiển thị không có số 0 ở đầu dưới dạng thập 
phân và dấu phân cách (như ':') không quan trọng.

Bạn có thể tìm được số lần trong một ngày mà đồng hồ điện tử hiển thị các chữ số giống nhau?

Dữ liệu vào

 Dòng đầu tiên trong dữ liệu vào chứa một số nguyên T - số lượng bộ test.

 Mỗi dòng trong T dòng tiếp theo chứa hai số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng H và M 
cho mỗi bộ test.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ test, xuất ra một dòng duy nhất chứa câu trả lời của vấn đề.

Ràng buộc

 1 ≤ T ≤ 50 

 1 ≤ H, M ≤ 100 

Ví dụ

Input:

6

24 60

34 50

10 11

10 12

11 11

1 1

Output:
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19

20

10

11

10

1

Giải thích

Ví dụ 1. Một đồng hồ hiển thị hai chữ số giống nhau vào lúc 0:0, 1:1, …, 9:9, ba chữ số giống nhau
vào lúc 11:1, 22:2, 1:11, 2:22, 3:33, 4:44, 5:55, và bố chữ số giống nhau vào lúc 11:11 và  22:22. 
Vậy ta có 19 lần trong một ngày thời gian hiển thị trên đồng hồ chứa các chữ số giống nhau.

Ví dụ 2. So với ví dụ tước, đồng hồ không thể hiển thị 5:55, nhưng có thể hiện thị 33:3 và 33:33.

Ví dụ 6. Trong ví dụ này, một ngày của chúng ta có một giờ và một giờ có một phút. Vì vậy cả ngày
chỉ có đúng một phút - thời điểm duy nhất mà đồng hộ điện tử hiển thị là 0:0 trong cả ngày. Và 0:0 
có tất cả các chữ số giống nháu, vậy câu trả lời là 1.
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