
 

 

Delivery Problems 
 

Chef đã quyết định đặt N quả chanh cho lễ hội chanh sắp tới. Công ty LemEx là công ty chuyển 
phát chanh có 3000 xe tải màu vàng và một xe tải một xe tải đỏ và Chef sử dụng tất cả số xe tải 
này. Các xe tải có khả năng chuyên chở như nhau, do đó Chef muốn mỗi xe tải vận chuyển cùng 
một số chanh, 

Cho một xâu M và một số nguyên K. Biểu diễn thập phân của một số N có thể có được bằng 
cách ghép M với chính nó K lần. Ví dụ nếu M = 903 và K = 3 thì N = 903903903. Bạn không 
được phép thêm bất kì số 0 nào ở đầu biểu diễn thập phân này, tuy nhiên nó có thể chứa một vài 
số 0 ở đầu.  

Có thể N quả chanh không thể chuyển giao nếu đáp ứng những yêu cầu đã cho. Do đó, Chef có 
thể thay đổi tùy ý số lượng chữ số trong biểu diễn thập phân của N (có thể không thay). Tức là 
chọn một số vị trí trong xâu và thay các chữ số ở những vị trí đó bằng một chữ số khác. Tuy 
nhiên không được phép thay đổi hai hoặc nhiều hơn chữ số tại các vị trí khác nhau bằng giá trị 
ban đầu của chúng. Không có giới hạn nào về giá trị cuối cùng của bất kể chữ số nào, đặc biệt, 
kết quả có thể chứa các số 0 ở đầu.  

Hãy tìm ra số cách để thay đổi số N sao cho tất cả chanh có thể được vận chuyển bởi công ty 
LemEx. Bởi kết quả có thể rất lớn, hãy in ra kết quả với phần dư cho 109+7. 

 

Dữ liệu vào 

• Input chỉ chứa một dòng duy nhất có chuỗi M và một số nguyên K 

Dữ liệu ra 

• In ra một dòng chứa một số nguyên – số cách thay đổi số quả chanh, in ra kết quả với 
phần dư cho 109+7. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ |M| ≤ 1,000,000 
• 1 ≤ K ≤ 109 
• Mỗi chữ số trong M là một chữ số nằm trong đoạn '0' tới '9'  
• M có thể chứa số 0 ở đầu 
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Ví dụ  

Input 

3012 1 

Output 

4 

 

Giải thích 

Ta có M bằng "3012" và K=1, do đó N=3012 (một lần M). Biểu diễn thập phân của N có thể đổi 
thành "0000" (số 0), "3001", "6002" hoặc "9003". 

	


