
 

 

Total Diamonds 
 
 
Chef rất giỏi lập trình và anh ấy đã thắng hầu hết các cuộc thi. Với tất cả các giải thưởng, Chef 
mua được 1 ngôi nhà mới. Ngôi nhà này trông giống như một lưới kích cỡ N (chỉ số từ 1) chứa N 
x N phòng và các phòng chứa các viên kim cương. Với mỗi phòng, số của phòng bằng tổng của 
số hàng và số cột. 
 
Số kim cương trong mỗi phòng bằng chênh lệch tuyệt đối giữa tổng các chữ số chẵn và tổng các 
chữ số lẻ của số phòng đó. Ví dụ phòng có số 3216 thì tổng kim cương có trong phòng là |(2+6)-
(3+1)| = 4. 
 
Cho N, hãy in ra tổng số kim cương trong ngôi nhà của Chef. 
 

Dữ liệu vào 

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

• Mỗi test chỉ có một dòng chứa số nguyên N. 

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra đáp án trong một dòng riêng. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 105 
• 1 ≤ N ≤ 106 

 

Subtasks 

Subtask #1 (15 điểm): 
• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N ≤ 1000 

Subtask #2 (15 điểm): 
• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N ≤ 106 
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Subtask #3 (70 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input: 
3 
1 
2 
3 
 
Output: 
2 
12 
36 
 

Giải thích 

Ví dụ 3: Có 9 phòng, phòng (1,1) có số là 2, phòng (1,2) có số là 3, … Ở mỗi phòng, tổng của 
các viên kim cương trong phòng đó bằng số của phòng, do đó tổng số kim cương có trong nhà 
Chef là (2+3+4+3+4+5+4+5+6) = 36. 
 


