
 

Scoring Pairs 
 
Chef thích gán điểm số cho mỗi cặp số theo cách đặc biệt: 

• Xét một cặp số nguyên biểu diễn dưới dạng thập phân (X, Y). Nếu như chúng không có cùng số 
các chữ số, hãy thêm các số 0 đứng đầu vào số nguyên nhỏ hơn cho đến khi chúng có số các chữ 
số bằng nhau. Gọi số các chữ số trong mỗi biểu diễn thập phân kết quả là D. 

• Sắp xếp lại các chữ số của Y một cách tùy ý. 
• Với mọi i (1 ≤ i ≤ D), hãy tính chênh lệch tuyệt đối giữa chữ số thứ i của X và chữ số thứ i của Y 

và tính tổng của các chênh lệch này. 
• Điểm của cặp (X, Y) là giá trị tối thiểu có thể có của tổng trên. 

Xét cặp (3178, 10920) làm ví dụ. Quy trình để gán điểm sẽ là: 
• Thêm một số 0 vào trước X, như vậy biểu diễn thập phân kết quả là “03178” và “10920”. 
• Sắp xếp lại “10920”, ví dụ trở thành”01029”. 
• Điểm số bằng: |1 − 0| + |3 − 1| + |1 − 0| + |7 − 2| + |8 − 9| = 9. 

Bây giờ, Chef có đoạn [L, R], và anh ấy muốn tính tổng điểm của tất cả các cặp số nguyên trong đoạn 
này. Nói cách khác, anh ấy muốn tính ∑ 	∑ 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆(𝒊, 𝒋)𝑹

𝒋	.	𝒍
𝑹
𝒊	.	𝒍 . Tuy nhiên, bây giờ Chef đang quán bận 

rộn, anh ấy nhờ bạn viết một chương trình để tính tổng trên. Do đáp án có thể rất lớn, hãy in ra đáp án với 
phần dư cho 1,000,000,007. 

 

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 và cũng là duy nhất của mỗi test chứa hai số nguyên L và R. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – tổng các điểm số cần tìm với phần dư cho 
1,000,000,007. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 50 
• 1 ≤ L ≤ R ≤ 1018 

 

Subtasks 

• Subtask #1 (10 điểm): R ≤ 103 
• Subtask #2 (40 điểm): R ≤ 109 
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• Subtask #3 (20 điểm): R ≤ 1012 
• Subtask #4 (30 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input 

2 
1 10 
3 17 

Output 

312 
724 
 


