
 

Chef and cities 

Chef là người rất thích đi du lịch. Mỗi ngày Chef đều muốn tham quan càng nhiều thành phố 

càng tốt. Gần đây, anh đã có những chuyến tham quan đầy thú vị ở một vùng đất Chefland để 

học về những công thức nấu ăn khác nhau. Chefland có N thành phố đánh số từ 1 tới N. Mọi 

người ở Chefland rất thân thiện. Sự thân thiện của thành phố thứ i được cho bởi Fi. 

Trước khi bắt đầu mỗi chuyến đi, sự thích thú của Chef bắt đầu là 1 đơn vị. Bất cứ khi nào, 

anh ta tham quan một thành phố với sự thân thiện là Fi, sự thích thú của anh sẽ được tăng 

thêm Fi lần. 

Thành phố 1 là thành phố quê nhà của Chef. Anh ta bắt đầu mỗi chuyến đi từ thành phố quê 

nhà của mình. Trước khi bắt đầu một chuyến đi, anh ta đưa ra một tham số R có ý nghĩa là 

anh ta sẽ bắt đầu ở thành phố 1 và đi tới thành phố 1 + R, sau đó tới thành phố 1 + R + R = 1 

+ 2 * R, sau đó tới 1 + 3 * R, cứ đi cho tới khi tới 1 + i * R với i là số nguyên lớn nhất thỏa 

mãn 1 + i * R ≤ N. 

Bây giờ, Chef muốn bạn giúp anh ta tái tạo lại những chuyến đi tham quan các thành phố của 

anh ta. Anh ta sẽ cho bạn Q truy vấn, mỗi truy vấn thuộc một trong hai dạng sau. 

 1 p f : Đổi sự thân thiện của thành phố thứ p thành f, i.e. Fp = f. 

 2 R : Tìm tổng độ thích thú mà Chef sẽ có trong chuyến đi này. Vì Chef không thích 

những số lớn, anh ta chỉ yêu cầu bạn hai việc là đưa ra chữ cái đầu tiên của tổng độ thích thú 

và giá trị của nó theo modulo 109 + 7. 

Dữ liệu vào 

Chỉ có duy nhất một bộ test. 

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên N là số lượng thành phố ở Chefland. 

Dòng thứ hai của dữ liệu vào chứa N số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng - F1, F2, ... , FN,  

là độ thân thiện của các thành phố theo thứ tự từ 1 tới N. 

Dòng tiếp theo chứa số nguyên Q là số lượng truy vấn. 

Với mỗi truy vấn trong Q truy vấn, mỗi dòng sẽ có định dạng tương ứng với một trong hai 

loại truy vấn. Đầu tiên sẽ có một số nguyên cho biết loại của truy vấn, theo sau là thông tin về 

truy vấn. Ví dụ, với truy vấn loại 1, sẽ có ba số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng là “1 p f” 
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được định nghĩa như trên. Với truy vấn loại 2, sẽ có hai số nguyên cách nhau bởi khoảng 

trắng “2 R”, như định nghĩa ở trên. 

Output 

Với mỗi truy vấn loại 2, xuất ra hai số nguyên cách nhau bởi khoảng cách là chữ số đầu tiên 

của tổng độ thích thú trong chuyến đi của Chef theo sau là giá trị của nó theo modulo 109 + 7. 

Ràng buộc 

 1 ≤ N, Q ≤ 105 

 1 ≤ Fi ≤ 10^9 

Giới hạn 

Subtask #1 (5 điểm): 

 1 ≤ N ≤ 10 

 1 ≤ Q ≤ 1000 

 1 ≤ Fi ≤ 10 

Subtask #2 (15 điểm): 

 1 ≤ N ≤ 1000 

 1 ≤ Q ≤ 100 

 1 ≤ Fi ≤ 109 

 1 ≤ f ≤ 1000 

Subtask #3 (80 points) : 

 Như ràng buộc gốc. 

Ví dụ 

Input: 

5 

1 2 3 4 5 

3 

2 1 



1 3 10 

2 2 

Output: 

1 120 

5 50 

Giải thích 

Ở truy vấn đầu tiên, Chef sẽ thăm những thành phố 1, 2, 3, 4, 5 theo thứ tự. Cuối chuyến đi, 

tổng độ thích thú của anh ta sẽ là 1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120. Chữ số đầu tiên là 1 và 120 theo 

moduo 109 + 7 là 120. 

Ở truy vấn thứ hai, Chef sẽ thăm những thành phố 1, 3, 5 thứ tự. Cuối chuyên đi, tổng độ 

thích thú của anh ta là 1 * 10 * 5 = 50. 
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