
 

 

Reverse Maximisation 

 

Abdullah đã phát minh ra một máy để đổi tiền. Khi cho X đơn vị tiền vào máy này, nó sẽ thao tác 
chuyển đổi Reverse(X) đơn vị tiền. Trong đó Reverse(X) thể hiện số thập phân thu được bằng 
cách đảo ngược biểu diễn thập phân của X (không có số 0 đứng đầu). Ví dụ: 

 Reverse(123)=321, bởi vì đảo ngược của "123" là "321" 

 Reverse(460)=64, bởi vì đảo ngược của "460" là "064", do đó 64 theo quy tắc trên sẽ là 
biểu diễn thập phân thu được. 

Chiếc máy này không ổn định và nó chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Abdullah có N đơn vị 
tiền, do đó anh ấy băn khoăn một vấn đề : Liệu rằng ta có thể cho vào máy bao nhiêu tiền sao cho 
tổng lượng tiền chuyển đổi được từ máy này là lớn nhất có thể. Lưu ý số tiền đút vào máy này phải 
là số nguyên nằm trong đoạn từ 1 đến N. 

 

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 một số nguyên N. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số tiền mà Abdullah phải cho vào chiếc 
máy.  

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 100 

 1 ≤ N ≤ 1010,000 

 

Subtasks 

 Subtask #1 (30 điểm): 1 ≤ N ≤ 104 

 Subtask #2 (70 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input 
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2 
23 
7 

Output 

19 
7 

 

Giải thích 

 Ví dụ 1: Cho X = 19 đơn vị tiền vào máy và trả lại cho Abdullah 91 đơn vị tiền.  

 Ví dụ 2: Cho X = 7 đơn vị tiền vào máy và trả lại cho Abdullah 7 đơn vị tiền. 

 


