
 

 

Birthday Gift Again 

Tất cả các xâu ở Chefland đều rất đẹp bởi chúng là các xâu nhị phân (một xâu nhị phân chỉ chứa 
các kí tự ‘0’ và ‘1’). Độ đẹp của một xâu nhị phân S được định nghĩa bằng số các cặp (i, j) với  
(1 ≤ i ≤ j ≤ |S|) sao cho các xâu con Si, Si+1, …, Sj là đặc biệt. 
 
Cho một xâu nhị phân U, gọi số các lần xuất hiện kí tự ‘1’ và ‘0’ trong U lần lượt là cnt1 và cnt0. 
Theo đó, U là đặc biệt nếu như cnt0 = cnt1 * cnt1 
 
Hôm nay, bạn của Chef là Araspa đang tổ chức sinh nhật, Chef muốn tặng cho Araspa xâu nhị 
phân đẹp nhất mà anh ấy có thể tìm ra. Hiện tại, anh ấy đang tìm các xâu nhị phân trong một cửa 
hiệu, nhưng anh ấy cần sự giúp đỡ của bạn để tính toán ra độ đẹp của chúng. Hãy nói cho Chef 
biết độ đẹp của mỗi xâu nhị phân mà anh ấy đưa cho bạn.  

 

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 xâu S. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – độ đẹp của xâu S. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10 

 1 ≤ |S| ≤ 105 

 Mỗi kí tự của S là '0' hoặc '1' 

 

Ví dụ 
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Output 
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Giải thích 

Ví dụ 1: Các xâu con đặc biệt tương ứng (i, j) = (1, 2), (1, 6), (2, 3), (5, 6) 

 


