
 

 
Chef and Counting Test 
 

Ahmed Gafer không vượt qua được bài kiểm tra nhưng lại nhận được một công việc bởi là bạn 
của Said và Shahhoud. Sau khi làm việc trong bếp một lúc, anh ta phun nước vào nó. Các khách 
hàng không thích đồ ăn chút nào và thậm chí một ngày anh ta còn đốt cả các bếp. Lúc này đầu 
bếp trưởng rất buồn.  
 
Ahmed không hữu ích chút nào khi làm đầu bếp phó nên S&S quyết định cho anh ta một cơ hội 
cuối cùng. Họ quyết định cho Ahmed làm một nghề mới là làm thu ngân cho nhà hàng. Tuy 
nhiên, không muốn lặp lại sai lầm cũ, họ quyết định cho anh ta làm một bài kiểm tra nhỏ để xem 
khả năng đếm của anh ta có đủ để làm việc hay không. Bài kiểm tra như sau: 
 
Cho một xâu A chỉ chứa những chữ cái tiếng Anh in thường, Ahmed cần phải tìm ra số lượng 
xâu con tốt. Một xâu con A[L..R] được gọi là tốt nếu: 

• Độ dài của xâu con là 2 và AL = AR, hoặc 
• Độ dài của xâu con lớn hơn 2, AL = AR và xâu con A[L + 1, R - 1] chỉ chứa một ký tự 

khác. 
 
Dù sao, Ahmed cũng đã cố gắng để tìm ra lời giải cho bài toán này. Bởi kỹ năng toán học yếu 
kém của mình, anh ta quyết định gian lận và nhờ bạn giúp. Bạn có thể giúp anh ta không? 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chưa T – số test. 

• T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một xâu A. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa số lượng xâu con tốt. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 1 ≤ |A| ≤ 105 
• Dữ liệu đảm bảo rằng tổng của |A| trong tất cả các test không vượt quá 5x105. 
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Ví dụ  

Input 

2 
a 
abba 

 

Output 

0 
2 

 

Giải thích 

Ví dụ 2. Các xâu con tố của abba là: { bb } và { abba }. 
 
 


