
 

 

Chef And His Characters 
 
Chef đang đọc một cuốn sách. Anh ấy quyết định đánh dấu những câu đáng yêu trong cuốn sách 
đó lại. Một câu được cho là đáng yêu nếu: sau khi bỏ tất cả các kí tự không phải chữ cái tiếng 
Anh (như dấu câu và dấu cách) của câu đó và đổi tất cả các chữ viết hoa thành chữ thường thì nó 
có thể chọn ra 4 ký tự cạnh nhau và sắp xếp lại 4 ký tự đó và thành một xâu là “chef”. 
 
Chef gần hoàn thành việc đánh dấu như thế, chỉ có một số câu thì sót lại và Chef cần kiểm tra nó. 
Tuy nhiên Chef phải vào bếp để giúp mẹ nên anh ta muốn bạn giúp. 
 
Mỗi câu s có đã được xử lý – tức là loại hết các ký tự không phải chữ cái tiếng Anh và các chữ 
cái còn lại thì chuyển chữ viết hoa thành chữ cái thường. Bạn phải xác định xem câu s có phải 
câu đáng yêu không? 
 
Nếu nó là một câu đáng yêu thì Chef cũng rất muốn biết số cách để chọn ra 4 chữ cái liên tiếp có 
thể sắp xếp lại vị trí để tạo thành “chef”. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa T – số test. T test được miêu tả như sau: 

• Dòng dầu tiên và cũng là dòng duy nhất của mỗi test chứa một chuỗi s là câu đã được xử 
lý theo thao tác như đề bài. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng: 

• Nếu xâu s không phải là chuỗi đáng yêu thì in ra “normal” (không dấu ngoặc kép). 

• Nếu xâu s là câu đáng yêu thì in ra “lovely” (không dấu ngoặc kép) và một số nguyên là 
số cách chọn ra 4 ký tự liền kề để tạo thành “chef”. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 200,000 
• 1 ≤ |s| ≤ 500,000 
• Tổng của |s| sau mỗi test ≤ 2,000,000 
• s chỉ chứa các chữ cái thường tiếng Anh. 
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Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): 1 ≤ |s| ≤ 2000 
Subtask #2 (80 điểm): Các ràng buộc gốc. 

Ví dụ 

Input: 
5 
ifchefisgoodforchess 
fehcaskchefechohisvoice 
hecfisaniceperson 
letscallchefthefch 
chooseaprogrammer 
 
Output: 
lovely 2 
lovely 3 
lovely 1 
lovely 3 
normal 
 

Giải thích 

Ví dụ 1: Chúng ta có thể chọn “fche” (chuỗi bắt đầu ở chỉ số 2) hoặc “chef” (chỉ số 3). 
Ví dụ 2: Chúng ta có thể chọn “fehc” (chỉ số 1), “chef” (chỉ số 8) hoặc “fech” (chỉ số 11). 
Ví dụ 3: Chúng ta chỉ có thể chọn “hecf” (chỉ số 1). 
Ví dụ 4: Chúng ta có thể chọn “chef” (chỉ số 9), “hefc” (chỉ số 14), hoặc “efch” (chỉ số 15). 
Ví dụ 5: Không có 4 chữ cái liên tiếp nào có thể sắp xếp lại và tạo ra từ “chef”. 
 


