
 

 

Exponential Sub-Palindromes 
 
Bạn được cho một xâu nhị phân S gồm N bit. Dãy bit trong xâu được đánh dấu bắt đầu từ 1. S[i] 
chỉ bit thứ i của xâu S. 
 
Một dãy i1, i2, ..., iK(1 ≤ K; 1 ≤ i1 < i2 < ... < iK ≤ N) tạo thành một xâu đối xứng khi áp dụng 
vào S, nếu xâu S[i1] S[i2] ... S[ik] là một xâu đối xứng ( hay nói cách khác, đọc xuôi và ngược 
đều giống nhau ). 
 
Một dãy i1, i2, ..., iK(1 ≤ K; 1 ≤ i1 < i2 < ... < iK ≤ N) là hàm mũ, nếu ij + 1 = p * ij với mọi  1 ≤ j 
< K và với một số tự nhiên p > 1. Chú ý, một dãy gồm 1 phần tử thì luôn luôn là hàm mũ. 
 
Nhiệm vụ của bạn là đếm số lượng dãy là hàm mũ, và tạo thành một xâu đối xứng khi áp dụng 
vào S. 
 
Dữ liệu vào: 

• Dòng đầu tiên chứa một số tự nhiên T, thể hiện số lượng test. Miêu tả của T test như sau: 
• Gồm một dòng duy nhất chứa xâu S gồm N bit. 

 
Dữ liệu ra:                                                                                                                                          

• Với mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa số lượng dãy là hàm mũ, và tạo thành xâu đối 
xứng. 

 
Ràng buộc: 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• Subtask 1(20 điểm): 1 ≤ N ≤ 20 
• Subtask 2(30 điểm): 1 ≤ N ≤ 1000 
• Subtask 3(50 điểm): 1 ≤ N ≤ 5⋅105 

 
Chú ý: 
Test đầu tiên trong subtask đầu chính là test ví dụ. Nó sẽ giúp bạn chắc chắn rằng, lời giải của 
bạn chạy ở máy tính mình và server của chúng tôi đều như nhau. 
 
Thời gian: 

• Thời gian tối đa cho subtask một và hai là 2 s.  
• Thời gian tối đa cho subtask ba là 6 s. 

 
 
Ví dụ: 
 
Input: 
2 
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Output: 
9 
18 
 
Giải thích trường hợp đầu trong test ví dụ 
Những dãy sau đều được tính vào kết quả: {1}, {2}, {3}, {4}, {5}, {1, 2}, {1, 4}, {2, 4}, {1, 2, 
4} 


