
 

Chef got Recipes 

 
Chef có N món ăn, được đánh số từ 1 đến N. Với mỗi i, món i được thể hiện bằng xâu Di chứa các 
chữ cái thường là nguyên âm, tức là các kí tự 'a', 'e', 'i', 'o', 'u'.  
 
Một bữa ăn gồm chính xác 2 món. Chuẩn bị một bữa ăn từ đĩa i và j (i ≠ j) có nghĩa là nối xâu Di 

và Dj theo thứ tự tùy ý thành một xâu M mô tả bữa ăn. Chef thích bữa ăn này nếu xâu M chứa mỗi 
nguyên âm (chữ thường) ít nhất 1 lần. 
 
Bây giờ, Chef đang tự hỏi - tổng số cặp món ăn (không theo thứ tự) là bao nhiêu sao cho anh ấy 
thích bữa ăn được chế biến từ những món ăn đó? 
 

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 của mỗi test chứa một số nguyên N.  

 N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một xâu Di.   

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số các cách để chuẩn bị ra món ăn mà 
Chef thích. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000 

 1 ≤ N ≤ 105 

 1 ≤ |Di| ≤ 1,000 với mọi i 

 Tổng của |Di| trong tất cả các test không vượt quá 3 * 107 

 

Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): 
 1 ≤ T ≤ 100 

 1 ≤ N ≤ 100 

 Tổng của |Di| trong tất cả các test không vượt quá 20000 

Subtask #2 (80 điểm): các ràng buộc gốc. 
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Ví dụ 
Input 

1 
3 
aaooaoaooa 
uiieieiieieuuu 
aeioooeeiiaiei 

Output 

2 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Có thể có ba bữa năn như sau: 
 Một bữa ăn được chuẩn bị từ món 1 và 2 (Ví du: "aaooaoaooauiieieiieieuuu") chứa tất 

cả các nguyên âm  

 Một bữa ăn được chuẩn bị từ món 1 và 3 (Ví dụ "aaooaoaooaaeioooeeiiaiei") không có 
'u'. 

 Một bữa ăn được chuẩn bị từ món 2 và 3 (Ví dụ "uiieieiieieuuuaeioooeeiiaiei") chứa tất 
cả các nguyên âm  

 
 


