
 

 

Chef and Sign Sequences 
 
Hôm qua, Chef đã tìm thấy một chuỗi kỳ lạ - một chuỗi s các dấu. Một dấu là '<', '=' hoặc là '>'. 
N là độ dài của chuỗi. Chef muốn thêm N+1 số nguyên dương vào chuỗi và làm nó hợp lệ. Một 
chuỗi hợp lệ là một chuỗi mà mỗi dấu đều đứng trước một số nguyên và theo sau một số nguyên, 
những dấu đó tạo thành các phép so sánh đúng. Chẳng hạn, nếu số nguyên a đứng trước dấu ‘<’ 
và số nguyên b đứng sau dấu đó thì a nhỏ hơn b. Tương tự như vậy với các kí tự đã cho ban đầu. 
 
Chef có thể lấy các số nguyên trong đoạn [1, P] và sử dụng một số trong đoạn đó bao nhiêu lần 
tùy ý. 
 
Hãy giúp Chef tìm ra số P nhỏ nhất để Chef có thể tạo ra được chuỗi hợp lệ. 
 

Dữ liệu vào 

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

• Mỗi test chỉ có một dòng chứa chuỗi s, mỗi dấu là '<', '=' hoặc là một dấu '>'. 

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên là giá trị nhỏ nhất của P. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T, |s| ≤ 105 
• 1 ≤ Tổng |s| của tất cả các test trong một file ≤ 106 

 

Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm) 
• 1 ≤ T, |s| ≤ 103 
• 1 ≤ Tổng của |s| sau tất cả các test trong một test file ≤ 104 

Subtask #2 (70 điểm) 
• Ràng buộc gốc 
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Ví dụ 

Input: 
4 
<<< 
<>< 
<=> 
<=< 
 
Output: 
4 
2 
2 
3 

 

Giải thích 

Ở đây có một số chuỗi hợp lệ với giá trị P nhỏ nhất trong mỗi test: 

1 < 2 < 3 < 4 
1 < 2 > 1 < 2 
1 < 2 = 2 > 1 
1 < 2 = 2 < 3 
 


