
 

 
 
Chef and his Students 
 
Chef dạy khóa học "Giới thiệu về thuật toán". Có tất cả n học sinh trong lớp ấy. Bởi không có đủ 
không gian trong phòng học, các học sinh phải ngồi thành hàng ở hành lang. 
 
Một hôm Chef đến lớp muộn. Đương nhiên, một số học sinh đã có cặp để tán chuyện, trong khi 
đó một số học sinh đang bận học. Thông tin về các học sinh được biểu diễn bằng một xâu s có độ 
dài n, chứa các ký tự '*', '<' và '>', với '*' thể hiện học sinh đang học, '>' thể hiện học sinh đang 
nói chuyện với bạn bên phải, '<' thể hiện học sinh đang nói chuyện với bạn bên trái. 
 
Ví dụ, cấu hình đơn giản như là *><*. Học sinh số 1 và 4 đang bận học bài, còn học sinh 2 và 3 
đang nói chuyện với nhau. Ví dụ ><><, học sinh 1 và 2 đang nói chuyện với nhau, học sinh 3 và 
4 cũng đang nói chuyện với nhau. Bạn được đảm bảo rằng input có cấu hình hợp lệ, tức là <> 
không thể là một xâu s hợp lệ, bởi học sinh 1 nói chuyện với bạn bên trái, nhưng không có bạn 
nào bên trái cả. Tương tự với trường hợp bên phải. 
 
Khi các học sinh nhìn thấy thầy giáo đến, những bạn đang nói chuyện sẽ lo sợ và ngay lập tức 
quay ngược lại, tức là bạn bên trái sẽ quay sang bên phải, còn bạn bên phải sẽ quay sang bên trái. 
Khi Chef thấy hai học sinh quay đầu vào nhau, anh ta sẽ coi như chúng đang nói chuyện với 
nhau. Một học sinh đang bận học thì vẫn bận học. Chef gọi mỗi cặp học sinh nói chuyện với 
nhau lên và phạt chúng. Bạn có thể đếm xem có bao nhiêu cặp bị phạt không? 
 
Ví dụ, trong trường hợp *><*, khi học sinh nhìn thấy thầy giáo, cấu hình mới sẽ là *<>*. Chef 
thấy không có học sinh nào nói chuyện với nhau. Do đó không ai bị phạt cả. Trong ví dụ ><><, 
cấu hình mới sẽ là <><>, Chef thấy học sinh 2 và 3 đang nói chuyện với nhau và sẽ phạt chúng. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T - số lượng test. 

• Mỗi test chứa một xâu s thể hiện trạng thái của học sinh trước khi Chef bước vào lớp.  

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một số nguyên thể hiện số cặp học sinh bị phạt. 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ |s| ≤ 105 
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Subtasks 

Subtask #1: (30 điểm) 
• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ |s| ≤ 105 
• Không có học sinh nào đang học. 

 
Subtask #2: (70 điểm) 

• Ràng buộc gốc. 
 
Ví dụ 

Input: 
4 
>< 
*><* 
><>< 
*><><><* 
 
Output: 
0 
0 
1 
2 
  
Giải thích 

Ví dụ 1, cấu hình được cập nhật là <>. Không có học sinh nào đang nói chuyện với nhau nên 
không ai bị phạt cả. 
 
Ví dụ 2 và 3: Đã được giải thích trong đề bài. 


