
 

 

A Study in Bake Street 
 

Ada không chỉ là đầu bếp mà còn là một thám tử. Hiện tại cô đang điều tra một trường hợp giết 

người man dợ ở phố Bake. 

 

Phố Bake bao gồm n tòa nhà xây theo một đường thẳng. Chúng được đánh số từ 1 đến n theo thứ 

tự bạn nhìn từ trái qua phải. Tòa nhà thứ i ở vị trí xi và có độ cao hi. Các tòa nhà quá mỏng nên 

chúng tôi có thể coi chúng là các đoạn theo chiều dọc. Kẻ sát nhân trèo lên đỉnh một trong những 

tòa nhà và bắn vào tất cả các tòa nhà bên phải, có chiều cao thấp hơn toà nhà mà hắn đứng, và 

nằm trong tầm nhìn của hắn 

 

Ada quan tâm đến tòa nhà bên phải nhất mà nạn nhân bị bắn. Vì chúng ta không biết toà nhà mà 

kẻ giết người sẽ ra tay, do đó nhiệm vụ của bạn là tính toán mọi vị trí mà tên sát thủ có thể thực 

hiện hành vi phạm tội như trên. 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số T - số test, các test có thể được miêu tả như 

sau:  

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên n – số lượng các tòa này. Dòng tiếp theo 

sau n dòng chứa hai số nguyên xi, hi là vị trí và chiều cao của tòa nhà thứ i.  

Dữ liệu ra 

 Ở mỗi test, in ra n số nguyên: ai, Tòa nhà bên phải nhất bắn vào, nếu kẻ giết người bắn từ 

tòa nhà i. Nếu kẻ giết người không bắn vào tòa nhà nào, hãy in ra -1. 

Ràng buộc  

 1 ≤ n ≤ 10
5
 

 1 ≤ xi, hi ≤ 10
6
 

 xi < xi+1, với mọi 1 ≤ i < n 

 Hai tòa nhà khác nhau không có cùng độ cao 

 Tổng của n trong tất cả các test nhiều nhất là 5 * 10
5
 

Ví dụ 

Input: 
1 

7 

1 130 

65 110 

120 40 

160 60 
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240 100 

280 65 

320 30 

 

Output: 
5 5 -1 -1 7 7 -1 

Giải thích 

 

Các đường bắn được thể hiện trong hình bên trên. 

Từ tòa nhà 1, tòa nhà 2 và 5 bị bắn. Như bên phải nhất là tòa nhà 5, đó là câu trả lời cho việc bắn 

từ tòa nhà 1. Lưu ý rằng từ tòa nhà 1 không thể bắn vào tòa nhà 4 (đường chấm) vì tòa nhà 2 cản 

trở đường ngắm. 

Từ tòa nhà 2, tòa nhà 3, 4 và 5 bị bắn. Từ toà nhà 3 và 4, không có tòa nhà nào bị bắn. Do đó số 

in ra thứ ba và thứ tư là -1. 

 


