
 

 

Lex Next 
 

Lucy được người bạn thân nhất tặng một chuỗi S. Bây giờ, cô ấy chuẩn bị viết tất cả các chuỗi 

con liên tiếp của chuỗi với độ dài khác nhau vào những trang khác nhau trong nhật ký. Vì thế, cố 

ấy sẽ viết các chuỗi con độ dài 1 vào trang 1, các chuỗi con có độ dài 2 vào trang 2, và cứ thế. 

 

Trong lúc viết các chuỗi con, cô ấy nhận ra rằng một vài trong số chúng bị lặp lại. Cô ấy rất mệt 

mỏi bởi việc viết một chuỗi giống nhau nhiều lần nên đến nhờ Mark giúp đỡ.  

 

Anh này gợi ý rằng cố ấy nên viết các chuỗi con theo thứ tự từ điển. Nhưng, Mark cũng không 

đủ hiểu biết về chuỗi để có thể giúp cô ấy hoàn thành công việc này. 

 

Giờ thì bạn phải viết một chương trình để giúp cô ta. Lucy sẽ nói cho bạn biết chỉ số và độ dài 

của chuỗi con cuối cùng cô ấy viết. Bạn phải in ra chỉ số của chuỗi con tiếp theo mà cô ấy nên 

viết trong thứ tự. Có thể có trường hợp tất cả các chuỗi con có cùng độ dài đã được viết hết rồi, 

vì thế bạn nên báo cho cô ấy biết điều này bằng cách in ra -1.  

Lưu ý rằng chuỗi con tiếp theo được viết có thể xuất hiện ở nhiều hơn một chỉ số, trong trường 

hợp đó bạn in ra chỉ số nhỏ nhất để Lucy có thể tìm kiếm dễ dàng.  

Dữ liệu vào: 

 Dòng đầu tiên chứ chuỗi S. Dòng tiếp theo chứ số nguyên Q, số lần Lucy nhờ sự trợ giúp 

của bạn.  

 Mỗi dòng trong số Q dòng tiếp theo chứa hai số nguyên cách nhau bởi dấu cách, idx và 

len, thể hiện chỉ số và độ dài của chuỗi con mà cô ấy đã viết. Hãy nhớ rằng các yêu cầu là 

độc lập với nhau.  

Dữ liệu ra:                                                                                                                                          

 In ra đúng Q dòng, mỗi dòng chứ chỉ số cần tìm.  

Ràng buộc: 

 1 ≤ |S| ≤ 10
5
 

 1 ≤ Q ≤ 10
5
 

 1 ≤ idx ≤ 10
5
 

 1 ≤ len ≤ |S| - idx + 1 

 

Ví dụ: 

 

Input: 

abcb 

4 

1 1 
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1 2 

2 3 

2 2 

 

Output: 

2 

2 

-1 

3 

Giải thích: 

Yêu cầu 1: 

Chuỗi con cuối cùng được viết là a, nên chuỗi con tiếp theo sẽ là b, xuất hiện ở vị trí thứ 2 và vị 

trí thứ 4.  

Nhưng vì 2 nhỏ hơn 4 nên ta in số này.  

 

Yêu cầu 2: 

Chuỗi con cuối cùng được viết ra là ab. Trong các chuỗi con có độ dài 2, bc và cb là có thể được 

lựa chọn, nhưng vì bc có thứ tự từ điển nhỏ hơn, nên nó sẽ được in tiếp theo để giữ nguyên thứ 

tự.  

Vì thế, ta in ra chỉ số 2.   

 

Yêu cầu 3:  

Chuỗi con cuối cùng được viết ra là bcb. Không có chuỗi con độ dài 3 nào theo sau chuỗi này 

trong thứ tự từ điển. Có một chuỗi độ dài 3 khác là abc, nhưng chuỗi này có thứ tự từ điển nhỏ 

hơn và chắc chắn đã được in ra trước đó.  

Vì không có chuỗi con nào được in ra tiếp theo, nên đáp án là -1. 

 

Yêu cầu 4: 

Bạn hãy thử tìm hiểu xem.  

 

 


