
Double Queue
English Vietnamese
Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây:
https://oj.vnoi.info/problem/mse07b 

Ngân ha ̀ng BIG-Bank mở mô ̣t chi nha ́nh ở Bucharest va ̀ được trang bi ̣ mô ̣t ma ́y ti ́nh hiê ̣n đa ̣i với
ca ́c công nghê ̣ mới nhâ ̣p, C2#,VC3+ ... chi ̉ chuô ́i mô ̃i ca ́i la ̀ không ai biê ́t lâ ̣p tri ̀nh.

Ho ̣ câ ̀n mô ̣t phâ ̀n mê ̀m mô ta ̉ hoa ̣t đô ̣ng cu ̉a ngân ha ̀ng như sau: mô ̃i kha ́ch ha ̀ng co ́ mô ̣t ma ̃ sô ́
la ̀ sô ́ nguyên K, va ̀ khi đê ́n ngân ha ̀ng giao di ̣ch, ho ̣ se ̃ nhâ ̣n được 1 sô ́ P la ̀ thứ tự ưu tiên cu ̉a ho ̣.
Ca ́c thao ta ́c chi ́nh như sau

0 Kê ́t thu ́c phu ̣c vu ̣

1 K P Thêm kha ́ch ha ̀ng K va ̀o ha ̀ng đợi với đô ̣ ưu tiên P

2 Phu ̣c vu ̣ ngươì co ́ đô ̣ ưu tiên cao nhâ ́t va ̀ xo ́a kho ̉i danh sa ́ch ha ̀ng đợi

3 Phu ̣c vu ̣ ngươì co ́ đô ̣ ưu tiên thâ ́p nhâ ́t va ̀ xo ́a kho ̉i danh sa ́ch ha ̀ng đợi.

Tâ ́t nhiên la ̀ ho ̣ câ ̀n ba ̣n giu ́p rô ̀i.

Input

Mô ̃i do ̀ng cu ̉a input la ̀ 1 yêu câ ̀u, va ̀ chi ̉ yêu câ ̀u cuô ́i cu ̀ng mới co ́ gia ́ tri ̣ la ̀ 0. Gia ̉ thiê ́t la ̀ khi co ́
yêu câ ̀u 1 thi ̀ không co ́ kha ́ch ha ̀ng na ̀o kha ́c co ́ đô ̣ ưu tiên la ̀ P.

K<=10^6, va ̀ P<= 10^7.Mô ̣t kha ́ch ha ̀ng co ́ thê ̉ yêu câ ̀u phu ̣c vu ̣ nhiê ̀u lâ ̀n va ̀ với ca ́c đô ̣ ưu tiên
kha ́c nhau.

Output

Với mô ̃i yêu câ ̀u 2 hoă ̣c 3, in ra trên 1 do ̀ng ma ̃ sô ́ cu ̉a kha ́ch ha ̀ng được phu ̣c vu ̣ tương ứng. Nê ́u
co ́ yêu câ ̀u ma ̀ ha ̀ng đợi rô ̃ng, in ra sô ́ 0.

Sample

Input :
2 
1 20 14 
1 30 3 
2 
1 10 99 
3 
2 
2 
0 
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Output: 
0 
20 
30 
10 
0 
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