
 

 
ChefWatson uses Social Network 
 
Chef Watson dùng một mạng xã hội tên là ChefBook có bảng tin chứa các bài viết của bạn anh 
ấy. Mỗi bài viết được đặc trưng bởi f - danh tính người bạn viết bài đó, p - mức độ phổ biến của 
bài viết (được tính trước bởi nền tảng ChefBook sử dụng thuật toán học máy) và s - nội dung của 
bài viết chứa các ký tự thường và in hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh. 

Đương nhiên, có một vài người bạn được Chef cho thành đặc biệt. 

Thuật toán sử dụng bởi ChefBook để sắp xếp các bài viết trên bảng tin: 

• Bài viết của những người bạn đặc biệt sẽ được hiện lên đầu, không kể mức độ phổ biến. 
Những bài viết có mức độ phổ biến cao hơn sẽ xuất hiện trước. 

• Trong tất cả các bài viết, bài nào có mức độ phổ biến cao hơn sẽ xuất hiện trước. 

Cho danh sách danh tính những người bạn đặc biệt và danh sách các bài viết, bạn phải thiết kế 
thuật toán cho công nghệ của ChefBook và in ra đúng thứ tự các bài viết trong bảng tin. 

A1, A2, ..., AN 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số N - số lượng người bạn đặc biệt và M - số lượng bài viết. 

• Dòng tiếp theo chứa N số A1, A2, ..., AN thể hiện danh tính của những người bạn đặc biệt.  

• M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một cặp số nguyên và một xâu thể hiện f, p và s lần 
lượt là danh tính người viết bài, mức phổ biến và nội dung của bài viết. Dữ liệu đảm bảo 
rằng không có hai bài nào cùng một mức độ phổ biến. 

Dữ liệu ra 

• In ra thứ tự đúng của các bài viết ở bảng tin trên M dòng, chỉ in ra nội dung bài viết. 

Ràng buộc 

• 1 ≤ N, M ≤ 103 
• 1 ≤ Ai, f, p ≤ 105 
• 1 ≤ độ dài (s) ≤ 100 

 Ví dụ 

Input: 
2 4 
1 2 
1 1 WhoDoesntLoveChefBook 
2 2 WinterIsComing 
3 10 TheseViolentDelightsHaveViolentEnds 
4 3 ComeAtTheKingBestNotMiss 
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Output: 
WinterIsComing 
WhoDoesntLoveChefBook 
TheseViolentDelightsHaveViolentEnds 
ComeAtTheKingBestNotMiss 
  

Giải thích 

Những bài viết bởi người bạn có danh tính là 1 và 2 sẽ được hiện ra đầu tiên. Những bài viết đó 
sẽ được xuất hiện theo mức độ phổ biến giảm dần. 
Trong những bài viết còn lại, các bài viết có mức độ phổ biến lớn hơn sẽ xuất hiện trước. 


