
BOI

2010

Tartu

Estonia

Day: 1

Task: lego

Language: POL

Lego

Swoj¡ prac¦ naukow¡ na temat rozpoznawania obrazów postanowiªe± poª¡czy¢ z ukªadaniem

klocków Lego. Stworzyªe± ju» skomplikowany system rozpoznaj¡cy obrazy, teraz musisz napisa¢

osobne narz¦dzie, by przetestowa¢ dotychczasowe wyniki pracy. Napisz program, który dla po-

danych dwóch rzutów prostopadªych pewnej konstrukcji z klocków Lego, obliczy na ile ró»nych

sposobów mo»e by¢ ona zbudowana.

W tym zadaniu zakªadamy, »e istnieje tylko jeden rodzaj klocków o rozmiarze 2×2 (patrz rysunek

1), który wyst¦puje w trzech kolorach: biaªym (W), szarym (G) lub czarnym (B). Dost¦pna jest

niesko«czona liczba klocków w ka»dym kolorze. Klocki stawiane s¡ na kwadratowej podstawie

rozmiaru 6× 6. Ka»dy klocek musi by¢ postawiony równolegle do podstawy, nie mo»e poza ni¡

wystawa¢ i powinien opiera¢ si¦ (przynajmniej jednym z czterech zaczepów) na podstawie lub

dobrze umocowanym klocku.

Rysunek 1: Po lewej: Dopuszczalne uªo»enie klocka na wierzchu innego. Po ±rodku: Niedopusz-

czalne ustawienie (górny klocek unosi si¦ w powietrzu). Po prawej: Jeszcze jedna niepoprawna

kon�guracja (górny klocek wystaje poza podstaw¦).

Wej±cie. Pierwszy wiersz pliku lego.in zawiera liczb¦ caªkowit¡ H (1 ≤ H ≤ 6) okre±laj¡c¡
wysoko±¢ konstrukcji. W ka»dym z kolejnych H wierszy znajduje si¦ po 6 znaków, opisuj¡cych

rzut konstrukcji z jednej strony (zaznaczonej przez A na rysunku 2). Znak numer j w i-tym
wierszu opisuje to, co wida¢ w j-tej kolumnie od lewej i i-tym wierszu od góry. Ka»dy ze znaków

to `W', `G', `B' lub `.' i okre±la kolor klocka (`W', `G' lub `B') lub dziur¦ (`.'). Zauwa», »e patrz¡c na

konstrukcj¦, nie mo»na oceni¢ gª¦boko±ci na jakiej znajduje si¦ widoczny klocek, zatem mo»e on

by¢ zarówno w pobli»u przedniej kraw¦dzi konstrukcji, jak i nieco dalej, o ile »aden inny klocek

go nie zasªania.

Nast¦pne H wierszy pliku wej±ciowego opisuje rzut (zaznaczony przez B na rysunku 2), jaki widzi

obserwator po obróceniu si¦ o 90◦ przeciwnie do ruchu wskazówek zegara wokóª osi budowli.

Rysunek 2: Jedna z konstrukcji zgodnych z przykªadowym wej±ciem.

Wyj±cie. Do pliku wyj±ciowego lego.out nale»y wypisa¢ jeden wiesz z jedn¡ liczb¡ caªkowit¡

równ¡ liczbie ró»nych poprawnych konstrukcji z klocków Lego, które s¡ zgodne z rzutami opisa-
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nymi w wej±ciu. Zauwa», »e dwie budowle uznajemy za ró»ne, nawet je±li jedn¡ mo»na uzyska¢

z drugiej przez obrót lub symetri¦. Dla danych wej±ciowych, wynik zawsze zmie±ci si¦ w typie

64-bitowym ze znakiem.
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2

WWGG..

.BB.WW

.WGG..

WWGG..

lego.out

6

2/2


