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کاشیکاری

(Tiling)

ثانیه ۵ مورد: هر برای مجاز زمان
مگابایت ۲۵۶ مجاز: مصرفی حافظهی

کاشی هر خانههای میشود. گفته h′ × w′ جدول یک خانههای از مجموعهای به کاشی یک
و برود آن دیگر خانٔه هر به کاشی یک خانٔه هر از میتواند شطرنج رخ دیگر عبارت به اند. همبند

کند. عبور کاشی خانههای از تنها
در را کاشیها این شب تا وحید! «آی گفتهاند و دادهاند یکسان کاشی تا k کاشیکار، وحید به
بسازی ناهمبند شکلهای میتوانی نه بچرخانی، را کاشیها میتوانی نه بچین. h× w جدول یک

بجنب!» بسازی. میتوانی شکل تا چند ببینیم بگذاری. هم روی را آنها نه و

هم به انتقال با شکل دو اگر که فهمید میکرد، تمرین المپیاد برای بچگی در وحید که آنجا از
که بنویسید برنامه یک کاشیکار، وحید برای شما حاال میشوند. محسوب یکسان شوند، تبدیل

بشمارد. را بسازد میتواند وحید که مختلفی اشکال تعداد
در را کاشیها این بگوییم او به و بدهیم روبرو کاشِی از تا ۲ وحید به اگر مثال برای

انجامدهد. را اینکار میتواند زیر طریق ۵ به او بچین، ۱۰× ۱۰ جدول یک

محدودیتها

۱ ≤ k ≤ ۱۰
۱ ≤ w′ ≤ w ≤ ۳۰
۱ ≤ h′ ≤ h ≤ ۳۰

جواب عدد ≤ ۵۰۰,۰۰۰

ورودی

داده w′ و h′ دوم سطر در .k و w ،h است: طبیعی عدد سه شامل استانده ورودی نخست سطر

کاشیای باّطبع سطر h′ این است. آمده ۱ یا ۰ عدد w′ سطر هر در نیز بعدی سطر h′ در است. شده

۱



۱ ،h′ × w′ ج�دول ای�ن از خ�ان�های م�ق�دار اگ�ر م�یک�ن�ن�د. م�ش�خ�ص را دادهای�م ک�اش�یک�ار وح�ی�د ب�ه ک�ه

ک�اش�ی ج�زء خ�ان�ه ای�ن ک�ه اس�ت آن م�ع�ن�ی ب�ه ص�ف�ر م�ق�دار و اس�ت ک�اش�ی ج�زء خ�ان�ه ای�ن ی�ع�ن�ی ب�اش�د،
کرد. نظر صرف میتوان کاشی یک اطراف صفر خانههای از است بدیهی نیست.

خروجی

بنویسید. را بسازد میتواند کاشیکار وحید که متفاوتی شکلهای تعداد باید استانده خروجی در

نمونه خروجی و ورودی
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