
 

 

Bear and Random Grid 
  

Đừng bỏ quên phần “Sinh test”. Dữ liêụ vào đươc̣ sinh ra theo môṭ cách đăc̣ biêṭ đối với bài này. 

Bear Limak sống ở môṭ lưới hı̀nh vuông chứa N hàng và N côṭ. Mỗi côṭ hoăc̣ là rỗng hoăc̣ là bi ̣ 
khóa, thể hiêṇ bằng môṭ ký tư ̣‘.’ hoăc̣ ‘#’. Limak chı̉ có thể thăm những ô rỗng và anh ta không 
thể đi ra ngoài lưới. 

Limak muốn gây ấn tươṇg với cô gái mı̀nh thı́ch. Anh ta taọ ra môṭ dãy các bước di chuyển thể 
hiêṇ bằng môṭ xâu S có đô ̣dài L. Mỗi ký tư ̣là môṭ trong ‘R’, ‘L’, ‘U’, ‘D’, thể hiêṇ các hướng: 
phải, trái, lên và xuống. 

Dưạ vào ô xuất phát, thưc̣ hiêṇ tất cả L bước có thể không thưc̣ hiêṇ đươc̣. Limak cho rằng mỗi ô 
rỗng là ô bắt đầu và tư ̣hỏi có bao nhiêu bước di chuyển trong dãy anh ta có thể thưc̣ hiêṇ, trước 
khi bi ̣ dừng laị. Vı́ du,̣ nếu S bắt đầu bằng ‘R’ nhưng ô ở bên phải của ô bắt đầu bi ̣khóa (hoăc̣ đi 
ra ngoài lưới). Limak se ̃thưc̣ hiêṇ 0 bước di chuyển. 

Nhiêṃ vu ̣của baṇ là tı̀m ra số lươṇg bước di chuyển Limak có thể thưc̣ hiêṇ với mỗi ô là ô bắt 
đầu và in ra phép XOR bit của những số đó. 

Sinh test 

Dữ liêụ vào của bài toán này đươc̣ sinh như sau. Với mỗi test chúng tôi choṇ bằng tay 3 giá tri:̣ 
hai số nguyên L và N và môṭ số thưc̣ P (0 ≤ P < 1). Mỗi ký tư ̣thuôc̣ S đươc̣ choṇ (sinh ra) ngâũ 
nhiên đầu từ bốn ký tư ̣đươc̣ cho phép. Mỗi ô trong bảng bi ̣khóa với xác suất P, và ngươc̣ laị là 
rỗng. Nếu tất cả các ô bi ̣ khóa, test se ̃đươc̣ sinh laị nên se ̃có ıt́ nhất môṭ ô rỗng. 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa môṭ số nguyên T, số lươṇg test. Các test đươc̣ miêu tả như sau: 

 Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên L và N thể hiêṇ đô ̣dài của dãy và kı́ch thước lưới. 

 Tiếp theo là N dòng thể hiêṇ lưới. Dòng thứ i chứa môṭ xâu đô ̣dài N thể hiêṇ dòng thứ i 
của lưới. 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra môṭ dòng duy nhất chứa môṭ số nguyên – phép XOR bit của số bước 
di chuyển đươc̣ thưc̣ hiêṇ bởi Limak từ moị ô có thể bắt đầu. 
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Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 3 
 1 ≤ L ≤ 5000 
 1 ≤ N ≤ 1000 
 S se ̃chứa chı́nh xác L ký tư.̣ 
 Mỗi ký tư ̣trong S là môṭ trong bốn: 'R', 'L', 'U', 'D'. 
 Mỗi xâu thể hiêṇ môṭ hàng của lưới chứa chıńh xác N ký tư.̣ 
 Mỗi ký tư ̣của lưới là môṭ trong hai: '.' hoăc̣ '#'. 
 Ít nhất môṭ ô là rỗng 
 Cả lưới và dãy di chuyển đươc̣ sinh theo miêu tả bên trên. 
 0 ≤ P < 1 

Subtasks 

 Subtask #1 (15 điểm) 1 ≤ N ≤ 10 
 Subtask #2 (30 điểm) P = 0, có nghı ̃là tất cả các ô đều rỗng. 
 Subtask #2 (30 điểm) P ≥ 0.1 
 Subtask #3 (25 điểm) Ràng buôc̣ gốc 

 

Ví dụ 

Input: 
2 
3 4 
DDU 
#..# 
#... 
...# 
..#. 
10 4 
RLLRDDLUUL 
.... 
.#.. 
..#. 
.#.# 
 
Output: 
2 
3 
 

Giải thích 

Test 1. Chúng ta đươc̣ cho môṭ lưới kı́ch thước N = 4, và môṭ dãy L = 3 bước di chuyển. Với mỗi 
ô rỗng của lưới, baṇ có thể thấy số bước di chuyển Limak có thể thưc̣ hiêṇ: 



# 3 3 #  
# 3 1 0  
1 1 0 #  
0 0 # 0 
Đáp án là 3 xor 3 xor 3 xor 1 xor 1 xor 1 = 2. 
 
Test 2. Hı̀nh dưới miêu tả số bước Limak có thể thưc̣ hiêṇ từ mỗi ô: 
2 4 5 0  
0 # 2 0  
2 0 # 0  
0 # 0 # 
 


