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Ślady (Tracks in the Snow)
Wczorajszej nocy prostokatna
˛ polana pokryła si˛e warstewka˛ śniegu (patrz lewy „rysunek” w ASCIIArcie poniżej).
Zajace
˛ oraz lisy, które żyja˛ w lesie, przechodza˛ przez polan˛e i zostawiaja˛ na śniegu ślady. Zawsze
wchodza˛ na polan˛e w jej lewym górnym rogu oraz opuszczaja˛ ja˛ w prawym dolnym rogu. Poruszajac
˛
si˛e w dowolny sposób, bawia˛ si˛e na śniegu, a nawet chodza˛ po własnych śladach. W każdej chwili na
polanie znajduje si˛e co najwyżej jedno zwierz˛e. Kiedy jakieś zwierz˛e opuści polan˛e, już na nia˛ nigdy
nie wraca. Aby opisać ruchy zwierzat,
˛ podzielimy polan˛e na kwadraty jednostkowe. Zwierz˛eta nigdy
nie przechodza˛ mi˛edzy kwadratami jednostkowymi po przekatnej
˛
i nigdy nie przeskakuja˛ kwadratu
jednostkowego. Gdy zwierz˛e wchodzi do kwadratu jednostkowego, zostawia tam swój ślad, zacierajac
˛
wszystkie inne pozostawione w tym miejscu ślady.
W poniższym przykładzie na poczatku
˛ przez polan˛e przeszedł zajac
˛ (R), zaczynajac
˛ w lewym górnym,
a kończac
˛ w prawym dolnym rogu (środkowy „rysunek”). Nast˛epnie na polanie bawił si˛e lis (F), a
jego ślady cz˛eściowo przykryły ślady zajaca
˛ (prawy „rysunek”).
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Masz dana˛ map˛e polany przedstawiajac
˛ a˛ ślady na śniegu, z zaznaczeniem, czy należa˛ one do zajaca,
˛
czy do lisa. Chciałbyś oszacować populacj˛e zwierzyny w okolicy polany. Napisz program, który
wyznaczy najmniejsza˛ możliwa˛ liczb˛e N zwierzat,
˛ które musiały przejść przez polan˛e, by zostawić
dany układ śladów.

Wejście
Pierwszy wiersz zawiera dwie liczby całkowite H oraz W — wysokość oraz szerokość mapy polany.
Dalej nast˛epuje H wierszy po W znaków każdy — jest to opis mapy, w którym ’.’ oznacza czysty
śnieg, ’R’ oznacza miejsce, gdzie ślad zostawił królik, a ’F’ oznacza miejsce, gdzie ślad zostawił lis.
Na polanie znajduje si˛e co najmniej jeden ślad.

Wyjście
Wyjście powinno składać si˛e z jednej liczby całkowitej: minimalnej liczby N ≥ 1 zwierzat,
˛ które
mogły zostawić ślady na polanie, której mapa dana jest na wejściu.

Ograniczenia
1 ≤ H, W ≤ 4 000
W testach wartych 30 punktów zachodza˛ dodatkowe warunki N ≤ 200 oraz H, W ≤ 500.
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Ograniczenia
Limit czasu:
2 sek na test
Limit pami˛eci: 1300 MB na test
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