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Bajtek bawi się w pokrywanie prostokątów o wymiarach 2 × n kostkami domina o wymiarach 2 × 1. Prostokąt
o szerokości n składa się z 2n pól (o wymiarach 1 × 1), przy czym niektóre z pól Bajtek może zamalować.
Bajtek chce, żeby możliwe było pokrycie wszystkich niezamalowanych pól bez nakładania się na siebie kostek
domina (kostki można obracać). Co więcej, Bajtek chciałby, żeby można było tego dokonać na dokładnie m
sposobów. I w końcu chciałby znaleźć najmniejszy prostokąt, który można tak pokryć. Dużo tych wymagań,
pomożesz mu?
Poniższy rysunek prezentuje prostokąt o szerokości n = 6, w którym zamalowano dwa pola. Pozostałe
10 pól można pokryć kostkami domina na dokładnie 4 sposoby. Dwa ze sposobów zostały przedstawione na
rysunku (kostki domina zostały nieco pomniejszone jedynie dla lepszego zobrazowania sytuacji):

Nie jest to jednak optymalne rozwiązanie dla m = 4, ponieważ istnieje rozwiązanie, w którym n = 5.
Napisz program, który dla danego m wyznaczy najmniejszą szerokość prostokąta n, w którym możliwe jest
takie zamalowanie pól, aby móc pokryć pozostałe pola kostkami domina o wymiarach 2 × 1 na dokładnie m
sposobów.

Wejście
W pierwszym i jedynym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna m (1 ≤ m ≤ 1018 ).

Wyjście
W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia powinna znaleźć się liczba naturalna n określająca najmniejszą możliwą szerokość szukanego prostokąta. Jeżeli żaden taki prostokąt nie istnieje, zamiast tego należy wypisać tylko
jedno słowo NIE.

Przykład
Dla danych wejściowych:
4
Dla danych wejściowych:

poprawnym wynikiem jest:
5
poprawnym wynikiem jest:

101

NIE

Testy „ocen”:
1ocen: m = 9, wynikiem jest n = 7;
2ocen: m = 11, wynikiem jest NIE;
3ocen: m = 500, wynikiem jest n = 20;
4ocen: m = 112233445566778899, wynikiem jest NIE.

Ocenianie
Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Każde podzadanie składa się z jednej lub większej liczby
osobnych grup testów.
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Olimpiada Informatyczna ﬁnansowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego
„Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022”.

