
 

 

Bear and Three Colours 
 
Limak, một chú gấu Bắc cực nhỏ rất thích các câu đố. Gần đây thì nó đã tìm ra một câu đó hết 
sức thú vị. 
 
Cho một lưới hình hộp chữ nhật với N hàng và N cột, cả hai đều được đánh số từ 1 đến N. Hai ô 
được cho là liền kề nếu như chúng có chung cạnh. Tức là, tất cả các ô không nằm ở cạnh sẽ có 
bốn ô liền kề. Mỗi ô được mang một trong ba màu. Để thuận tiện hơn, chúng ta hãy đánh các 
màu trên bằng các kí tự 'A', 'B' và 'C'. 
 
Trong một lần di chuyển, Limak có thể chọn bất cứ hai ô liền kề nào có màu khác nhau và thay 
đổi chúng thành màu thứ ba. Ví dụ, nếu hai ô liền kề có màu 'A' và  'C', thì Limak có thể thay đổi 
chúng trở thành màu ‘B’ hết.  
 
Một điều bị cấm là không được chọn hai ô không liền kề hoặc hai ô trùng nhau. Được phép chọn 
hai ô liền kề với hai màu giống nhau, nhưng nó sẽ không đổi màu. 
 
Mục tiêu của câu đó là có thể lấy được hết các ô trong lưới có cùng màu. Limak là một chú gấu 
thông minh, cho nên anh ấy chắc chắn đạt  được mục tiêu đó, riêng chỉ có một vấn đề nữa, là anh 
ấy bị mù màu. Anh ấy chỉ nhìn thấy kích cỡ của lưới mà không thể phân biệt  được màu sắc của 
mỗi ô. 
  
Bạn chính là niềm hi vọng của anh ấy. Cho N số nguyên, tìm ra một chuỗi gồm nhiều nhất 
100000 bước để mà có thể nó giải quyết được lưới có diện tích N × N thỏa mãn yêu cầu.  
 

Dữ liệu vào 

• Dòng duy nhất của dữ liệu vào chứa một số nguyên N – kích thước của lưới. 

Dữ liệu ra 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên K (giữa 0 và 100000) – số bước đi. 

• Sau đó in ra K dòng, Dòng thứ i của các dòng này chứa bốn số nguyên r1, c1, r2 và  c2. 
Hai ô này nghĩa là trong lần di chuyển thứ i, bạn chọn ô (r1, c1) và (r2, c2). Hai ô này 
phải là hai ô liền kề nhau. Tất cả các tọa độ đều giữa 1 và N. Ở đây, (i, j) thể hiện một ô 
tại giao điểm của hàng thứ i và cột thứ j. 

Ràng buộc 

• 2 ≤ N ≤ 20 
• N không chia hết cho 3. Điều kiện này áp dụng cho tất cả các lưới ban đầu có thể giải 
được. 
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Subtasks 

Có 8 subtask, mỗi subtsask được 12 hoặc 13 điểm. Mỗi subtask chứa một test. Giá trị của N là 
2, 4, 5, 8, 11, 13, 16, 20. 

 

Checker and Correctness  

Bài làm sẽ được chấm điểm bởi một chương trình kiểm tra. Chương trình của bạn sẽ được đánh 
giá AC (đáp án được chấp nhận)  chỉ khi mà đáp án của bạn đáp ứng được các yêu cầu của 
output và người chấm điểm không thể tìm ra bất cứ một ví dụ nào của lưới bị phá vỡ. Chúng tôi 
cố gắng để tạo ra chế độ kiểm tra lại tốt nhất có thể. Các giải pháp nhằm thực sự có thể giải 
quyết được lưới ban đầu. Có khả năng là checker đủ tốt để có thể đánh giá rằng tất cả các giải 
pháp không chính xác được đánh giá WA (câu trả lời sai).  

Ví dụ 

Input: 
4 
 
Output: 
6 
1 1 1 2 
1 3 2 3 
2 3 2 2 
3 2 2 2 
4 3 4 4 
1 4 1 3 
Giải thích 

Ouput được cung cấp không chính xác bởi vì nó không giải quyết được tất cả các lưới thỏa mãn 
ở ban đầu. Nó chỉ có mục đích để chỉ ra cho bạn định dạng sẵn có. Dưới đây bạn có thể thấy một 
ví dụ lưới sẽ thay đổi. Ở đây chúng ta giả định rằng các cột được đánh số từ trên xuống dưới, và 
các hàng được đánh số từ trái sang phải. Trong mỗi lưới mới hai ô được chọn trước đó được 
đánh dấu đậm. Lưu ý rằng một số bước di chuyển thì không ảnh hưởng đến lưới 

AAAB AAAB AACB AACB AACB AACB AAAA 
ABBA ABBA ABCA AAAA AAAA AAAA AAAA 
AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA 
AABC AABC AABC AABC AABC AAAA AAAA 

 


