
 
Ada Bishop 2 

 
Ada đang luyện tập cho trận đấu với Magnus Carlsen ở giải vô địch cờ vua thế giới 2020. 
 
Một bàn cờ vua tiêu chuẩn có 8 hàng (đánh số từ 1 tới 8) và 8 cột (đánh số từ 1 tới 8). Gọi ô ở 
hàng r và cột c là (r, c). Ada đặt một quân tịnh vào ô (r0, c0), dữ liệu đảm bảo rằng ô đó có màu 
đen. Mục tiêu của Ada là di chuyển quân tịnh sao cho nó đi thăm tất cả các ô đen. 
 
Chú ý rằng một quân tịnh là quân chỉ có thể đi theo đường chéo – nói cách khác, quân tịnh có thể 
đi từ ô (rs, cs) tới ô (rt, ct) khi và chỉ khi rs + cs = rt + ct hoặc rs – cs = rt – ct. Trong một lần di 
chuyển, quân tịnh đi thăm tất cả các ô trên đường chéo nằm giữa (rs, cs) và (rt, ct) (bao gồm cả 
hai ô ở đầu mút). 
 
Giúp Ada tìm một dãy tối đa 64 bước di chuyển sao cho quân tịnh đi theo dãy đó sẽ thăm được 
tất cả các ô đen trên bàn cờ. Chú ý rằng mỗi ô có thể được thăm nhiều lần và không nhất thiết 
phải quay lại ô bàn đầu. 
 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T -số test. T test được miêu tả như 
sau: 

 Dòng đầu tiên và là dòng duy nhất của mỗi test chứa hai số nguyên r0 và c0. 

 

Dữ liệu ra 

Với mỗi test: 

 Dòng đầu tiên in ra một số nguyên M (M ≤ 64) ― số lượng bước di chuyển của quân 
tịnh.  

 M dòng tiếp theo. Với mỗi i (1 ≤ i ≤ M), dòng thứ i chứa hai số nguyên ri và ci, đường đi 
cho quân tịnh sẽ là (r0, c0) → (r1, c1) → (r2, c2) → … → (rM, cM). 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 32  

 1 ≤ r0, c0 ≤ 8  

 (r0, c0) là ô màu đen, tức là r0 + c0 chẵn 

 

 

March Challenge 2020 



Subtasks 

Subtask #1 (99 điểm): r0 = c0 = 1 
Subtask #2 (1 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

1 
5 3 

Output 

31 
3 5 
4 6 
7 3 
5 1 
1 5 
[26 dòng nữa] 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: 5 bước di chuyển đầu tiên của quân tịnh được thể hiện như hình bên dưới 

 

 


