
 

 

Ada Pawns 
 
Để đánh bại AlphaZero, Chef Ada đang cải thiện khả năng tính toán của mình. 
 
Hôm nay Ada lấy một bàn cờ vua lớn gồm N hàng và N cột sau đó đặt một vài quân tốt lên bàn cờ 
đó. Gọi ô ở hàng r và cột c là (r, c). 
 
Ada có thể thực hiện số lần di chuyển bất kỳ với thứ tự bất kỳ. Trong một bước đi, cô ấy có thể 
cầm một quân tốt và ăn một quân khác, giống như luật cờ vua, một quân tốt ở ô (r, c) chỉ có thể 
ăn được quân tốt khác ở ô (r - 1, c - 1) hoặc (r - 1, c + 1). Quân tốt bị ăn sẽ bị bỏ ra và quân tốt ăn 
nó sẽ thay thế chỗ đấy. Không được di chuyển quân tốt mà không ăn quân tốt khác. Không giống 
với cờ vua bình thường, các quân tốt không có màu, nên có thể sử dụng tất cả các quân tốt để ăn 
lẫn nhau. 
 
Lưu ý rằng trò chơi này sẽ giới hạn số lượt đi. Đến một lúc nào đó, Ada sẽ không thể đi nữa. Ada 
muốn tìm ra dãy di chuyển ngắn nhất có thể sao cho không còn bước đi nào hợp lệ sau đó. Hãy 
giúp cô ấy.  
 

Dữ liệu vào 

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

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N – kích thước của bàn cờ. 

 N dòng tiếp theo miêu tả các hàng của bàn cờ bằng một xâu kí tự ‘.’ Nếu ô đó là ô trống và 
kí tự ‘O’ nếu chứa một quân tốt.  

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một số M là số lượt đi tối thiểu mà một ván cờ cần có. 

 M dòng tiếp theo miêu tả lượt đi của một ván cờ. Mỗi dòng chứa hai số nguyên r, c thể 
hiện tọa độ của quân tốt được chọn, theo sau là một kí tự ‘L’ nếu chúng ta ăn quân tốt bên 
trái tại ô (r - 1, c - 1) hoặc kí tự ‘R’ nếu chúng ta ăn được quân tốt bên phải tại ô  
(r - 1, c + 1).  

 Nếu có nhiều đáp án, in ra một trong số đó 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ N ≤ 100 
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 Tổng số ô trong tất cả các test không vượt quá 105 

 

Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): N ≤ 7  

Subtask #2 (80 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

Input: 

1 
3 
.O. 
O.O 
... 

Output: 

2 
2 1 R 
2 3 L 

 

Giải thích 

Sau thao tác đầu tiên, chúng ta có: 

.O. 

..O 

... 
Sau thai tác thứ hai, chúng ta có: 
.O. 
... 
... 
 


