
 

Find Your Gift 

 

Hôm nay là sinh nhật Chef và anh ấy đang mong chờ món quà của mình. Như bình thường, món quà sẽ 
được ẩn và Chef phải thực hiện một dãy N chỉ dẫn để tìm được nó. 
 
Ban đầu, Chef đang đứng ở ô (0, 0) trong lưới hai chiều. Một dãy các chỉ dẫn là một xâu S. Nếu chúng ta 
coi ô Chef đang đứng là (x, y), mỗi ký tự của S tương ứng với một chỉ dẫn như sau: 

 ‘L’ nghĩa là sang trái, tức là đi tới ô (x – 1, y) 

 ‘R’ nghĩa là sang phải, tức là đi tới ô (x + 1, y) 

 ‘U’ nghĩa là đi lên, tức là đi tới ô (x, y + 1) 

 ‘D’ nghĩa là đi xuống, tức là đi tới ô (x, y – 1) 

Thêm vào đó, Chef không bao giờ thực hiện nhiều chỉ dẫn liên tiếp trên cùng một trục của lưới. Nếu có 
nhiều chỉ dẫn liên tiếp di chuyển trên cùng một trục (trái/phải hoặc trên/dưới), anh ấy chỉ thực hiện bước 
di chuyển đầu tiên trong số chúng. 
 
Tìm ô (xg, yg) chứ món quà bí ẩn. 
 

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 của mỗi test chứa một số nguyên N 

 Dòng thứ hai chứa một xâu S có độ dài N 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứ hai số nguyên xg và yg 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 100 

 1 ≤ N ≤ 1,000 

 S chỉ chứa các ký tự ‘L’, ‘R’, ‘U’ và ‘D’ 

 

Ví dụ 

Input 

3 
5 
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LLLUR 
7 
LLLRUUD 
8 
LRULLUDU 

Output 

0 1 
-1 1 
-2 2 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Đường đi của Chef là (0, 0) → (-1, 0) → (-1, 0) → (-1, 0) → (-1, 1) → (0, 1) 
 


