
Puppy and Catchers
Hôm nay, chú chó Tuzik dự định đi tới rạp phim mới. Anh ta vừa ra khỏi nhà và nhận rằng anh ta để
quên vòng cổ! Đây thực sự là một vấn đề lớn vì trong thành phố có rất nhiều người bắt chó hoang.

Thành phố mà Tuzik sống có thể được coi là một lưới vô hạn, và mỗi ô có đúng bốn ô xung quanh: 
đó là những ô kề cạnh với nó. Tính chất này dẫn tới một sự thật là khoảng cách giữa hai ô (xA, yA) 

và (xB, yB) bằng |xA - xB| + |yA – yB|. 

Ban đầu, chú chó bất đầu ở ô (0, 0). Có N người bắt chó ở một số ô (xi, yi), với 1 ≤ i ≤ N. Đường đi 

của Tuzik là một chuỗi gồm M ký tự, mỗi ký tự thuộc tập hợp {'D', 'U', 'L', 'R'} (tương ứng với đi 
xuống, đi lên, sang trái, sang phải). Để đánh giá độ an toàn của anh ta, Tuzik muốn biết tổng khoảng
cách từ mỗi ô trên đường đi của anh ta tới tất cả những người bắt chó. Bạn không cần phải in ra 
tổng này cho ô bắt đầu (có nghĩa là ô (0, 0)).

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa hai số nguyên N và M.

Mỗi dòng trong N dòng tiếp theo chứa hai số nguyên xi and yi, mô tả toạ độ của những người bắt 

chó.

Dòng cuối cùng của dữ liệu vào chứa chuỗi S gồm M ký tự thuộc tập {'D', 'U', 'L', 'R'}.

• 'D' - giảm tọa độ y đi 1 

• 'U' - tăng tọa độ y lên 1 

• 'L' - giảm tọa độ x đi 1 

• 'R' - tăng tọa độ x lên 1 

Dữ liệu ra

Xuất ra M dòng: với mỗi ô (trừ ô bắt đầu), xuất ra tổng nói trên.

Ràng buộc

• 1 ≤ N ≤ 3  10✕ 5 

• 1 ≤ M ≤ 3  10✕ 5 

• -106 ≤ xi, yi ≤ 106 

Ví dụ
Input:
2 3
1 2
0 1
RDL
Output:
4
6
6
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Giải thích

Ban đầu, Tuzik đứng ở ô (0, 0). Đường đi của anh ta như sau:

• Di chuyển 'R' tới ô (1, 0). Khoảng cách tới người bắt chó (1, 2) bằng 2, khoảng cách tới 
người bắt chó (0, 1) bằng 2, vây tổng khoảng cách là 4.

• Di chuyển 'D' tới ô (1, -1). khoảng cách tới người bắt chó (1, 2) bằng 3, khoảng cách tới 
người bắt chó (0, 1) bằng 3, vậy tổng khoảng cách là 6. 

• Di chuyển 'L' tới ô (0, -1). Khoảng cách tới người bắt chó (1, 2) bằng 4, khoảng cách tới 
người bắt chó (0, 1) bằng 2, vậy tổng khoảng cách bằng 6. 
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