
 

Folding Paper 
 
Chef có một mảnh giấy hình chữ nhật. Anh ta đặt nó lên một cái bảng lớn sao cho hai cạnh của 
giấy nằm ngang và hai cạnh nằm dọc. Sau đó anh ta thực hiện một dãy N thao tác. Bạn được cho 
một xâu S có độ dài N. Với mọi i, ký tự thứ i của S thể hiện loại của thao thác thứ i: 

 ‘R’: cầm cạnh phải của giấy và gập nó nằm lên cạnh trái 
 ‘L’: cầm cạnh trái của giấy và gập nó nằm lên cạnh phải 
 ‘U’: cầm cạnh trên của giấy và gập nó nằm lên cạnh dưới 
 ‘D’: cầm cạnh dưới của giấy và gập nó nằm lên cạnh trên 

 
Giấy được gập theo cách vẫn có một mảnh giấy một hình chữ nhật nằm trên bàn sau mỗi thao tác 
và nó gồm nhiều lớp của mảnh giấy ban đầu. Độ dài cạnh ngang và dọc của miếng giấy kết quả 
(sau khi thực hiện N thao tác) lần lượt là W và H. Hãy xây dựng một hệ tọa độ trên miếng giấy 
với điểm (0, 0) tương ứng với góc trái dưới và (W, H) là góc phải trên. 
 
Chef vẽ M điểm trên mảnh giấy đã được gập. Mực được dùng để vẽ xuyên qua các lớp giấy, nên 
mỗi điểm được vẽ trên tất cả các lớp giấy (và ở cả hai mặt của mỗi lớp). 
 
Cuối cùng, Chef hoàn thành việc mở lại mảnh giấy. Anh ấy hỏi bạn khoảng cách gần nhất giữa 
các cặp điểm. 
 
 
Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên bao gồm một số nguyên T biểu thị số test. T test được thể hiện như sau. 
 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa bốn số nguyên N, M, W và H. 
 Dòng thứ hai chứa một xâu S 
 M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên X và Y thể hiện tọa độ của một điểm. 

 
Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số thực – khoảng cách ngắn nhất. Đáp án của bạn 
được cho là đúng nếu độ chênh lệch không quá 10-6. 

 
Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 50  
 2 ≤ M ≤ 1,000  
 1 ≤ N ≤ 1,000  
 3 ≤ W, H ≤ 109  
 1 ≤ X ≤ W − 1  
 1 ≤ Y ≤ H − 1  
 Các điểm đôi một khác nhau 
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Subtask #1 (50 điểm): Toàn bộ ký tự trong S là ‘U’ 
Subtask #2 (50 điểm): ràng buộc gốc 
 
Ví dụ  
 
Input 
2 
6 2 10 10 
ULRDDL 
4 4 
5 5 
4 2 10 10 
RUDL 
1 1 
9 9 
 
Output  
1.41421356237 
2.00000000000 
 


