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Задача Superpiece

Вх�дн� дан� Стандартний вв�д

Вих�дн� дан� Стандартний вив�д

Л�м�т на час 1 секунда

Л�м�т на пам'ят� 256 МБ

Вам надається неск�нченна шах�вниця. В ц�й задач� шах�вниця це неск�нченна двовим�рна
с�тка з квадрат�в, як� називаються полями. Кожне поле ц�єї шахової дошки �ндексується
парою ц�лих чисел (r, c), що позначає рядок � стовпець в�дпов�дно. Єдина ф�гура, яка зараз є
на шах�вниц�, це суперф�гура. Вам надається список ход�в вашої суперф�гури, який буде
вказано як непорожн�й рядок, що м�стить п�дмножину символ�в у "QRBNKP". У кожному ход�
суперф�гура може рухатися як одна з поданих шахових ф�гур. Суперф�гура спочатку
розташована в кл�тинц� (a, b). Обчисл�ть м�н�мальну к�льк�сть ход�в, необх�дних для
досягнення кл�тинки (c,d).

Нижче наведено п�дмножину шахових правил, що застосовуються до ц�єї задач�.

Існує ш�сть вид�в ф�гур: ферзь, тура, слон, к�нь, король � п�шак.

Вони рухаються наступним чином:

Ферзь (позначений 'Q') може перем�ститися на будь-яке поле в тому самому рядку,
стовпчику або д�агонал�, на як�й в�н зараз знаходиться. Формально для будь-якого
ц�лого k ≠ 0 , ферзь може переходити в�д (a, b) до (a+ k, b+ k), (a+ k, b), (a+ k, b− k) �
(a, b+ k).

Тура (позначена 'R') може перем�ститися на будь-яке поле в тому самому рядку або в
тому ж стовпц�, що й поле, в якому вона зараз знаходиться. Формально для будь-якого
ц�лого k ≠ 0, тура може переходити в�д (a, b) до (a+ k, b) � (a, b+ k).
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Слон (позначений 'B') може перем�ститися на будь-яке поле з т�єю ж д�агоналлю, що й
поле, в якому в�н зараз знаходиться. Формально для будь-якого ц�лого k ≠ 0 слон може
перейти в�д (a, b) до (a+ k, b+ k) � (a+ k, b− k).

К�нь (позначений 'N') може рухатися у форм� л�тери 'L': тобто в�н спочатку перем�щує
дв� кл�тинки в певному напрямку, а пот�м рухається на одну кл�тинку в
перпендикулярному напрямку. Формально к�нь може переходити в�д (a, b) до 
(a+2, b+1), (a+2, b−1), (a+1, b+2) , (a+1, b−2), (a−1, b+2), (a−1, b−2), 
(a−2, b+1) � (a−2, b−1).

Король (позначений 'K') може перем�ститися на будь-яке з восьми пол�в,
безпосередньо сум�жних з поточним полем. Формально король може переходити в�д 
(a, b) до (a+1, b+1), (a+1, b), (a+1, b−1), (a, b+1), (a, b−1), (a−1, b+1), (a−1, b)
� (a−1, b−1).

П�шак (позначений 'P') може рухатися р�вно на одне поле вперед. Формально п�шак
може переходити в�д (a, b) до (a+1, b).

Зауважте, що �нш� правила чи ходи, як� ви можете знати про шахи, не застосовуються до ц�єї
задач�; будь ласка, використовуйте лише перел�чен� вище.
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Формат вх�дних даних

Перший рядок вх�дних даних м�стить натуральне число q, що представляє к�льк�сть тестових
випадк�в, за якими буде перев�рятися ваша програма. Дал� кожн� два рядки описують один
тестовий випадок:

Перший рядок кожного тестового випадку м�стить непорожн�й наб�р символ�в, що
означає шахов� ф�гури, якими суперф�гура може рухатися. Цей рядок є п�дмножиною
символ�в верхнього рег�стру «QRBNKP», причому символи, що м�стяться,
в�дображаються в тому самому порядку, як � в рядку «QRBNKP». Іншими словами,
рядок є п�дпосл�довностю «QRBNKP».
Другий рядок запиту м�стить чотири ц�л� числа a, b, c,d, в�докремлен� проб�лами, -
початкову та к�нцеву позиц�ю суперф�гури. Гарантується, що (a, b) ≠ (c,d), тобто
початкова позиц�я в�др�зняється в�д к�нцевої.

Формат вих�дних даних

Для кожного �з q тестових випадк�в вивед�ть один рядок, що м�стить ц�ле число m, яке
означає м�н�мальну к�льк�сть ход�в, необх�дних суперф�гур�, щоб досягти к�нцевої позиц�ї з
початкової для цього тестового випадку. Якщо неможливо досягти к�нцевої позиц�ї з
початкової, то вивед�ть −1.

Обмеження

1 ≤ q ≤ 1000
−10 ≤ a, b, c,d ≤ 10  для кожного тестового випадку.
Шахова дошка неск�нченна в ус�х напрямках.

Оц�нювання

П�дзадача 1 (12 бал�в): символ «N» буде в�дсутн�й � символ «Q» гарантовано буде
присутн�й у першому рядку кожного тестового випадку.
П�дзадача 2 (9 бал�в): символи «Q» � «N» (обидва) гарантовано будуть присутн� у
першому рядку кожного тестового випадку.
П�дзадача 3 (13 бал�в): символ «Q» буде в�дсутн�й � символ «R» гарантовано буде
присутн�й у першому рядку кожного тестового випадку.
П�дзадача 4 (8 бал�в): перший рядок кожного тестового випадку завжди «В».
П�дзадача 5 (6 бал�в): символи «Q» � «R» будуть в�дсутн�, а символ «B» гарантовано буде
присутн�й у першому рядку кожного тестового випадку.
П�дзадача 6 (31 бал): перший рядок кожного тестового випадку завжди «N».
П�дзадача 7 (8 бал�в): символи «Q», «R» � «B» будуть в�дсутн�, а символ «N» гарантовано
буде присутн�й у першому рядку кожного тестового випадку.
П�дзадача 8 (7 бал�в): символи «Q», «R», «B» � «N» будуть в�дсутн�, а символ «K»
гарантовано буде присутн�й у першому рядку кожного тестового випадку.
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П�дзадача 9 (6 бал�в): Перший рядок кожного тестового випадку завжди «P».

Зауважте, що п�дзадач� не впорядкован� в оч�куваному порядку їх складност�.

Приклад вх�дних та вих�дних даних

Приклад введення Приклад виведення
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1 

Пояснення

Тестовий випадок 1

У першому запит� нас просять перейти в�д (3, 3) до (5, 1), використовуючи ходи конем,
королем � п�шаком. Є к�лька способ�в зробити це р�вно 2 ходами, наприклад:

Перейд�ть п�шаком до (4, 3), пот�м конем до (5, 1).
Перейд�ть конем до (5, 2), а пот�м королем до (5, 1).
Перейд�ть королем до (4, 2), а пот�м знову королем до (5, 1).

Немає способу досягти цього менш н�ж двома ходами - для цього нам знадобиться слон або
ферзь.

У другому запит� нас просять перейти в�д (2, 6) до (5, 3). Знову ж таки, оптимальним
р�шенням є використання двох ход�в. Цього разу обидва ц� ходи мають бути ходами конем, �з
пром�жною кл�тинкою (4, 5) або (3, 4).

Тестовий випадок 2
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У першому запит� нас просять перейти в�д (2, 8) до (3, 6). За умови лише ход�в слона це
неможливо зробити.

У другому запит� нас просять перейти в�д (2, 8) до (5, 5), знову використовуючи лише ходи
слона. Це можливо зробити одним ходом.

Тестовий випадок 3

У першому запит� нас просять перейти в�д (3, 3) до (4, 5) за допомогою ход�в ферзя. Це
можна зробити за два ходи, наприклад, використовуючи (4, 4) як пром�жну точку.

У другому запит� нас просять перейти в�д (4, 1) до (1, 4), використовуючи ходи ферзя та тури.
Це можливо зробити одним ходом.
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