
Distant Pastures
Nông trại của nông dân John (FJ) được thiết kế như một hình gồm N x N bãi cỏ, trong đó mỗi ô
chứa một trong hai loại cỏ. Để biết hai loại cỏ này, chúng ta sử dụng dấu mở ngoặc đơn ‘(‘ và
dấu đóng ngoặc đơn ‘)’. Một ví dụ về nông trại của FJ như sau:
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Khi cô bò Bessie du lịch vòng quanh nông trại, cô ta mất A đơn vị thời gian để đi từ một bãi có
qua một bãi cỏ kề đó (theo hướng đông, tây, nam, và bắc) nếu hai bãi cỏ có cùng một loại cỏ, và
B đơn vị thời gian để đi qua bãi cỏ kề đó nếu hai bai cỏ không có cùng một loại cỏ. Bất kì khi
nào Bessie du lịch từ bãi cỏ này qua bãi cỏ khác, cô ta luôn sử dụng một dãy bước có thời gian
là nhỏ nhất. Hãy tính thời gian lớn nhất Bessie cần phải đi từ một bãi cỏ này tới bãi cỏ khác
trong nông trại theo cách đi của cô. 

Input

*Dòng 1: Gồm 3 số tự nhiên: N (1 <= N <= 30), A (0 <= A <= 1,000,000), và B (0 <= B <=
1,000,000).

*Dòng 1..N+1: Mỗi dòng chứa một chuỗi ngoặc đơn có độ dài N. Tổng cộng ta sẽ có N dòng để
tạo thành bãi cỏ N x N bằng các dấu ngoặc đơn.

Output

*Dòng 1: Gồm một số tự nhiên là số lượng thời gian lớn nhất để Bessie dùng để đi du lịch giữa
hai bãi cỏ bất kì (cô ta luôn chọn cách đi có thời gian nhỏ nhất giữa hai bãi cỏ).

Example
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Output:
5

Bessie mất 5 đơn vị thời gian để đi từ góc trái trên để đi tới góc phải dưới. Không có cặp bãi cỏ
nào khiến cô ta phải tốn nhiều thời gian hơn cặp bãi cỏ này.
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