
ROUND 5D - Trò chơi trên ma trận
Tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đang diễn ra Hội trại “Tự hào tuổi trẻ PTIT” với
sự tham gia của toàn thể các clb và các chi đoàn trong trường. Và tất nhiên clb IT cũng tham gia
vào sự kiên này. Để thu hút sự chú ý của mọi người, clb đã đề ra một trò chơi trên ma trận và
người thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng rất lớn từ clb IT. Trò chơi như sau:

“ Bạn được cho một ma trận kích thước n x m và k bước chọn. Với mỗi bước chọn, bạn được
chọn 1 trong 2 cách:

Cách 1: chọn 1 hàng bất kì, các ô trên hàng sẽ được cộng vào tổng S, sau đó mỗi ô trên hàng sẽ
bị trừ đi một lượng là p.

Cách 2: chọn 1 cột bất kì, các ô trên cột sẽ được cộng vào tổng S, sau đó mỗi ô trên cột sẽ bị trừ
đi một lượng là p.

Người chiến thắng là người đưa ra được tổng S lớn nhất.”

Lúi rất thích nhận những phần quà nhưng lại kém về các trò chơi số học hay ma trận. Các bạn
hãy giúp Lúi nhận được phần thưởng từ clb IT nhé.

Input

Dòng đầu chưa 4 số nguyên n, m, k và c (0 <= n, m <= 10^3, 1 <= k <= 10^6, 1 <= p <= 100).

Trên n dòng tiếp theo mỗi dòng gồm m số a[i][j] (1 <= a[i][j] <= 10^3) là giá trị trên ô a[i][j].

Output

In ra số nguyên duy nhất là tổng S lớn nhất.

Example

Input:

2 2 3 2

1 4

2 3

Output:
13
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