
Floor Distribution

Chef vừa nghĩ ra một ý tưởng mới cho doanh nghiệp của anh ta. Anh ta cần thuê hai nhóm kỹ sư 
phần mềm. Mỗi nhóm sẽ làm những việc khác nhau và mọi người từ các nhóm khác nhau không 
muốn làm phiền lẫn nhau (kể cả là nghe thấy nhau). Chef vừa mới thêu cả một tầng ở trung tâm của
doanh nghiệp “Cooking Plaza” để thực hiện ý tưởng này. Tầng này là một hình chữ nhật với các 
cạnh là N và M met. Để đơn giản, hãy tưởng tưởng rằng cấu trúc của tầng này được chia ra làm các 
hình vuông kích thước 1x1 đuộc gọi là “các ô”.

Cả tầng được chia làm các phòng (không nhất thiết phải là hình chữ nhật). Có một số tường cách 
âm giữa các ô. Hai ô kề nhau nằm trong cùng một phòng nếu không có tường giữa chúng. Các ô 
được xem là kề nhau khi và chỉ khi chúng có cùng cạnh. Ta nói mối quan hệ “thuộc cùng một 
phòng” có tính chất bắc cầu.  Hay nói cách khác, nếu ô A và ô B thuộc cùng một phòng và B và C 
thuộc cùng một phòng thì A và C thuộc cùng một phòng.

Và từ đó ta có được sự phân chia giữa các phòng trên một tầng. Điều đó có nghĩa là mỗi điểm trên 
tầng này đều thuộc về một phòng nào đó.

Chef phải phân phối các phòng giữa các kỹ sư của hai nhóm. Những kỹ sư từ những nhóm khác 
nhau không thể ở cùng một phòng. Nếu các kỹ sư từ các nhóm khác nhau ở hai phòng kề nhau, thì 
tường giữa hai phòng này phải là cách âm. Giá để có một met tường cách âm là I đơn vị mỗi tháng. 
Vì một số lý do, Chef phải trả khoảng tiền phát sinh cho mỗi phòng (như tiền lau dọn). Tiền phát 
sinh của mỗi phòng có thể khác nhau tùy thuộc các kỹ sư thuộc nhóm nào ở trong phòng.

Chef không biết số lượng người anh ta cần trong một nhóm vì vậy anh ta muốn tối thiểu số tiền anh 
ta cần phải trả cho chi phí thuê tầng và chi phí phát sinh. Anh ta sẽ xem xét và hoặc là phân phối lại 
tầng đó hoặc tìm chỗ khác để thuê. Dù cách nào thì bạn cũng không cần phải quan tâm tới việc này.

Chú ý rằng một phòng đều phải có các kỹ sư của một trong các team ở. Đồng thời cũng có thể xảy 
ra trường hợp tất cả các phòng đều cho một đội và điều này hoàn toàn được chấp nhận.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa năm số nguyên N, M, W, K và R, trong đó N và M là kích 
thước của một tầng, W là số lượng tường một met, K là chi phí để có một met tường cách âm và R 
là số phòng ở tầng đó.

Mỗi dòng trong W dòng tiếp theo chứa bốn số nguyên X1, Y1, X2, Y2 điều này có nghĩa là hai ô với

tọa độ  X1, Y1 và X2, Y2 có tường giữa chúng. Đảm bảo rằng hai ô này có chung một cạnh.

Mỗi dòng trong R dòng tiếp theo chứa bốn số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng X, Y, C1, C2 mô 

tả chi phí phát sinh cho phòng chứa ô X, Y là  C1 với nhóm kỹ sư thứ nhất và là C2 với nhóm kỹ sư 

thứ hai. Đảm bảo rằng tất các ô trong R ô này đều thuộc những phòng khác nhau. Các tọa độ đều 
được đánh số bắt đầu từ 1.
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Dữ liệu ra

Xuất một số nguyên - tổng tiền thuê và chi phí phát sinh mỗi tháng.

Giới hạn

• 1 ≤ N, M ≤ 1000 

• 1 ≤ W ≤ min(2*N*M, 150000) 

• 1 ≤ X1 ≤ N 

• 1 ≤ Y1 ≤ M 

• 1 ≤ X2 ≤ N 

• 1 ≤ Y2 ≤ M 

• 1 ≤ K ≤ 10000 

• 1 ≤ C1, C2 ≤ 10000 

• Giới hạn của R được mô tả ở dưới.

Ràng buộc

• Subtask #1 [30 điểm]: 1 ≤ R ≤ 50 

• Subtask #2 [70 điểm]: 1 ≤ R ≤ 500 

Ví dụ

Input:

2 4 5 5 3

1 2 1 3

1 2 2 2

1 3 2 3

1 4 2 4

2 1 2 2

1 1 30 12

1 3 10 15

2 3 11 22

Output:

48

Giải thích

Đây là sơ đồ của tầng tính thuê



 

Cách phân phối đúng sẽ như sau

 

• Màu xanh là nhóm thứ nhất. Tổng giá tiền cho hai phòng của team này là 11 + 10 = 21.

• Màu đỏ là nhóm thứ hai. Tổng giá tiền của phòng là 12.

• Có 3 met tường giữa phòng của hai team, phải tốn chi phí là 15. Tổng chi phí là 21 + 12 + 
15 = 48.
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