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مگابایت ۶۴ مجاز: مصرفی حافظهی

ارتفاع دارند. قرار ردیف یک در ترتیب به کوه n المپیادیها کشور در یوتوپیا کوهستانهای در
کوهستان این در تلهکابین یک ساخت صدد در جوان پژوهان دانش باشگاه میباشد. hi ام i کوه
سر دو این میباشند. متصل هم به راست سیم یک توسط که دارد سر دو تلهکابین این میباشد.
نتیجهی در باشند. همارتفاع باید تلهکابین سر دو همچنین شوند. ساخته متفاوت کوه دو روی باید
میکند. عبور j تا i کوههای تمام روی از تلهکابین این ام، j و ام i کوههای روی تلهکابین ساخت
کوههای تمامی که است ممکن صورتی در تنها ام j و ام i کوههای بین تلهکابین ساخت بنابراین
که کوهی است بدیهی یابد. کاهش min(hi, hj) به ارتفاعشان (j و i کوه خود (شامل ام j تا ام i

نمیکند. ایجاد مشکلی است کمتر مقدار این از ارتفاعش
ارتفاع از متر p میتواند تومان p هزینه ازای به داده قول باشگاه به المپیادیها راهسازی اداره

کند. کم را کوه یک
ط�وری را ت�ل�هک�اب�ی�ن ای�ن دارد ق�ص�د ب�اش�گ�اه ب�اش�د، ج�ذاب ب�چ�هه�ا ب�رای ت�ل�هک�اب�ی�ن ای�ن ای�ن�ک�ه ب�رای
س�اخ�ت�هش�ده آنه�ا روی ب�ر ک�اب�ی�ن ت�ل�ه ک�ه ک�وه�ی دو اح�ت�س�اب (ب�ا ک�وه k ح�داق�ل روی از ک�ه ب�س�ازد

کند. عبور است)

مسئله

ی�ک ب�ت�وان�د ک�ه ک�ن�د، ک�وت�اه را ک�وهه�ا ای�ن ط�وری م�م�ک�ن ه�زی�ن�ه ک�م�ت�ری�ن ب�ا ک�ن�ی�د ک�م�ک ب�اش�گ�اه ب�ه
بسازد. میکند، عبور کوه k حداقل روی از که تلهکابین

محدودیتها

۱ ≤ n ≤ ۳۰۰۰۰۰
میباشد. n ≤ ۱۰۰۰۰ تستها %۴۰ در

۱ ≤ k ≤ n

میباشد. ذخیره قابل int تایپ در کوهها ارتفاع مجموع همچنین

۱



ورودی

است. آمده k و n استانده ورودی اول سطر در
میکند. مشخص را ام i کوه ارتفاع ام i عدد که آمده عدد n بعدی، سطر در

خروجی

بنویسید. را تلهکابین این ساخت برای الزم هزینه کمترین استانده خروجی سطر تنها در

نمونه خروجی و ورودی

Standard Input Standard Output
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