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  بسم 
 الرحمن الرحيم

  آموزش حل مکعب روبيک به روش فردريک برای افراد مبتدی

  نوشته سعيد سيمرغ

  »! حفظ کردن فرمول نيستخ%قيت محض بود اما امروز چيزی جزدر ابتدا روبيک «

  

  دکتر جسيکا فردريک

 فک-ر م-ی ک-نم ح-دود وقتی که برای اولين بار موفق شدم مکعب روبي-ک رو از اول ت-ا آخ-ر از حف-ظ ح-ل ک-نم،

  ! دقيقه طول کشيد٧،٨

بعد از اون چند تا فيلم رکورد حل روبيک رو تماشا کردم تا ببينم اونھايی که روبي-ک رو ب-ا س-رعت ح-ل م-ی 

حت-ی اي-ن فيلمھ-ا رو ب-ا حرک-ت آھ-سته تماش-ا . اما ھيچی متوجه نشدم. کنن، فرمولھا رو چجوری اجرا می کنن

  . شدکردم اما باز ھم چيزی دستگيرم ن

تحقيق--ات م--ن در م--ورد روش ح--ل س--رعتی، م--ن رو ب--ا اس--م روش فردري--ک آش--نا ک--رد ام--ا دياگرامھ--ا و لي--ست 

تنھ-ا .  بودن-داس-تفادهًفرمولھا و مقا<تی که در اين باره بدست آوردم، ناقص، نا مفھوم، غلط و تقريبا غير قاب-ل 

  .مراحل حل مکعب روبيک با اين روش بودچيزی که متوجه شدم 

بيش .  عللی که اين مقا<ت و ليست فرمولھا رو نامفھوم جلوه ميداد، نبودن نظم در نوشتن فرمولھا بوديکی از

 و گامھ--ای از ص--د فرم--ول مختل--ف در اي--ن روش اس--تفاده مي--شه و نب--ود نظ--م و ترتي--ب و نب--ود روش ي--ادگيری

و روی کارتھ--ايی مث--ل اينک--ه خ--واص ھم--ه عناص--ر ر.  باع--ث مي--شد ھمچن--ان ب--رای م--ن ن--امفھوم باش--هي--ادگيری

بنويسن و به ترتيب ح-روف الفب-ايی ن-ام عناص-ر مرت-ب ک-نن و ازت-ون بخ-وان ج-دول تن-اوبی عناص-ر رو حف-ظ 

  !کنين

ھ-يچ . به ھر حال با<خره تونستم اين فرمولھا رو درک و نقطه آغاز و پاي-ان ي-ادگيری فرمولھ-ا رو ک-شف ک-نم

ی خ-ودم رو ق-دم ب-ه ق-دم ب-ا ش-ما دوس-تان در مي-ون چيزی ھم برای من لذت بخش تر از اين نيست که يافت-ه ھ-ا

  .بذارم

. ھمونطور که در عنوان اين مقاله اومده، اي-ن ي-ک مقال-ه جھ-ت ي-ادگيری روش فردري-ک ب-رای مبت-دی ھاس-ت

منظور از مبتدی در اين مقاله کسيه که با روش حل مکعب روبيک به صورت <ي-ه <ي-ه آش-نايی کام-ل داش-ته 

شناسايی و بدون لحظه ای درنگ فرمول مربوط-ه رو اج-را يت مھره ھای مکعب رو باشه و بتونه انواع موقع

 ت-ا ب-ا ٢ ت-ا ٢ فرم-ول <زم-ه ک-ه ١٢به ھر حال برای حل مکعب روبيک به روش <يه <يه تنھا يادگيری . کنه

  .بنابراين موقعيتھای زيادی وجود نداره و يادگيری اين روش آسونه. ھم قرينه ھستند
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 آموزشی بسياری در مورد روش فردريک نوشته شدن و اين مقاله ھ-م تنھ-ا مقال-ه ي-ا اول-ين بی شک مقاله ھای

اما اونچه که اميدوارم اين مقاله رو از ساير مقاله ھای مشابه متم-ايز کن-ه اين-ه ک-ه . و آخرين مقاله نخواھد بود

ًرو دقيق-ا ش-رح خ-واھم داد من فقط به ترسيم شکل و دياگرام و نوشتن فرمول اکتفا نخواھم کرد و ھر موقعي-ت 

  .و بھتون نشون می دم که برای تمرين يادگيری فرمولھا، چطور موقعيتھای <زم رو به وجود بيارين

ًدقيق-ا فرمولھ-ا و حال-ت .  نباش-ين»فرم-ول حف-ظ ک-ن«به شما ھم توصيه می کنم مثل جمله ابتدای مقاله، فقط يه 

 فرام-وش نکن-ين و س-عی کن-ين روزی ي-ک فرم-ول رو ي-اد تم-رين ھ-ر روزه رو .آينه ای اونھا رو ياد بگي-رين

  .بگيرين و در حل مکعب روبيک به کار ببرين

  مراحل حل مکعب روبيک به روش فردريک

  :دارهچھار مرحله حل مکعب روبيک به روش فردريک، 

اگه می خواين رکورد گيری کنين، . ً يا صليب که عينا مانند روش مبتدی انجام ميشهCrossمرحله  )١

دا موقعي-ت مھ-ره ھ-ای کن-اری مرب-وط ب-ه ص-ليب رو خ-وب بررس-ی کن-ين ت-ا بت-ونين ب-ا اس-تفاده از ابت

 .کمترين حرکات صليب رو بسازين

  

ی گوش-ه ای <ي-ه اول ب-ه ھم-راه مھ-ره ھ-ای ا که در اون مھره ھ-First 2 Layers يا F2Lمرحله  )٢

<ي--ه اول ب--ه ط--ور کن--اری <ي--ه دوم ب--ه ص--ورت ھمزم--ان در ج--ای ص--حيح خ--ود ق--رار ميگي--رن و دو

برای اي-ن مرحل-ه ش-ما باي-د ان-واع موقعيتھ-ای اي-ن مھ-ره ھ-ا رو شناس-ايی و ب-ا . ھمزمان تکميل ميشن

 .استفاده از فرمول مناسب، مھره ھا رو در جای صحيح خود قرار بدين
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 که در اون مھ-ره ھ-ای <ي-ه س-وم ط-وری Orientation Of The Last Layer يا OLLمرحله  )٣

 رنگ وجه آخر درست ميشه اما ممکنه نوار دور <يه س-وم دارای رنگھ-ای ص-حيحی می چرخن که

 .نباشه

 

 

 

 

 اون مھ-ره ھ-ای <ي-ه س-وم جابج-ا  که درPermutation Of The Last Layer يا PLLمرحله  )۴

 .شن و در جای صحيح خودشون قرار می گيرن و حل مکعب روبيک به پايان می رسهمي

  

 

در ي-ک . بيک به اين روش داشتن ي-ک مکع-ب خ-وب ب-ا رن-گ آمي-زی اس-تاندارده<زمه سخت افزاری حل رو

مکعب با رنگ آميزی استاندارد، رنگ سفيد روبروی زرد، رنگ آبی روبروی سبز و رنگ قرم-ز روب-روی 

نارنجی قرار گرفته و اگه روبيک رو طوری در دست بگيريم که وج-ه ب-ا< زرد و وج-ه روب-رو قرم-ز باش-ه، 

  . راستی سبز خواھد بوداونوقت وجه سمت
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توضيحی که <زمه در باره رنگ بندی استاندارد بدم اينه که سه تا استاندارد مختلف در رنگ بندی مکعب 

  :روبيک وجود داره

  .استاندارد ژاپنی که رنگ آبی روبروی رنگ سفيد قرار ميگيره )١

 استاندارد آمريکايی که به جای رنگ سفيد از مشکی استفاده ميشه )٢

  ھمون صورتيه که در با< گفته شدهارد اروپايی که به استاند )٣

نوشتن نام يک وجه در فرمول به معنی چرخش . ًبا نوع فرمول نويسی و حرکات اين مکعب حتما آشنا ھستين

 ب-ه معن-ی (') ع%م-ت درجه ای اون وجه در جھت حرکت عقربه ھای ساعت و نوشتن نام وجه ب-ه ھم-راه ٩٠

در بع-ضی مقال-ه ھ-ا . (در خ%ف جھت حرکت عقربه ھای ساعت خواھ-د ب-ود درجه ای اون وجه ٩٠چرخش 

اس-تفاده ) '( در اين مقاله م-ا از ع%م-ت . استفاده ميشه که ھمون معنا رو داره(i) حرف از (') ع%متبه جای 

  .خواھيم کرد

عی مي-شه ھمونطور که می دونين در حل مکعب روبيک س. چند حرکت جديد رو در اين روش بايد ياد بگيريم

 به دليل دشواری انجام در روش سرعتی احتراز F استفاده نشه و ھمچنين از حرکات وجه Bاز حرکات وجه 

برای اينکه به اين مھم دست پيدا کن-ين باي-د ک-ل مکع-ب روبي-ک رو در ھنگ-ام اج-رای فرمولھ-ا ي-ا ابت-دای . بشه

ر جھتھ-ای مختل-ف ب-ه اي-ن روش ب-رای ن-شون دادن چ-رخش مکع-ب د .نانجام اونھا در جھت خاصی بچرخوني

  :عمل می کنيم

  

ًمسلما ھمگی با استفاده از اين تصوير .  مکعب روبيک نشون داده ميشهZ و X, Yدر تصوير با< محورھای 

  : کامل باشه حرکات رو عنوان می کنممی تونين حرکات مکعب رو استنباط کنين اما برای اينکه اين مقاله

• X : محور  درجه ای مکعب حول٩٠چرخش xدر جھت عقربه ھای ساعت  
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• X' : درجه ای مکعب حول محور ٩٠چرخش xدر خ%ف جھت عقربه ھای ساعت  

  

• Y : درجه ای مکعب حول محور ٩٠چرخش yدر جھت عقربه ھای ساعت  

  

• Y' : درجه ای مکعب حول محور ٩٠چرخش yدر خ%ف جھت عقربه ھای ساعت  

 

• Z : درجه ای مکعب حول محور ٩٠چرخش zدر جھت عقربه ھای ساعت  

  

• Z' : درجه ای مکعب حول محور ٩٠چرخش zدر خ%ف جھت عقربه ھای ساعت  

  

ًساخت صليب <يه اول يک عم-ل ک-ام% ابتک-اری ھ-ست و نمي-شه فرم-ول خاص-ی رو : ساخت صليب )١

 ثانيه زمان داده ميشه تا مکع-ب ١۵در مسابقات رسمی، به ھر فرد . برای ساخت صليب عنوان کرد

شما می تونين ب-رای تم-رين اي-ن .  خوب ببينه و کوتاھترين مسير برای ساخت صليب رو پيدا کنهرو

ًم-ث% ي-ک دقيق-ه تم-ام روبي-ک رو بررس-ی کن-ين و ببين-ين چط-ور م-ی ت-ونين . زمان رو اف-زايش ب-دين

  .صليب رو با کمترين تعداد حرکات بسازين

٢( F2L يا First 2 Layers :قب% ھم توض-يح دادم در اي-ن مرحل-ه ھمونطور که از اسمش پيداست و ً

 حال-ت مختل-ف ۴١در اي-ن مرحل-ه ش-ما باي-د بت-ونين . دو <يه اول مکع-ب روبي-ک تکمي-ل خواھن-د ش-د

در تم--ام ديگرامھ--ا و لي--ست . ق--رار گي--ری مھ--ره ھ--ا رو شناس--ايی و فرم--ول مربوط--ه رو اج--را کن--ين

يعن-ی .  نوش-ته ش-دنFR دادن موقعي-ت فرمولھايی که من تا به حال ديدم، تمام فرمولھ-ا ب-ا مب-دأ ق-رار
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 باش-ه FRاگر شما بخواين از اين ليست فرمولھا استفاده کنين، بايد مھره گوشه ای ت-ون در موقعي-ت 

 . و فرمول مربوطه رو اجرا کنين

ھمونطور که می دون-ين، ھ-ر فرم-ولی ي-ه موقعي-ت قرين-ه آين-ه ای ھ-م داره و اگ-ر ش-ما ي-ه فرم-ول رو ي-اد 

 م-ن ھ-م از ھم-ين قرين-ه ھ-ا اس-تفاده ک-ردم و ھ-م موقعي-ت . فرمول قرينش رو ھم بل-دينبگيرين، خود بخود

FR رو شرح دادم و ھم موقعيت FL.و ب-ا  ھمين امر باعث مي-شه ھ-م تع-داد کمت-ری فرم-ول ي-اد بگي-رين 

 نباش-ين FR، ھ-م مح-دود ب-ه موقعي-ت ) فرمول۴١ فرمول بجای ٢٢ (اين حال ھمه موقعيتھا رو بلد باشين

  .و ھم ديد فضاييتون تقويت بشه) يک رو کمتر در دست بچرخونينو روب(

 F2Lفرمولھای 

در ج-داولی ک-ه ب-رای آم-وزش اي-ن . F2L ميرس-يم ب-ه مرحل-ه ينکه صليب رو به درس-تی کام-ل ک-رديمپس از ا

ق--سمت س--اخته ش--ده فق--ط حالتھ--ا و فرمولھ--ا نوش--ته ش--ده و توض--يحی در اي--ن ب--اره ک--ه از کج--ا باي--د ش--روع ک--رد 

 رو به چند دسته تقسيم می کنم و اين دسته بندی ب-ر اس-اس مي-زان پي-شرفت و دان-ش F2Lمن حالتھای . نيومده

خودم ھم يک مبت-دی ھ-ستم و ا<ن ک-ه اينھ-ا رو م-ی نوي-سم (يک فرد مبتدی در حل مکعب روبيک خواھد بود 

  .)ھنوز روش فردريک رو به طور کامل بلد نيستم

  

  

 .ول در موقعيت صحيح و مھره کناری <يه دوم در <يه با< استحالتھايی که مھره گوشه ای <يه ا )١

 به عنوان مثال

  

  

  

  

حالتھايی که مھره گوشه ای <يه اول و مھره کناری <يه دوم به حالت به ھم چسبيده در <يه سوم  )٢

 به عنوان مثال. ھستند
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 ھستند اما به ھم چسبيده حالتھايی که مھره گوشه ای <يه اول و مھره کناری <يه دوم در <يه سوم )٣

 به عنوان مثال. نيستند

 

). در <يه اول يا سوم(حالتھايی که مھره کناری در <يه دوم و مھره گوشه ای به آن چسبيده است  )۴

 به عنوان مثال

  

موقعيتھايی که در ادامه ميبينين با اين پيش فرض نوشته شدن که ابتدا صليب با رنگ سفيد ساخته شده و 

  .يين قرار گرفته استدر وجه پا
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  .حالتھايی که مھره گوشه ای �يه اول در موقعيت صحيح و مھره کناری �يه دوم در �يه با� است

  حالت اول

  

مھره گوشه ای <يه اول در جای صحيح و مھره کناری مربوط به <يه دوم در <يه : تشريح موقعيت

  .قرار دارد) می شوددر موقعيتی که در تصوير ديده (سوم 

 مھره کناری از <يه سوم به جای صحيح U R U' R' y U' L' U Lبا استفاده از فرمول : حلروش 

  .خود منتقل خواھد شد

روبيک را طوری در دست بگيريد که وجه : طريقه به وجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  'U' L' U L y' U R U' R' U: سپس اين فرمول را انجام دھيد. سبز روبرو باشد

  موقعيت قرينه آينه ای حالت اول

  

مھره گوشه ای <يه اول در جای صحيح و مھره کناری مربوط به <يه دوم در <يه : تشريح موقعيت

  .قرار دارد) در موقعيتی که در تصوير ديده می شود(سوم 

ز <يه سوم به جای صحيح  مھره کناری ا'U' L' U L y' U R U' Rبا استفاده از فرمول : روش حل

  .خود منتقل خواھد شد

روبيک را طوری در دست بگيريد که وجه : طريقه به وجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  U R U' R' y U' L' U L U: سپس اين فرمول را انجام دھيد. قرمز روبرو باشد
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  حالت دوم

  

 رنگ سفيد آن روبروست و مھره کناری در مھره گوشه ای طوری قرار گرفته که: تشريح موقعيت

  .موقعيتی که در تصوير می بينيد قرار گرفته است

 ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند 'R U' R' U R U' Rبا استفاده از فرمول : روش حل

  .گرفت

روبيک را طوری در دست بگيريد که وجه قرمز : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را اجرا کنيد'R U R' U' R U Rسپس فرمول . وبرو باشدر

  موقعيت قرينه آينه ای حالت دوم

  

مھره گوشه ای طوری قرار گرفته که رنگ سفيد آن روبروست و مھره کناری در : تشريح موقعيت

  .موقعيتی که در تصوير می بينيد قرار گرفته است

  .ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند گرفت L' U L U' L' U Lبا استفاده از فرمول : روش حل

روبيک را طوری در دست بگيريد که وجه سبز : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را اجرا کنيدL' U' L U L' U' Lسپس فرمول . روبرو باشد
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  حالت سوم

  

مت راست و مھره کناری در مھره گوشه ای طوری قرار گرفته که رنگ سفيد در س: تشريح موقعيت

  .موقعيتی که در تصوير مشاھده می کنيد قرار گرفته است

 ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند 'R U R' U' R U Rبا استفاده از فرمول : روش حل

  .گرفت

روبيک را طوری در دست بگيريد که رنگ : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را اجرا کنيد'R U' R' U R U' Rباشد سپس فرمول قرمز آن روبرو 

  موقعيت قرينه آينه ای حالت سوم

  

  

مھره گوشه ای طوری قرار گرفته که رنگ سفيد در سمت چپ و مھره کناری در : تشريح موقعيت

  .موقعيتی که در تصوير مشاھده می کنيد قرار گرفته است

  . ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند گرفتL' U' L U L' U' Lبا استفاده از فرمول : روش حل

روبيک را طوری در دست بگيريد که رنگ سبز : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را اجرا کنيدL' U L U' L' U Lآن روبرو باشد سپس فرمول 

ھر موقعيت ( آنھا را حل کنيد موقعيتھای با� را برای ھر چھار مھره گوشه ای �يه اول ايجاد کرده و: ١تمرين

  )  مرتبه٢٠حد اقل 

  پس از کراس زدن، مھره ھای گوشه ای را با انجام فرمول. روبيک را به طور کامل به ھم بريزيد: ٢تمرين 

R U R' يا L' U' Lسپس با استفاده از فرمولھای داده شده دو �يه اول را بسازيد.  در کنار صليب قرار دھيد .

ًی مورد نظر، تصادفا در �يه دوم قرار گرفته بود با استفاده از روش مبتدی آن را به �يه سوم اگر مھره کنار

  ) روز٣حد اقل : مدت زمان تمرين. (انتقال داده و با استفاده از روش فردريک آن را به جای صحيح انتقال دھيد
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ه ھم چسبيده در �يه سوم حالتھايی که مھره گوشه ای �يه اول و مھره کناری �يه دوم به حالت ب

  .ھستند

  حالت چھارم

  

رنگ سفيد مھره گوشه ای روبرو و مھره کناری با مھره مرکزی وجه راست ھمرنگ : تشريح موقعيت

  .است

  . ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند گرفت'U R U' R  استفاده از فرمول با:روش حل

روبيک را طوری در دست ميگيريم که وجه : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را اجرا می کنيم'R U R' Uسپس فرمول . قرمز آن روبرو باشد

  موقعيت قرينه آينه ای حالت چھارم

  

رنگ سفيد مھره گوشه ای روبرو و مھره کناری با مھره مرکزی وجه چپ ھمرنگ : تشريح موقعيت

  .است

  . دو مھره در جای صحيح قرار خواھند گرفت ھرU' L' U Lبا استفاده از فرمول : روش حل

روبيک را طوری در دست ميگيريم که وجه : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را اجرا می کنيمL' U' L Uسپس فرمول . سبز آن روبرو باشد
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  حالت پنجم

  

ھره کناری وجه راست ھم رنگ رنگ سفيد مھره گوشه ای در با< و مھره کناری با م: تشريح موقعيت

  .است

 ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند 'R 2U R' U' R U Rبا استفاده از فرمول : روش حل

  .گرفت

روبيک را طوری در دست ميگيريم که وجه : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  .را می کنيم را اج'R U' R' U R 2U Rقرمز آن روبرو باشد سپس اين فرمول 

  حالت قرينه آينه ای موقعيت پنجم

  

رنگ سفيد مھره گوشه ای در با< و مھره کناری با مھره کناری وجه چپ ھم رنگ : تشريح موقعيت

  .است

 ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند L' 2U L U L' U' Lبا استفاده از فرمول : روش حل

  .گرفت

روبيک را طوری در دست ميگيريم که وجه : بيک حل شدهطريقه بوجود آوردن اين موقعيت در رو

  . را اجرا می کنيمL' U L U' L' 2U Lقرمز آن روبرو باشد سپس اين فرمول 

  

  

  

  

  

  حالت ششم
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رنگ سفيد مھره گوشه ای سمت راست و مھره کناری با وجه سمت راست ھمرنگ : تشريح موقعيت

  .است

 ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند 'U' R U' R' U R U Rبا استفاده از فرمول : روش حل

  .گرفت

روبيک را طوری در دست ميگيريم که وجه : طريقه به وجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام می دھيمR U' R' U' R U R' U: قرمز آن روبرو باشد، سپس فرمول

  موقعيت قرينه آينه ای حالت ششم

  

فيد مھره گوشه ای سمت راست و مھره کناری با وجه سمت چپ ھمرنگ رنگ س: : تشريح موقعيت

  .است

 ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند U L' U L U' L' U' Lبا استفاده از فرمول : روش حل

  .گرفت

روبيک را طوری در دست ميگيريم که وجه : طريقه به وجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام می دھيم'L' U L U L' U' L U: سپس فرمولسبز آن روبرو باشد، 

ھر موقعيت (موقعيتھای با� را برای ھر چھار مھره گوشه ای �يه اول ايجاد کرده و آنھا را حل کنيد : ١تمرين

  )  مرتبه٢٠حد اقل 

ا� ياد گرفته پس از کراس زدن، با استفاده از فرمولھايی تا ح. روبيک را به طور کامل به ھم بريزيد: ٢تمرين 

اگر موقعيتی پيش آمد که فرمول آن را ھنوز ياد نگرفته ايد، آن موقعيت را با استفاده . ايد دو �يه اول را بسازيد

  .)مدت زمان تمرين حد اقل يک ھفته. ( حل کنيد)و حالتھای آينه ای آنھا (از سه فرمول اول

  

  حالت ھفتم



S_Simorq@Yahoo.com 

  

  .برو و مھره کناری با وجه سمت راست ھمرنگ نيسترنگ سفيد مھره گوشه ای، رو: تشريح موقعيت

 ھر دو مھره گوشه ای در جای صحيح 'y L 2U 2L U' 2L U' L: با استفاده از فرمول: روش حل

  .قرار خواھند گرفت

روبيک را طوری در دست بگيريد که رنگ : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

 را با استفاده از روش مبتدی به <يه سوم انتقال داده  سبز- اری قرمزقرمز آن روبرو باشد سپس مھره کن

  . را اجرا کنيد'R U R' Uو دوباره به صورت معکوس در ھمان نقطه قبلی قرار دھيد سپس فرمول 

  موقعيت قرينه آينه ای حالت ھفتم

  

  .نگ نيسترنگ سفيد مھره گوشه ای، روبرو و مھره کناری با وجه سمت چپ ھمر: تشريح موقعيت

 ھر دو مھره گوشه ای در جای صحيح y' R' 2U 2R U 2R U R: با استفاده از فرمول: روش حل

  .قرار خواھند گرفت

روبيک را طوری در دست بگيريد که رنگ سبز : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

دی به <يه سوم انتقال داده و  سبز را با استفاده از روش مبت-آن روبرو باشد سپس مھره کناری قرمز

  . را اجرا کنيدL' U' L Uدوباره به صورت معکوس در ھمان نقطه قبلی قرار دھيد سپس فرمول 

  

  

  

  

  

  

  

  حالت ھشتم
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  .با وجه سمت راست ھمرنگ نيسترنگ سفيد مھره گوشه ای با< و مھره کناری : تشريح موقعيت

 ھر دو مھره در جای صحيح قرار y 2U 2L 2U L U L' U 2Lبا استفاده از فرمول : روش حل

  .خواھند گرفت

روبيک را طوری در دست ميگيريم که رنگ : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

 سبز را که در – ار اجرا نموده، آنگاه مھره قرمز 'R U R' Uسپس دو بار فرمول . قرمز روبرو باشد

سپس يک بار ديگر فرمول     . ر جای خود قرار می دھيم<يه سوم قرار گرفته به صورت معکوس د

R U R' U'را انجام می دھيم .  

  موقعيت قرينه آينه ای حالت ھشتم

  

  .رنگ سفيد مھره گوشه ای با< و مھره کناری با وجه سمت چپ ھمرنگ نيست: تشريح موقعيت

در جای صحيح قرار  ھر دو مھره y' 2U 2R 2U R' U' R U' 2Rبا استفاده از فرمول : روش حل

  .خواھند گرفت

روبيک را طوری در دست ميگيريم که رنگ : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

 سبز را که در – ار اجرا نموده، آنگاه مھره قرمز L' U' L Uدو بار فرمول سپس .  روبرو باشدسبز

سپس يک بار ديگر فرمول     . يم<يه سوم قرار گرفته به صورت معکوس در جای خود قرار می دھ

L' U' L Uرا انجام می دھيم .  

  

  

  

  

  

  حالت نھم
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رنگ سفيد مھره گوشه ای سمت راست و مھره کناری با وجه سمت راست ھمرنگ : تشريح موقعيت

  .نيست

 ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند R U' R' 2U y L' U' Lبا استفاده از فرمول : روش حل

  .گرفت

روبيک را طوری در دست ميگيريم که رنگ : بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شدهطريقه 

 سبز را –بعد مھره قرمز .  را انجام می دھيم'R U R' Uسپس چھار بار فرمول . قرمز روبرو باشد

که در <يه سوم قرار گرفته به صورت معکوس در جای خود قرار می دھيم و آنگاه يک بار ديگر 

  . را اجرا می کنيم'R U R' Uفرمول 

  موقعيت قرينه آينه ای حالت نھم

  

  

  . ھمرنگ نيستچپ و مھره کناری با وجه سمت چپرنگ سفيد مھره گوشه ای سمت : تشريح موقعيت

 ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند 'L' U L 2U y' R U Rبا استفاده از فرمول : روش حل

  .گرفت

روبي-ک را ط-وری در دس-ت ميگي-ريم ک-ه رن-گ :  در روبي-ک ح-ل ش-دهطريقه بوجود آوردن اين موقعيت

 س-بز را ک-ه –بع-د مھ-ره قرم-ز .  را انجام می دھيمL' U' L Uفرمول سپس چھار بار .  روبرو باشدسبز

در <يه سوم قرار گرفته به صورت معکوس در جای خود قرار می دھيم و آنگاه ي-ک ب-ار ديگ-ر فرم-ول 

L' U' L Uرا اجرا می کنيم .  
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اين موقعيتھا را برای ھر چھار مھره گوشه ای ايجاد کرده و با استفاده از فرمولھای داده شده در جای : تمرين

  .صحيح قرار دھيد

 ھستند و F2Lاين حالتھا اصلی ترين حا�ت .  آشنا شده ايدF2L موقعيت در مرحله ١٨تا اينجا با : تمرين کلی

ن کافی می تونين مھره ھای گوشه ای و کناری دو �يه اول رو در سر با فراگرفتن کامل اين موقعيتھا و تمري

اما با کمی خ=قيت و .  گفته نشدهF2Lالبته ھنوز موقعيتھای سوم و چھارم روش . جای خودشون قرار بدين

 می تونين حالتھايی که فرمولشون رو نميدونين، L' U' L U و 'R U R' Uچند حرکت ساده يعنی فرمولھای 

پس روبيک رو بارھا و بارھا به ھم بريزين و با . ھای شناخته شده تبديل و دو �يه اول رو حل کنينبه حالت

  ) ھفته٢: مدت زمان تمرين. ( ه اول رو کامل کنينياستفاده از فرمولھايی که بلدين دو �
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  . کناری �يه دوم در �يه سوم ھستند اما به ھم چسبيده نيستندحالتھايی که مھره گوشه ای �يه اول و مھره

  دھمحالت 

  

رنگ سفيد مھره گوشه ای در سمت راست و مھره کناری در <يه عقب طوری قرار گرفته که رنگ : تشريح موقعيت

  .وجه با<ی آن ھمرنگ وجه روبروی مکعب است

  .ای صحيح قرار خواھند گرفت ھر دو مھره در ج'R U Rبا استفاده از فرمول : روش حل

روبيک را طوری در دست می گيريم که وجه قرمز آن روبرو : طريقه بوجود آوردن اين حالت در روبيک حل شده

  . را انجام می دھيم'R U' Rباشد سپس فرمول 

  موقعيت قرينه آينه ای حالت دھم

  

<يه عقب طوری قرار گرفته که رنگ رنگ سفيد مھره گوشه ای در سمت چپ و مھره کناری در : تشريح موقعيت

  .وجه با<ی آن ھمرنگ وجه روبروی مکعب است

  . ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند گرفتL' U' Lبا استفاده از فرمول : روش حل

روبيک را طوری در دست می گيريم که وجه سبز آن روبرو : طريقه بوجود آوردن اين حالت در روبيک حل شده

  . را انجام می دھيمL' U Lل باشد سپس فرمو
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  حالت يازدھم

  

رنگ سفيد مھره گوشه ای در با< و مھره کناری در <يه عقب طوری قرار گرفته که رنگ وجه : تشريح موقعيت

  .با<ی آن ھمرنگ وجه روبروی مکعب است

  .ر خواھند گرفت ھر دو مھره در جای صحيح قرا'U R 2U R' U R U' Rبا استفاده از فرمول : روش حل

ابتدا روبيک را طوری در دست می گيريم که رنگ قرمز : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام می دھيمR 2U R' 2U را انجام داده و بعد فرمول  'R U R' Uسپس دو بار فرمول . روبرو باشد

  موقعيت قرينه آينه ای حالت دوازدھم

  

گ سفيد مھره گوشه ای در با< و مھره کناری در <يه عقب طوری قرار گرفته که رنگ وجه رن: تشريح موقعيت

  .با<ی آن ھمرنگ وجه روبروی مکعب است

  . ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند گرفتU' L' 2U L U' L' U Lبا استفاده از فرمول : روش حل

ا روبيک را طوری در دست می گيريم که رنگ سبز ابتد: طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام می دھيمL' 2U L 2U را انجام داده و بعد فرمول  L' U' L Uسپس دو بار فرمول . روبرو باشد
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  حالت دوازدھم

  

 رنگ سفيد مھره گوشه ای روبرو و مھره کناری در <يه عقب طوری قرار گرفته که رنگ وجه: تشريح موقعيت

  .با<ی آن ھمرنگ وجه روبروی مکعب است

  . ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند گرفت'U' R U R' 2U R U' Rبا استفاده از فرمول : روش حل

ابتدا روبيک را طوری در دست می گيريم که رنگ قرمز : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را اجرا می کنيمR 2U R' 2U را انجام می دھيم، بعد فرمول  R U' R' U' F' U Fفرمول سپس . روبرو باشد

  موقعيت قرينه آينه ای حالت دوازدھم

  

رنگ سفيد مھره گوشه ای روبرو و مھره کناری در <يه عقب طوری قرار گرفته که رنگ وجه : تشريح موقعيت

  .با<ی آن ھمرنگ وجه روبروی مکعب است

  . ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند گرفتU L' U' L 2U L' U Lبا استفاده از فرمول : روش حل

ابتدا روبيک را طوری در دست می گيريم که رنگ قرمز : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را اجرا می کنيمL' 2U L 2U را انجام می دھيم، بعد فرمول  'L' U L U F U' Fسپس فرمول . روبرو باشد
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  حالت سيزدھم

  

رنگ سفيد مھره گوشه ای در سمت راست و مھره کناری در <يه چپ طوری قرار گرفته که رنگ : تشريح موقعيت

  .وجه با<ی آن ھمرنگ وجه روبروی مکعب است

  . ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند گرفت'U' R U R' U R U Rبا استفاده از فرمول : روش حل

ابتدا روبيک را طوری در دست می گيريم که رنگ قرمز : ردن اين موقعيت در روبيک حل شدهطريقه بوجود آو

  . را اجرا می کنيم'2U R U R' U را انجام می دھيم، بعد فرمول  'R U R' Uسپس چھار بار فرمول . روبرو باشد

  موقعيت قرينه آينه ای حالت سيزدھم

  

ت چپ و مھره کناری در <يه راست طوری قرار گرفته که رنگ رنگ سفيد مھره گوشه ای در سم: تشريح موقعيت

  .وجه با<ی آن ھمرنگ وجه روبروی مکعب است

  . ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند گرفتU L' U' L U' L' U' Lبا استفاده از فرمول : روش حل

 سبز می گيريم که رنگ ابتدا روبيک را طوری در دست: طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را اجرا می کنيم2U L' U' L U را انجام می دھيم، بعد فرمول  L' U' L Uسپس چھار بار فرمول . روبرو باشد
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  حالت  چھاردھم

  

  

رنگ سفيد مھره گوشه ای در با< و مھره کناری در <يه چپ طوری قرار گرفته که رنگ وجه با<ی : تشريح موقعيت

  .گ وجه روبروی مکعب استآن ھمرن

  . ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند گرفت'2U R U R' U R U' Rبا استفاده از فرمول : روش حل

ابتدا روبيک را طوری در دست می گيريم که رنگ قرمز : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام می دھيم'U' R U R' Uده بعد فرمول  را انجام دا'R U R' Uسپس دو بار فرمول . روبرو باشد

  موقعيت قرينه آينه ای حالت چھاردھم

 

رنگ سفيد مھره گوشه ای در با< و مھره کناری در <يه راست طوری قرار گرفته که رنگ وجه : تشريح موقعيت

  .با<ی آن ھمرنگ وجه روبروی مکعب است

  . ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند گرفت2U L' U' L U' L' U Lبا استفاده از فرمول : روش حل

ابتدا روبيک را طوری در دست می گيريم که رنگ سبز : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام می دھيمU L' U' L U را انجام داده بعد فرمول L' U' L Uسپس دو بار فرمول . روبرو باشد
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  حالت پانزدھم

  

  

رنگ سفيد مھره گوشه ای روبرو و مھره کناری در <يه چپ طوری قرار گرفته که رنگ وجه با<ی : تشريح موقعيت

  .آن ھمرنگ وجه روبروی مکعب است

  . ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند گرفت'U' R 2U R' 2U R U' Rبا استفاده از فرمول : روش حل

ابتدا روبيک را طوری در دست می گيريم که رنگ قرمز : بيک حل شدهطريقه بوجود آوردن اين موقعيت در رو

  . را اجرا می کنيم 'U' R U R' U را انجام داده و بعد فرمول  R U' R' U' F' U Fسپس فرمول . روبرو باشد

  موقعيت قرينه آينه ای حالت پانزدھم

  

 راست طوری قرار گرفته که رنگ وجه رنگ سفيد مھره گوشه ای روبرو و مھره کناری در <يه: تشريح موقعيت

  .با<ی آن ھمرنگ وجه روبروی مکعب است

  . ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند گرفتU L' 2U L 2U L' U Lبا استفاده از فرمول : روش حل

ابتدا روبيک را طوری در دست می گيريم که رنگ سبز : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را اجرا می کنيم U L' U' L U را انجام داده و بعد فرمول  'L' U L U F U' Fسپس فرمول .  باشدروبرو

اين موقعيتھا را برای ھر چھار مھره گوشه ای ايجاد کرده و با استفاده از فرمولھای داده شده در جای : تمرين

  ) مرتبه٢٠ھر موقعيت حد اقل  (.صحيح قرار دھيد

 آشنا شدين و می تونين با استفاده از اين فرمولھا و حالتھای F2L حالت متفاوت مرحله ١۵ا تا کنون ب: تمرين کلی

روبيک رو بارھا و بارھا به ھم بريزين و با استفاده از فرمولھايی که . قرينه، دو �يه اول روبيک رو کامل کنين

  . بلدين، دو �يه رو بسازين
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  )در �يه اول يا سوم(چسبيده است مھره گوشه ای به آن حالتھايی که مھره کناری در �يه دوم و 

  حالت شانزدھم

  

مھره گوشه ای در موقعيت صحيح و رنگ سفيد روبروست و مھره کناری در جای صحيح : تشريح موقعيت

  .قرار دارد

 ھر دو مھره در جای صحيح قرار 'R U' R' U' R U R' 2U R U' Rبا استفاده از فرمول : روش حل

  .رفتخواھند گ

روبيک را طوری در دست ميگيريم که رنگ قرمز : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

 'y U' L' U L U F U' F را انجام داده و سپس فرمول 'R U R' U' R U Rسپس فرمول . روبرو باشد

  .را اجرا می نماييم

  موقعيت قرينه آينه ای حالت شانزدھم

  

ه ای در موقعيت صحيح و رنگ سفيد روبروست و مھره کناری در جای صحيح مھره گوش: تشريح موقعيت

  .قرار دارد

 ھر دو مھره در جای صحيح قرار L' U L U L' U' L 2U L' U Lبا استفاده از فرمول : روش حل

  .خواھند گرفت

 روبيک را طوری در دست ميگيريم که رنگ سبز: طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

 y' U R U' R' U' F' U F را انجام داده و سپس فرمول L' U' L U L' U' Lسپس فرمول . روبرو باشد

  .را اجرا می نماييم

  

  

  

  

  



S_Simorq@Yahoo.com 

  حالت ھفدھم

  

مھره گوشه ای در <يه با< و رنگ سفيد روبروست و مھره کناری در جای صحيح قرار : تشريح موقعيت

  .دارد

 ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند 'U' R U' R' 2U R U' Rبا استفاده از فرمول : روش حل

  .گرفت

روبيک را طوری در دست ميگيريم که رنگ قرمز : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

 را اجرا می 'y U' L' U L U F U' F فرمول و بعد را انجام داده 'R U R' U فرمول سپس. روبرو باشد

  .نماييم

  آينه ای حالت ھفدھمموقعيت قرينه 

  

مھره گوشه ای در <يه با< و رن-گ س-فيد روبروس-ت و مھ-ره کن-اری در ج-ای ص-حيح ق-رار : تشريح موقعيت

  .دارد

  . ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند گرفتU L' U L 2U L' U Lبا استفاده از فرمول : روش حل

را ط-وری در دس-ت ميگي-ريم ک-ه رن-گ س-بز  روبي-ک :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل ش-ده

را اجرا می  y' U R U' R' U' F' U F  فرمول و بعد را انجام داده L' U' L U فرمول سپس .روبرو باشد

  .نماييم
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  حالت ھجدھم

  

مھره گوشه ای در <يه با< و رنگ سفيد در با< قرار گرفته و مھره کناری در جای صحيح : تشريح موقعيت

  .است

 منھای آخرين 'R U R' Uسه مرتبه  ('R U R' U' R U R' U' R U Rبا استفاده از فرمول :  حلروش

  .ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند گرفت) حرکت

روبيک را طوری در دست می گيريم که رنگ قرمز : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را اجرا می نماييم'R U R' Uسپس سه مرتبه فرمول . روبرو باشد

  .اين موقعيت قرينه آينه ای ندارد: توضيح
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  حالت نوزدھم

  

مھره گوشه ای در جای صحيح و مھره کناری در موقعيت صحيح و رنگھای آن جابجا : تشريح موقعيت

  .ھستند

در جای صحيح قرار  ھر دو مھره R U' R' y U L' 2U L 2U L' U Lبا استفاده از فرمول : روش حل

  . خواھند گرفت

روبيک را طوری در دست ميگيريم که رنگ قرمز :طريقه بوجود آوردن اين وقعيت در روبيک حل شده

  .سپس فرمول با< را اجرا می نماييم. روبرو باشد

  .اين موقعيت قرينه آينه ای ندارد: توضيح
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  بيستمحالت 

  

ه ای در موقعيت صحيح و رنگ سفيد روبروست و مھره کناری نيز در موقعيت مھره گوش: تشريح موقعيت

  .صحيح قرار گرفته و رنگھای آن جابجاست

 ھ-ر دو مھ-ره در ج-ای ص-حيح ق-رار R U' R' y U L' U' L U' L' U' Lب-ا اس-تفاده از فرم-ول : روش ح-ل

  .خواھند گرفت

ط-وری در دس-ت ميگي-ريم ک-ه رن-گ قرم-ز روبي-ک را : طريقه بوجود آوردن اين حال-ت در روبي-ک ح-ل ش-ده

 را U' R U' R' U' F' U F را انج-ام داده و بع-د فرم-ول 'R U R' Uدو ب-ار فرم-ول س-پس . روب-رو باش-د

  .اجرا می کنيم

  بيستمموقعيت قرينه آينه ای حالت 

  

 مھره گوشه ای در موقعيت صحيح و رنگ سفيد روبروست و مھره کناری نيز در موقعيت: تشريح موقعيت

  .صحيح قرار گرفته و رنگھای آن جابجاست

 ھر دو مھره در جای صحيح قرار 'L' U L y' U' R U R' U R U Rبا استفاده از فرمول : روش حل

  .خواھند گرفت

روبيک را طوری در دست ميگيريم که رنگ سبز : طريقه بوجود آوردن اين حالت در روبيک حل شده

 را اجرا 'U L' U L U F U' F را انجام داده و بعد فرمول L' U' L Uسپس دو بار فرمول . روبرو باشد

  .می کنيم

  

  

  

  

  

  بيست و يکمحالت 
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مھره گوشه ای در با< و رنگ سفيد آن روبروست و مھره کناری در موقعيت صحيح است : تشريح موقعيت

  .و رنگھای آن جابجاست

ره در جای صحيح قرار خواھند  ھر دو مھU' R U R' U y L' U' Lبا استفاده از فرمول : روش حل

  .گرفت

روبيک را طوری در دست ميگيريم که رنگ سبز : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

 را اجرا می U' L' U L U F U' F' 2U را انجام داده و بعد فرمول L' U' Lسپس فرمول . روبرو باشد

  .کنيم

  قرينه آينه ای حالت بيست و يکمموقعيت 

  

  

مھره گوشه ای در با< و رنگ سفيد آن روبروست و مھره کناری در موقعيت صحيح است : شريح موقعيتت

  .و رنگھای آن جابجاست

ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند  'U L' U' L U' y' R U Rبا استفاده از فرمول : روش حل

  .گرفت

طوری در دست ميگيريم که رنگ قرمز روبيک را : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

 را اجرا می U R U' R' U' F' U F 2U را انجام داده و بعد فرمول 'R U Rسپس فرمول . روبرو باشد

  .کنيم

  

  

  

  حالت بيست و دوم
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مھره گوشه ای در <يه با< و رنگ سفيد آن با<ست و مھره کناری در موقعيت صحيح و : تشريح موقعيت

  .ستندرنگھای آن جابجا ھ

  . ھر دو مھره در جای صحيح قرار خواھند گرفتR U' R' U y L' U Lبا استفاده از فرمول : روش حل

روبيک را طوری در دست ميگيريم که وجه سبز : طريقه به وجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام می دھيم'L' U' L U' y' R U Rسپس فرمول . آن روبرو باشد

  . موقعيت قرينه آينه ای ندارداين: توضيح

موقعي??ت ھ??ای داده ش??ده را ب??رای ھ??ر ي??ک از مھ??ره ھ??ای گوش??ه ای �ي??ه اول ايج??اد ک??رده و ب??ا اس??تفاده از : تم??رين

  ) مرتبه٢٠ھر موقعيت حداقل . (فرمولھای داده شده، آنھا را در جای صحيح قرار دھيد

روبيک را بارھا و بارھا به ھم بريزيد و با استفاده از . د آشنا شده ايF2Lاکنون شما با ھمه موقعيتھای : تمرين کلی

  )مدت زمان تمرين حداقل دو ھفته. (فرمولھايی که ياد گرفته ايد دو �يه اول را تکميل نماييد
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 و ح--ل دو <ي--ه مکع--ب روبي--ک ب--ا اس--تفاده از اي--ن فرمولھ--ا، نوب--ت F2Lبع--د از ي--ادگيری کام--ل فرمولھ--ای  )٣

 Orientation Of يا OLLمرحله اول حل <يه سوم . سه به حل <يه سوم که در دو مرحله انجام ميشهمير

The Last Layer ھست که در اون مھره ھای <ي-ه س-وم ط-وری م-ی چ-رخن ک-ه رن-گ وج-ه آخ-ر درس-ت 

  :ميشه اما ممکنه نوار دورش دارای رنگھای صحيح نباشه

  

و مشاھده می کنين که يک وجھش به طور کامل به رنگ زرد در در تصوير با< <يه سوم مکعب روبيک ر

  .اومده اما رنگھای اطرافش درست نيستن

در اين مقاله دسته بندی . ، می تونيم اين فرمولھا رو ھم دسته بندی کنيمOLLبرای يادگيری بھتر فرمولھای 

  .بر اساس موقعيت قرار گيری مھره ھای کناری خواھد بود

گرفتيم که وقتی دو <يه اول روبيک رو کامل کرديم، مھره ھای کناری <يه سوم ممکنه در روش مبتدی ياد 

  :به يکی از اين صورتھا قرار گرفته باشن
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شانس وقوع دارن و فرمولھای تب-ديل ھري-ک از اي-ن حالتھ-ا ب-ه حال-ت ديگ-ه رو % ٢۵ھر کدوم از اين حالتھا 

  :باشه دياگرام زير رو معرفی می کنمھم بلدين اما برای اينکه اين مقاله کامل 
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  : به اين صورت خواھد بودOLLبدين ترتيب تقسيم بندی حالتھای مختلف 

  به عنوان مثال. حالتھايی که رنگ زرد ھيچ کدام از مھره ھای کناری رو به با< نيست) ١

  



S_Simorq@Yahoo.com 

کوس در کنار مھره مرکزی قرار  کوچک و معLحالتھايی که رنگ زرد دو مھره کناری به صورت يک ) ٢

  به عنوان مثال. گرفته اند

  

  به عنوان مثال. حالتھايی رنگ زرد دو مھره کناری به صورت يک خط مستقيم قرار گرفته اند) ٣

  

  به عنوان مثال. حالتھايی که رنگ زرد ھر چھار مھره کناری در کنار مھره مرکزی قرار گرفته اند) ۴

  

  . به توضيح دادن موقعيتھا و نوشتن فرمولھا، ذکر چند نکته رو ضروری می دونمقبل از اينکه شروع کنم

اول اينکه که در دياگرامی که در با< ارائ-ه ش-د، فق-ط چگ-ونگی ق-رار دادن مھ-ره ھ-ای کن-اری در کن-ار مھ-ره 

 L'U'LU و 'RUR'Uبرای قرار دادن مھره ھای گوشه ای ھ-م باي-د از فرمولھ-ای . مرکزی توضيح داده شده

 ب-ار تک-رار ب-شن ت-ا دو <ي-ه اولت-ون ک-ه ١٢ ب-ار ي-ا ۶فق-ط فرام-وش نکن-ين ک-ه اي-ن فرمولھ-ا باي-د . استفاده کنين

  . ساخته بودين به ھم نريزن

 موقعيتھا رو تشريح نمی کنم چ-ون فک-ر م-ی ک-نم ت-صاوير ب-ه ق-در F2Lنکته دوم اينه که ديگه مثل فرمولھای 

البت--ه ب--رای ب--ه وج--ود . زم ب--رای بوج--ود آوردن حالتھ--ا رو داري--نک--افی گوي--ا ھ--ستند و خودت--ون ھ--م خ%قي--ت <

آوردن حالتھای <زم فرمولی رو ذکر خواھم کرد اما توصيه می کنم از اين فرمولھا استفاده نکنين و خودت-ون 

  .چون نمی خوام ذھنتون رو با ياد گرفتن فرمولھای بی فايده پر کنين. حالتھا رو به وجود بيارين

ً ب-ا اس-تفاده از حالتھ-ای قرين-ه آين-ه ای تع-داد فرمولھ-ا رو تقريب-ا ت-ا ن-صف F2Lنه که در قسمت سومين نکته اي

البت-ه بع-ضی ھ-ا قرين-ه آين-ه ای (در اينجا نمي-شه ب-رای ھم-ه حالتھ-ا قرين-ه آين-ه ای در نظ-ر گرف-ت . کاھش دادم

ب-رای . خودت-ون ب-ا اي-ن موقعيتھ-ا آش-نا خواھي-د ش-دچون خ-ود حالتھ-ا متق-ارن ھ-ستن و ) دارن و ذکر خواھد شد

حالتھايی که متقارن ھستن، دو فرمول راست و چپ ذکر می کنم که از ھر کدوم که برات-ون خ-وش دس-ت ت-ره 

در فرمولھای قرينه حرکتی که با رنگ قرمز نوشته شده برای قرينه کردن حالته و جزء فرمول . استفاده کنين

  .نيست
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تمام تصاويری که در ادامه خواھيد ديد، ضلع پ-ايين مرب-ع، وج-ه روب-روی مکع-ب خواھ-د و در آخر اينکه در 

  .بود

  حالتھايی که رنگ زرد ھيچ کدام از مھره ھای کناری رو به با� نيست

  حالت اول

  

روبيک را طوری در دست بگيريد ک-ه رن-گ زرد در : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيد'F R' F' R U 2R B' R' B U' Rفرمول با< باشد سپس 

 ھمه مھره ھای زرد ھم جھت خواھند 'R 2U 2R F R F' 2U R' F R Fبا استفاده از فرمول : روش حل

  .شد

 L' 2U 2L F' L' F 2U L F' L' F: فرمول قرينه

  

  حالت دوم

  

در دست بگيريد ک-ه رن-گ زرد در ب-ا< روبيک را طوری : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيد 'F R U R' U' F' 2U F U R U' R' F باشد سپس فرمول

  . ھمه مھره ھای زرد ھم جھت خواھند شد'F R U R' U' F' 2U F U R U' R' Fبا استفاده از فرمول : روش حل

 2U F' L' U' L U F 2U F' U' L' U L F: فرمول قرينه
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  ومحالت س

  

روبيک را طوری در دست بگيريد که رنگ زرد در با< : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيدL' R B' L 2U L' B' R B' 2R L باشد سپس فرمول

 ھم-ه مھ-ره ھ-ای زرد ھ-م جھ-ت x' L' 2R U R' U L 2F L' U L R' xب-ا اس-تفاده از فرم-ول : روش ح-ل

  .خواھند شد

  

  لت چھارمحا

  )قرينه آينه ای حالت سوم(

  

روبيک را طوری در دست بگيريد ک-ه رن-گ زرد در ب-ا< : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيد'R L' B R' 2U R B L' B 2L Rباشد سپس فرمول 

ه ھ-ای زرد ھ-م جھ-ت  ھم-ه مھ-رx' R 2L U' L U' R' 2F R U' R' L xب-ا اس-تفاده از فرم-ول : روش حل

 .خواھند شد
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  حالت پنجم

  

روبيک را طوری در دست بگيريد ک-ه رن-گ زرد در ب-ا< : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيدR' F' 2U 2F U R U' R' F' 2U R باشد سپس فرمول

 ھم-ه مھ-ره ھ-ای زرد ھ-م جھ-ت 'x' L' R U R U R' U' L 2R x F R Fبا استفاده از فرمول : روش حل

  . خواھند شد

 x' R L' U' L' U' L U R' 2L x F' L' F: فرمول قرينه

 

  حالت ششم

  

روبيک را طوری در دست بگيريد ک-ه رن-گ زرد در ب-ا< : طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

   F R' F' R 2U R U' y R U' R' F' 2Uباشد سپس فرمول 

 ھمه مھره ھ-ای زرد x R' U' L U' L' 2U 2R 2x U L' U L 2U R' xبا استفاده از فرمول : لروش ح

  .ھم جھت خواھند شد

  x L U R' U R 2U 2L 2x U' R U' R' 2U L x: فرمول قرينه
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  حالت ھفتم

  

رد در با< روبيک را طوری در دست بگيريد که رنگ ز: طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام می دھيم'F R' F' R 2U F R' F' R U' R U' Rباشد سپس فرمول 

 ھمه مھره ھای زرد ھم جھت 'R U R' U R' F R F' 2U R' F R Fبا استفاده از فرمول : روش حل

  . خواھند شد

  U L' U' L U' L F' L' F 2U L F' L' F: فرمول قرينه

  حالت ھشتم

  

روبيک را طوری در دست بگيريد ک-ه رن-گ زرد در ب-ا< : ن موقعيت در روبيک حل شدهطريقه بوجود آوردن اي

  . را انجام می دھيم 'x' L' R U R U R' U' 2x 2L 2R U R U' L' xباشد سپس فرمول 

  . خواھند شدھم جھتبا استفاده از فرمول داده شده در با< ھمه مھره ھای زرد : روش حل

  'x' R L' U' L' U' L U 2x 2L 2R U' L' U R x: فرمول قرينه

ھمه موقعيت ھای داده شده در با� را يا از طريق فرمولھای داده شده يا از طريق روشھای ابتکاری ايج?اد : ١تمرين

  ) مرتبه٢٠ھر موقعيت حد اقل . ( داده شده حل کنيدOLLکرده و با استفاده از فرمولھای 

روبي?ک را بارھ?ا ب?ه ھ?م بريزي?د و . ھ?ر روزه را فرام?وش نکني?دتم?رين . غاف?ل ن?شويدF2L از فرمولھای : ٢تمرين 

  )حد اقل زمان تمرين يک ھفته. ( را انجام دھيدOLL و F2Lقسمتھای ساخت صليب و 
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  حالتھايی که رنگ زرد ھر چھار مھره کناری در کنار مھره مرکزی قرار گرفته اند

  حالت نھم

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :ک حل شدهطريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبي

  . را انجام دھيدR 2U 2R U' 2R U' 2R 2U Rبا< باشد سپس فرمول 

  .با استفاده از فرمول داده شده در با< ھمه مھره ھای زرد ھم جھت خواھند شد: روش حل

  '2U L' 2U 2L U 2L U 2L 2U L: فرمول قرينه

  

  حالت دھم

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  : آوردن اين موقعيت در روبيک حل شدهطريقه بوجود

  . را انجام می دھيم'F R U R' U' R U R' U' R U R' U' Fبا< باشد سپس فرمول 

  .با استفاده از فرمول با< ھمه مھره ھای زرد ھم جھت خواھند شد: روش حل

  F' L' U' L U L' U' L U L' U' L U F: فرمول قرينه
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  حالت يازدھم

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيد'R U R' U R 2U Rبا< باشد سپس فرمول 

  . ھمه مھره ھای زرد ھم جھت خواھند شد'R 2U R' U' R U' Rبا استفاده از فرمول : روش حل

  

  حالت دوازدھم

  )قرينه آينه ای حالت يازدھم(

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيدL' U' L U' L' 2U Lبا< باشد سپس فرمول 

  .واھند شد ھمه مھره ھای زرد ھم جھت خL' 2U L U L' U Lبا استفاده از فرمول : روش حل
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  حالت سيزدھم

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيدR 2U R D R' 2U R D' 2Rبا< باشد سپس فرمول 

ھ-ت خواھن-د  ھم-ه مھ-ره ھ-ای زرد ھ-م ج'2R D R' 2U R D' R' 2U Rب-ا اس-تفاده از فرم-ول : روش ح-ل

  .شد

  2L D' L 2U L' D L 2U L: فرمول قرينه

  

  

  حالت چھاردھم

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيدR' F' L' F R F' L Fبا< باشد سپس فرمول 

  . ھمه مھره ھای زرد ھم جھت خواھند شد'x R' U' L U R U' L' U xبا استفاده از فرمول : روش حل

 '2U x L U R' U' L U R U' x: فرمول قرينه
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  حالت پانزدھم

  

روبيک را طوری در دست بگيريد که رنگ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيدR' F' L F R F' L' F 2Uبا< باشد سپس فرمول 

  . خواھند شدھم جھت ھمه مھره ھای زرد 'x L U R U' L' U R' U' xبا استفاده از فرمول : حلروش 

 'U' x R' U' L' U R U' L U x: فرمول قرينه

ھمه موقعيت ھای داده شده در با� را يا از طريق فرمولھای داده شده يا از طريق روشھای ابتکاری ايجاد : ١تمرين 

  ) مرتبه٢٠ھر موقعيت حد اقل . ( داده شده حل کنيدOLLھای کرده و با استفاده از فرمول

چون ھمه حالتھای ديگر .  بسنده کرده و بقيه فرمولھا را ياد نگيريدOLLمی توانيد به ھمين حالتھای : تمرين کلی

ادگيری اما اگر می خواھيد ي.  حالت تبديل می شوند١۵به يکی از اين ) که در دياگرام داده شده(با انجام يک فرمول 

  ! را فراموش نکنيدF2Lدر ضمن . شما کامل باشد بايد بقيه فرمولھا را ھم ياد بگيريد
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   کوچک و معکوس در کنار مھره مرکزی قرار گرفته اندLحالتھايی که رنگ زرد دو مھره کناری به صورت يک 

  حالت شانزدھم

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :يک حل شدهطريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روب

  . را انجام دھيد'F U R U' R' U R U' R' Fبا< باشد سپس فرمول 

  . خواھند شدھم جھت ھمه مھره ھای زرد 'F R U R' U' R U R' U' Fبا استفاده از فرمول : روش حل

  

  

  حالت ھفدھم

  )قرينه آينه ای حالت شانزدھم(

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  : آوردن اين موقعيت در روبيک حل شدهطريقه بوجود

  . را انجام دھيدF' U' L' U L U' L' U L Fبا< باشد سپس فرمول 

  . خواھند شدھم جھت ھمه مھره ھای زرد F' L' U' L U L' U' L U Fبا ايتفاده از فرمول : روش حل
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  حالت ھجدھم

  

روبيک را طوری در دست بگيريد که رنگ زرد در  :جود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شدهطريقه بو

  . را انجام دھيد'x'L' U L U' x 2U 2L F' L' F Lبا< باشد سپس فرمول 

 خواھند ھم جھت ھمه مھره ھای زرد L F' L F 2L 2U x' U L' U' L xروش حل با استفاده از فرمول 

  .شد

  

  

  حالت نوزدھم

  )نه آينه ای حالت ھجدھمقري(

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيدx' R U' R' U x 2U 2R F R F' Rبا< باشد سپس فرمول 

 م جھ-تھ- ھم-ه مھ-ره ھ-ای زرد R' F R' F' 2R 2U x' U' R U R' xب-ا اس-تفاده از فرم-ول : روش ح-ل

  .خواھند شد
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  حالت بيستم

  

روبيک را طوری در دست بگيريد که رنگ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيد'x R' 2U L U L' U' L U L' U R xبا< باشد سپس فرمول 

 ھم جھتھمه مھره ھای زرد  'x R' U' L U' L' U L U' L' 2U R xبا استفاده از فرمول : روش حل

  .خواھند شد

  

  حالت بيست و يکم

  )قرينه آينه ای حالت بيستم(

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيد'x L 2U R' U' R U R' U' R U' L' xبا< باشد سپس فرمول 

 ھ-م جھ-ت ھم-ه مھ-ره ھ-ای زرد 'x L U R' U R U' R' U R 2U L' x از فرم-ول ب-ا اس-تفاده: روش ح-ل

  .خواھند شد
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  حالت بيست و دوم

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيدR' F' L F' L' 2F Rبا< باشد سپس فرمول 

  . خواھند شدھم جھت ھمه مھره ھای زرد R' 2F L F L' F Rا استفاده از فرمول ب: روش حل

  

  حالت بيست و سوم

  )قرينه آينه ای حالت بيست و دوم(

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  .دھيد را انجام 'L F R' F R 2F Lبا< باشد سپس فرمول 

  . خواھند شدھم جھت ھمه مھره ھای زرد 'L 2F R' F' R F' Lبا استفاده از فرمول : روش حل
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  حالت بيست و چھارم

  

روبيک را طوری در دست بگيريد که رنگ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  .نجام دھيد را ا'x L 2U R' U' R U' L' xبا< باشد سپس فرمول 

  . ھمه مھره ھای زرد ھم جھت خواھند شد'x L U R' U R 2U L' xبا استفاده از فرمول : روش حل

  

  

  حالت بيست و پنجم

  )قرينه آينه ای حالت بيست و چھارم(

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيد'x R' 2U L U L' U R xول با< باشد سپس فرم

  . ھمه مھره ھای زرد ھم جھت خواھند شد'x R' U' L U' L' 2U R xبا استفاده از فرمول : روش حل
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  حالت بيست و ششم

  

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيد'x R' L U' L 2U L' U' L U' 2L R xپس فرمول با< باشد س

 ھ-م جھ-ت ھم-ه مھ-ره ھ-ای زرد 'x R' 2L U L' U L 2U L' U L' R xب-ا اس-تفاده از فرم-ول : روش ح-ل

  .خواھند شد

  حالت بيست و ھفتم

  )قرينه آينه ای حالت بيست و ششم(

  

 را طوری در دست بگيريد که رنگ زرد در روبيک :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  .  را انجام دھيد'x L R' U R' 2U R U R' U 2R L' xبا< باشد سپس فرمول 

 ھمه مھره ھای زرد ھم جھت 'x L 2R U' R U' R' 2U R U' R L' xبا استفاده از فرمول : روش حل

  .خواھند شد
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  حالت بيست و ھشتم

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :قعيت در روبيک حل شدهطريقه بوجود آوردن اين مو

  . را انجام دھيدx' R U' R' F' R U R' xy R' U Rبا< باشد سپس فرمول 

 ھ-م جھ-ت ھم-ه مھ-ره ھ-ای زرد R' U' R y'x' R U' R' F R U R' xب-ا اس-تفاده از فرم-ول : روش ح-ل

  .خواھند شد

  

  حالت بيست و نھم

  ) حالت بيست و ھشتمقرينه آينه ای(

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

   را انجام دھيد'x' L' U L F L' U' L xy' L U' Lبا< باشد سپس فرمول 

 خواھن-د ھ-تھ-م ج ھمه مھره ھای زرد L U L' yx' L' U L F' L' U' L x: با استفاده از فرمول: روش حل

 .شد
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  حالت سی ام

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيد'F R U R' U' Fبا< باشد سپس فرمول 

  . خواھند شدھم جھت ھمه مھره ھای زرد 'F U R U' R' Fبا استفاده از فرمول : روش حل

  

  لت بيست و سی و يکمحا

  )قرينه آينه ای حالت سی ام(

  

روبيک را طوری در دست بگيريد که رنگ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  .  را انجام دھيدF' L' U' L U Fبا< باشد سپس فرمول 

  .واھند شد خھم جھت ھمه مھره ھای زرد F' U' L' U L Fبا استفاده از فرمول  : روش حل
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  حالت سی و دوم

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيدR' U' R U' R' U R U x' R U' R' U F xبا< باشد سپس فرمول

ھ-م  ھم-ه مھ-ره ھ-ای زرد x' F' U' R U R' x U' R' U' R U R' U Rروش ح-ل ب-ا اس-تفاده از فرم-ول 

  . خواھند شدجھت

  

  حالت سی و سوم

  )قرينه آينه ای حالت سی و دوم(

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيدL U L' U L U' L' U' x' L' U L U' F' xبا< باشد سپس فرمول 

 ھ-م جھ-ت ھمه مھره ھ-ای زرد 'x' F U L' U' L x U L U L' U' L U' L با استفاده از فرمول :روش حل

  .خواھند شد
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  حالت سی و چھارم

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيد'2F R U' R' U R U 2R F' R Fبا< باشد سپس فرمول 

 ھمه مھره ھای زرد ھم جھت خواھند F R' F 2R U' R' U' R U R' 2Fبا استفاده از فرمول : روش حل

  .شد

  

  حالت سی و پنجم

  )قرينه آينه ای حالت سی و چھارم(

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيد2F L' U L U' L' U' 2L F L' Fسپس فرمول با< باشد 

 ھم-ه مھ-ره ھ-ای زرد ھ-م جھ-ت خواھن-د F' L F' 2L U L U L' U' L 2Fبا اس-تفاده از فرم-ول : روش حل

  .شد
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  حالت سی و ششم

  

در روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيد'L U F U F' U' L' 2U L U Lبا< باشد سپس فرمول 

 خواھن-د ھ-م جھ-ت ھم-ه مھ-ره ھ-ای زرد 'L U' L' 2U L U F U' F' U' Lبا استفاده از فرم-ول : روش حل

  .شد

  

  

  حالت سی و ھفتم

  )قرينه آينه ای حالت سی و ششم(

  

يک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در روب :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيدR' U' F' U' F U R 2U R' U' Rبا< باشد سپس فرمول 

 خواھن-د ھ-م جھ-ت ھم-ه مھ-ره ھ-ای زرد R' U R 2U R' U' F' U F U Rروش حل با استفاده از فرم-ول 

  .شد
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  حالت سی و ھشتم

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :حل شدهطريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک 

  . را انجام دھيد'F R U' R' U R U R' Fبا< باشد سپس فرمول 

  . خواھند شدھم جھت ھمه مھره ھای زرد 'F R U' R' U' R U R' Fبا استفاده از فرمول : روش حل

 U F' L' U L U L' U' L F: فرمول قرينه

  

  حالت سی و نھم

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :ود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شدهطريقه بوج

  . را انجام دھيد'R' 2U x' R U' R U x 2R 2U R Uبا< باشد سپس فرمول 

 خواھن-د ھ-م جھ-ت ھم-ه مھ-ره ھ-ای زرد 'L 2U 2L x' U L U' L x 2U Lبا استفاده از فرمول : روش حل

  .شد

  U R' 2U 2R x' U' R' U R' x 2U R: فرمول قرينه
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  حالت چھلم

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيد F R' F' U' F U 2R U' R' F' Uبا< باشد سپس فرمول

ه مھ-ره ھ-ای زرد ھ-م جھ-ت خواھن-د  ھم-'U' F R U 2R U' F' U F R Fبا استفاده از فرم-ول : روش حل

  .شد

  

  

  حالت چھل و يکم

  )قرينه آينه ای حالت چھلم(

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

   را انجام دھيد'F' L F U F' U' 2L U L F Uبا< باشد سپس فرمول 

 ھم-ه مھ-ره ھ-ای زرد ھ-م جھ-ت خواھن-د U F' L' U' 2L U F U' F' L' Fبا استفاده از فرم-ول : روش حل

  .شد
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  حالت چھل و دوم

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيد'L' R U R' U' L R' F R Fبا< باشد سپس فرمول 

  . خواھند شدھم جھت ھمه مھره ھای زرد F R' F' R L' U R U' R' Lاز فرمول با استفاده : روش حل

  

  

ھمه موقعيت ھای داده شده در با� را يا از طريق فرمولھای داده شده يا از طريق روشھای ابتکاری ايجاد : ١تمرين 

  ) مرتبه٢٠ھر موقعيت حد اقل . ( داده شده حل کنيدOLLکرده و با استفاده از فرمولھای 

در ھر حالتی که (وجه زرد .  دو �يه اول را تکميل کنيدF2Lًروبيک را کام= به ھم بريزيد و با استفاده از : ٢تمرين 

  ) ھفته١مدت تمرين . ( داده شده تکميل کنيدOLLرا به حالتھای اخير تبديل کرده و با استفاده از فرمولھای ) بود

ًروبيک را کام= ب?ه ھ?م بريزي?د و . يک ھفته ديگر به تعويق بيندازيديادگيری فرمولھای جديد را به مدت : تمرين کلی

تنھا حالتھايی ک?ه بل?د ني?ستيد را ب?ه .  را انجام دھيدOLL) ھر سه حالت گفته شده(با استفاده از فرمولھايی که بلديد 

  .حالتھايی که بلديد تبديل نماييد
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   يک خط مستقيم قرار گرفته اندحالتھايی رنگ زرد دو مھره کناری به صورت

  حالت چھل و سوم

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  .  را انجام دھيد'x' U' R U x 2U R' U' R U' 2R 2U R Uبا< باشد سپس فرمول 

 ھم-ه مھ-ره ھ-ای زرد ھ-م U R' 2U 2R U R' U R 2U x' U' R' U x با استفاده از فرم-ول : روش حل

  .جھت خواھند شد

 U L 2U 2L U' L U' L' 2U x' U L U' x: فرمول قرينه

  

  حالت چھل و چھارم

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  .ا انجام دھيد رR' F' U' F U' R U R' U R Uبا< باشد سپس فرمول 

 خواھن-د ھ-م جھ-ت ھم-ه مھ-ره ھ-ای زرد U' R' U' R U' R' U F' U F Rبا استفاده از فرمول : روش حل

  .شد

  'U L U L' U L U' F U' F' L: فرمول قرينه
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  حالت چھل و پنجم

  

در روبيک را طوری در دست بگيريد که رنگ زرد  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيد'F R U R' U' R U R' U Fبا< باشد سپس فرمول 

  . خواھند شدھم جھت ھمه مھره ھای زرد F U R U' R' U R U' R' Fبا استفاده از فرمول : روش حل

 2U F' U' L' U L U' L' U L F: فرمول قرينه

  

  حالت چھل و ششم

  

بيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در رو :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيد'L F R F' L' F R' U R U' R' Fبا< باشد سپس فرمول 

 خواھن-د ھ-م جھ-ت ھمه مھره ھای زرد 'F R U R' U' R F' L F R' F' Lبا استفاده از فرمول : روش حل

  .شد

  F' L' U' L U L' F R' F' L F R: فرمول قرينه
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  چھل و ھفتمحالت 

  

روبيک را طوری در دست بگيريد که رنگ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيدF U F' R' F R U' R' F' Rبا< باشد سپس فرمول 

   ھمه مھره ھای زرد ھم جھت خواھند شد'R' F R U R' F' R F U' Fبا استفاده از فرمول : روش حل

  

  

  ھل و ھشتمحالت چ

  )قرينه آينه ای حالت چھل و ھفتم(

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيد'F' U' F L F' L' U L F Lبا< باشد سپس فرمول 

  . خواھند شدھم جھتی زرد  ھمه مھره ھاL F' L' U' L F L' F' U Fبا استفاده از فرمول : روش حل
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  حالت چھل و نھم

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيد'L F L' U R U' R' L F' Lبا< باشد سپس فرمول 

  . مھره ھای زرد ھم جھت خواھند شد ھمه'L F L' R U R' U' L F' Lبا استفاده از فرمول : روش حل

  

  

  حالت پنجاھم

  )قرينه آينه ای حالت چھل و نھم(

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيدR' F' R U' L' U L R' F Rبا< باشد سپس فرمول 

  . خواھند شدھم جھت ھمه مھره ھای زرد R' F' R L' U' L U R' F Rبا استفاده از فرمول : روش حل
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  حالت پنجاه و يکم

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيد 'F U R' U' R' F' R U 2R U' Rبا< باشد سپس فرمول

 خواھن-د ھ-م جھ-ت ھمه مھ-ره ھ-ای زرد 'R U 2R U' R' F R U R U' Fاده از فرمول با استف: روش حل

  .شد

 L' U' 2L U L F' L' U' L' U F: فرمول قرينه

 

 

  حالت پنجاه و دوم

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيد'R' 2U R U R' F' U F R U  با< باشد سپس فرمول

  . ھمه مھره ھای زرد ھم جھت خواھند شدU R' F' U' F R U' R' 2U Rبا استفاده از فرمول : روش حل

  'U' L F U F' L' U L 2U L: فرمول قرينه
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  حالت پنجاه و سوم

  

ري-د ک-ه رن-گ زرد در روبيک را طوری در دست بگي :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيد'F U R U' R' F  با< باشد سپس فرمول

  . خواھند شدھم جھت ھمه مھره ھای زرد 'F R U R' U' Fبا استفاده از فرمول : روش حل

 2U F' L' U' L U F: فرمول قرينه

  

  

  حالت پنجاه و چھارم

  

طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در روبيک را  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيد'F R' F' R U R U' R  با< باشد سپس فرمول

  . ھمه مھره ھای رد ھم جھت خواھند شد'R U R' U' R' F R Fبا استفاده از فرمول : روش حل

  2U L' U' L U L F' L' F: فرمول قرينه
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  حالت پنجاه و پنجم

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :ين موقعيت در روبيک حل شدهطريقه بوجود آوردن ا

  . را انجام دھيد'L U F' U' L' U L F L  با< باشد سپس فرمول

  . خواھند شدھم جھت ھمه مھره ھای زرد 'L F' L' U' L U F U' Lبا استفاده از فرمول : روش حل

   

  

  حالت پنجاه و ششم

  )اه و پنجمقرينه آينه ای حالت پنج(

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيدR' U' F U R U' R' F' R  با< باشد سپس فرمول

  . خواھند شدھم جھت ھمه مھره ھای زرد R' F R U R' U' F' U Rبا استفاده از فرمول : روش حل
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  حالت پنجاه و ھفتم

  

روبيک را طوری در دست بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در  :طريقه بوجود آوردن اين موقعيت در روبيک حل شده

  . را انجام دھيدF R' F' R L' U R U' R' L   با< باشد سپس فرمول

  . خواھند شدھم جھت ھمه مھره ھای زرد 'L' R U R' U' L R' F R Fبا استفاده از فرمول : روش حل

  R L' U' L U R' L F' L' F: فرمول قرينه

  

  

ھمه موقعيت ھای داده شده در با� را يا از طريق فرمولھای داده شده يا از طريق روشھای ابتکاری ايجاد : ١تمرين 

  ) مرتبه٢٠ھر موقعيت حد اقل . ( داده شده حل کنيدOLLکرده و با استفاده از فرمولھای 

در ھر حالتی که (وجه زرد .  دو �يه اول را تکميل کنيدF2Lم بريزيد و با استفاده از ًروبيک را کام= به ھ: ٢تمرين 

  ) ھفته١مدت تمرين . ( داده شده تکميل کنيدOLLرا به حالتھای اخير تبديل کرده و با استفاده از فرمولھای ) بود

 ٢مانن?د تم?رين . بروي?د PLLً�زم نيست فورا به سراغ ي?ادگيری فرمولھ?ای مرحل?ه آخ?ر، يعن?ی : تمرين کلی

 ١مدت تمرين  (. را تمرين کنيد تا از يادتان نروندOLL و F2Lًروبيک را کام= به ھم بريزيد و فرمولھای 

  )ھفته
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 Permutation Of The Last ي-ا PLLآخ-رين مرحل-ه از ح-ل مکع-ب روبي-ک ب-ه روش فردري-ک،  )۴

Layer برای انجام اين مرحله بايد بت-ونين . مکعب روبيک به پايان ميرسه نام داره که با انجام اين قسمت حل

 ايجاد مي-شه شناس-ايی و ب-ا اس-تفاده از فرم-ول مناس-ب روبي-ک رو ح-ل OLL حالت مختلفی رو که پس از ٢١

  .کنين

 دس-ته بن-دی و طبق-ه OLL و F2Lحالتھای مختلف  قرار گرفتن مھره ھای <ي-ه آخ-ر رو مي-شه مث-ل حالتھ-ای 

  .بندی کرد

حالتھايی که در آنھا مھره ھای گوشه ای در جای صحيح ھستند و فقط مھره ھای کن-اری باي-د جابج-ا  )١

  :به عنوان مثال. شوند

  

حالتھايی که در آنھا مھره ھای کناری در جای صحيح ھستند و فقط مھره ھای گوشه ای بايد جابجا  )٢

 :به عنوان مثال. شوند

  

  

  

  

  

  

ب-ه . ھ-ای گوش-ه ای و بع-ضی مھ-ره ھ-ای کن-اری جابج-ا م-ی ش-وندحالتھايی که در آنھا بعضی مھ-ره  )٣

  :عنوان مثال
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 حالتھای قرينه دارن و ميشه از فرمولھای قرين-ه ب-رای حالتھ-ای OLL و F2L ھم مانند PLLبرخی حالتھای 

ب-ه اي-ن . از طرف ديگه ميشه از فرمول معکوس يه حال-ت ب-رای حال-ت قرين-ه اس-تفاده ک-رد. قرينه استفاده کرد

تيب ميشه برای اکثر حالتھا دو فرمول در نظر گرفت که من اونھا رو ذکر می کنم و ش-ما از ھ-ر ک-دوم ک-ه تر

در ابتدای فرمول دوم برخی حالتھا حرکتی که با رنگ قرم-ز نوش-ته ش-ده . براتون خوشدست تره استفاده کنين

  .برای قرينه کردن حالته و جزو فرمول نيست

يازی نيست که فرمول خاصی رو اج-را کن-ين بلک-ه کافي-ه فرم-ول ح-ل رو تنھ-ا برای بوجود آوردن حالتھا ھم ن

اينط-وری دس-تتون ). ھر مورد ذکر خواھد شد(يک يا دو بار اجرا کنين تا به حالت مورد نظر دست پيدا کنين 

  !توی اجرای فرمولھا روون ميشه
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   ھستند و فقط مھره ھای کناری بايد جابجا شوندحالتھايی که در آنھا مھره ھای گوشه ای در جای صحيح

  حالت اول

  

 حل مکعب روبيک به پايان خواھد R' U R' U' R' U' R' U R U 2Rبا استفاده از فرمول : روش حل

  .رسيد

 '2L U L U L' U' L' U' L' U L: فرمول دوم

يد که رنگ زرد در روبيک را طوری در دست بگير: طريقه بوجود آوردن اين حالت در روبيک حل شده

  .با< باشد سپس دو بار يکی از فرمولھای داده شده را انجام دھيد

  

  

  حالت دوم

  )قرينه آينه ای حالت اول(

  

 حل مکعب روبيک به پايان خواھد 2R U' R' U' R U R U R U' Rبا استفاده از فرمول : روش حل

  .رسيد

 L U' L U L U L U' L' U' 2L: فرمول دوم

روبيک را طوری در دست بگيريد که رنگ زرد در : آوردن اين حالت در روبيک حل شدهطريقه بوجود 

  .با< باشد سپس دو بار يکی از فرمولھای داده شده را انجام دھيد
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  حالت سوم

  

 ح-ل مکع-ب روبي-ک '2R 2U 2R 2U 2R U 2R 2U 2R 2U 2R Uب-ا اس-تفاده از فرم-ول : روش حل

  .به پايان خواھد رسيد

  2L 2U 2L 2U 2L U' 2L 2U 2L 2U 2L U: فرمول دوم

روبيک را طوری در دست بگيريد که رنگ زرد در : طريقه بوجود آوردن اين حالت در روبيک حل شده

  .با< باشد سپس يک بار يکی از فرمولھای داده شده را انجام دھيد

  

  

  حالت چھارم

  

 حل مکعب روبي-ک R' U' R U' R U R U' R' U R U 2R U' R' 2Uبا استفاده از فرمول : روش حل

  .به پايان خواھد رسيد

 2U R U 2R U' R' U' R U R' U' R' U R' U R: فرمول دوم

روبيک را طوری در دست بگيريد که رنگ زرد در : طريقه بوجود آوردن اين حالت در روبيک حل شده

  .با< باشد سپس يک بار يکی از فرمولھای داده شده را انجام دھيد
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  يی که در آنھا مھره ھای کناری در جای صحيح ھستند و فقط مھره ھای گوشه ای بايد جابجا شوندحالتھا

  حالت پنجم

  

 ح-ل مکع-ب روبي-ک ب-ه پاي-ان خواھ-د x R' U R' 2D R U' R' 2D 2Rب-ا اس-تفاده از فرم-ول : روش ح-ل

  .رسيد

   'y' x 2L 2D L' U' L 2D L' U L: فرمول دوم

روبيک را طوری در دست بگيريد که رنگ زرد در :  در روبيک حل شدهطريقه بوجود آوردن اين حالت

  .با< باشد سپس دو بار يکی از فرمولھای داده شده را انجام دھيد

  

  

  حالت ششم

  )قرينه آينه ای حالت پنجم(

  

  . حل مکعب روبيک به پايان خواھد رسيدx L U' L 2D L' U L 2D 2Lبا استفاده از فرمول : روش حل

   y x 2R 2D R U R' 2D R U' R: مفرمول دو

روبيک را طوری در دست بگيريد که رنگ زرد در : طريقه بوجود آوردن اين حالت در روبيک حل شده

  .با< باشد سپس دو بار يکی از فرمولھای داده شده را انجام دھيد
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  حالت ھفتم

  

 حل مکعب روبي-ک ب-ه x' R U' R' D R U R' 2D L U L' D L' U' L: با استفاده از فرمول: روش حل

  .پايان خواھد رسيد

 'x' L' U L D' L' U' L 2D R U' R' D' R U R: فرمول دوم

روبي-ک را ط-وری در دس-ت بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در : طريقه بوجود آوردن اين حالت در روبيک ح-ل ش-ده

  .با< باشد سپس يک بار يکی از فرمولھای داده شده را انجام دھيد

  

ھر حالت حد اقل . ( از حالتھای با� را با استفاده از فرمولھای داده شده به وجود آورده و حل کنيدھر يک: ١تمرين 

  ) مرتبه٢٠

 و ھف?ت فرم?ول OLL و F2Lمکعب روبيک را بارھا به ھم بريزيد و سعی کني?د ب?ا اس?تفاده از فرمولھ?ای : ٢تمرين

PLLاگر در قسمت .  که ياد گرفته ايد روبيک را حل کنيدPLLه حالتی برخورديد که فرم?ول آن را بل?د ني?ستيد، ب?ا  ب

ي?ک فرم?ول ب?رای جايگ?شت مھ?ره ھ?ای گوش?ه ای و ي?ک فرم?ول ب?رای جايگ?شت مھ?ره ھ?ای (استفاده از دو فرم?ول 

  .روبيک را حل کنيد) کناری

ک ب?ا چ?ون ب?ه ھ?ر ح?ال مکع?ب روبي?.  ب?سنده ک?رده و بقي?ه حالتھ?ا را ي?اد نگيري?دPLLمی توانيد ب?ه ھم?ين حالتھ?ای 

  .اما اگر می خواھيد يادگيری شما کامل باشد، بقيه فرمولھا را ھم ياد بگيريد. فرمولھايی که بلديد قابل حل است
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  حالتھايی که در آنھا بعضی مھره ھای گوشه ای و بعضی مھره ھای کناری جابجا می شوند

  حالت ھشتم

  

 ح-ل مکع-ب روبي-ک ب-ه 'R' U R U' 2R F' U' F U R F R' F' 2R Uبا استفاده از فرم-ول : روش حل

  .پايان خواھد رسيد

 L U' L' U 2L F U F' U' L' F' L F 2L U: فرمول دوم

روبي-ک را ط-وری در دس-ت بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در : طريقه بوجود آوردن اين حالت در روبيک ح-ل ش-ده

  .با< باشد سپس يک بار يکی از فرمولھای داده شده را انجام دھيد

  

  

  الت نھمح

  

 حل مکع-ب روبي-ک ب-ه پاي-ان 'F R U' R' U R U 2R F' R U R U' Rبا استفاده از فرمول : روش حل

  .خواھد رسيد

 'R U R' U' R' F 2R U' R' U' R U R' F: فرمول دوم

روبي-ک را ط-وری در دس-ت بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در : طريقه بوجود آوردن اين حالت در روبيک ح-ل ش-ده

  .ک بار يکی از فرمولھای داده شده را انجام دھيدبا< باشد سپس ي
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  حالت دھم

  

 حل مکعب روبي-ک ب-ه پاي-ان F' U F' U' R' F' 2R U' R' U R' F R Fبا استفاده از فرمول : روش حل

  .خواھد رسيد

 F' R' F' R U' R U 2R F R U F U' F: فرمول دوم

را ط-وری در دس-ت بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در روبي-ک : طريقه بوجود آوردن اين حالت در روبيک ح-ل ش-ده

  .با< باشد سپس يک بار يکی از فرمولھای داده شده را انجام دھيد

  

  

  حالت يازدھم

  

 حل مکع-ب روبي-ک 'F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R Fبا استفاده از فرمول : روش حل

  .به پايان خواھد رسيد

 'F R' F' R U R U' R' F R U' R' U R U R' F: فرمول دوم

روبي-ک را ط-وری در دس-ت بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در : طريقه بوجود آوردن اين حالت در روبيک ح-ل ش-ده

  .با< باشد سپس يک بار يکی از فرمولھای داده شده را انجام دھيد
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  حالت دوازدھم

  

ل مکع-ب  ح-'R' U R U' R' F' U' F R U R' U' R U' y R U Rب-ا اس-تفاده از فرم-ول : روش ح-ل

  .روبيک به پايان خواھد رسيد

 R U' R' y' U R' U R U' R' F' U F R U R' U' R 2U: فرمول دوم

روبي-ک را ط-وری در دس-ت بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در : طريقه بوجود آوردن اين حالت در روبيک ح-ل ش-ده

  .با< باشد سپس يک بار يکی از فرمولھای داده شده را انجام دھيد

  

  

  حالت سيزدھم

  )رينه آينه ای حالت دوازدھمق(

  

 ح-ل مکع-ب روبي-ک L U' L' U L F U F' L' U' L U L' U y' L' U' Lبا استفاده از فرم-ول : روش حل

  .به پايان خواھد رسيد

 L' U L y U' L U' L' U L F U' F' L' U' L U L' 2U: فرمول دوم

 دس-ت بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در روبي-ک را ط-وری در: طريقه بوجود آوردن اين حالت در روبيک ح-ل ش-ده

  .با< باشد سپس يک بار يکی از فرمولھای داده شده را انجام دھيد
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  حالت چھاردھم

  

 ح-ل مکع-ب روبي-ک ب-ه 'R' 2U R 2U R' F R U R' U' R' F' 2R Uبا اس-تفاده از فرم-ول : روش حل

  .پايان خواھد رسيد

 U 2R F R U R U' R' F' R 2U R' 2U R: فرمول دوم

روبي-ک را ط-وری در دس-ت بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در : قه بوجود آوردن اين حالت در روبيک ح-ل ش-دهطري

  .با< باشد سپس يک بار يکی از فرمولھای داده شده را انجام دھيد

  

  

  حالت پانزدھم

  )قرينه آينه ای حالت چھاردھم(

  

مکعب روبيک به پايان  حل L 2U L' 2U L F' L' U' L U L F 2L Uبا استفاده از فرمول : روش حل

  .خواھد رسيد

 'U' 2L F' L' U' L' U L F L' 2U L 2U L: فرمول دوم

روبي-ک را ط-وری در دس-ت بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در : طريقه بوجود آوردن اين حالت در روبيک ح-ل ش-ده

  .با< باشد سپس يک بار يکی از فرمولھای داده شده را انجام دھيد
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  حالت شانزدھم

  

 حل مکعب روبيک به پايان خواھد R 2U R' U' R 2U L' U R' U' Lا استفاده از فرمول ب: روش حل

  .رسيد

  'L' U R U' L 2U R' U R 2U Rفرمول دوم 

روبي-ک را ط-وری در دس-ت بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در : طريقه بوجود آوردن اين حالت در روبيک ح-ل ش-ده

  .انجام دھيدبا< باشد سپس يک بار يکی از فرمولھای داده شده را 

  

  

  حالت ھفدھم

  )قرينه آينه ای حالت شانزدھم(

  

 ح-ل مکع-ب روبي-ک ب-ه پاي-ان خواھ-د 'L' 2U L U L' 2U R U' L U Rب-ا اس-تفاده از فرم-ول : روش ح-ل

  .رسيد

 R U' L' U R' 2U L U' L' 2U L: فرمول دوم

ي-د ک-ه رن-گ زرد در روبي-ک را ط-وری در دس-ت بگير: طريقه بوجود آوردن اين حالت در روبيک ح-ل ش-ده

  .با< باشد سپس يک بار يکی از فرمولھای داده شده را انجام دھيد
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  حالت ھجدھم

  

 حل مکعب روبيک به پايان خواھد L' U' L 2F D R' U R U' R D' 2Fبا استفاده از فرمول : روش حل

  .رسيد

يري-د ک-ه رن-گ زرد در روبي-ک را ط-وری در دس-ت بگ: طريقه بوجود آوردن اين حالت در روبيک ح-ل ش-ده

  .با< باشد سپس دو بار يکی از فرمولھای داده شده را انجام دھيد

  

  

  حالت نوزدھم

  )قرينه آينه ای حالت ھجدھم(

  

 حل مکعب روبيک به پاي-ان خواھ-د R U R' 2F D' L U' L' U L' D 2Fبا استفاده از فرمول : روش حل

  .رسيد

روبي-ک را ط-وری در دس-ت بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در : ش-دهطريقه بوجود آوردن اين حالت در روبيک ح-ل 

  .با< باشد سپس دو بار يکی از فرمولھای داده شده را انجام دھيد

  

  

  

  

  

  



S_Simorq@Yahoo.com 

  حالت بيستم

  

 حل مکعب روبيک به پايان خواھد 2F D R' U R' U' R D' 2F L' U Lبا استفاده از فرمول : روش حل

 .رسيد

روبي-ک را ط-وری در دس-ت بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در :  ح-ل ش-دهطريقه بوجود آوردن اين حالت در روبيک

  .با< باشد سپس دو بار يکی از فرمولھای داده شده را انجام دھيد

  

  

  حالت بيست و يکم

  )قرينه آينه ای حالت بيستم(

  

 حل مکعب روبيک به پايان خواھد '2F D' L U' L U L' D 2F R U' Rروش حل با استفاده از فرمول 

  .رسيد

روبي-ک را ط-وری در دس-ت بگيري-د ک-ه رن-گ زرد در : ه بوجود آوردن اين حالت در روبيک ح-ل ش-دهطريق

  .با< باشد سپس دو بار يکی از فرمولھای داده شده را انجام دھيد

ھر حالت حد اقل . (ھر يک از حالتھای با� را با استفاده از فرمولھای داده شده به وجود بياوريد و حل کنيد: ١تمرين 

  )رتبه م٢٠

شما ھم اکن?ون ب?ا ھم?ه مراح?ل و فرمولھ?ای �زم ب?رای ح?ل مکع?ب روبي?ک ب?ه روش . تبريک می گويم: تمرين نھايی

دق?ت . وقت آن فرا رسيده تا از اي?ن پ?س مکع?ب روبي?ک را ب?ا اس?تفاده از اي?ن روش ح?ل کني?د. فردريک آشنا شده ايد

ّ ياد گرفته ايد که ب?سيار ھ?م ف?رار ھ?ستند بن?ابراين  فرمول١١٩داشته باشيد که برای حل مکعب روبيک به اين روش 

  .تمرين ھر روزه را فراموش نکنيد
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  !دوستان عزيز: سخن آخر

<زم اس-ت چن-د نکت-ه را . مفتخرم به اينکه ھمراه با شما حل مکعب روبيک به روش فردريک را ياد گرفته ام

  .در اينجا گوشزد نمايم

در واق-ع اعت-راف م-ی ک-نم .  نمی سازدSpeed Cuberی اول اينکه صرف يادگيری روش فردريک از کس

 ١٠-٢٠در ح-دود (وقتی ھم اکنون روبيک را با اين روش حل می کنم افت محسوسی در رک-ورد گي-ری دارم 

 فرم-ول ۵٧ و ي-ک فرم-ول از F2L فرم-ول ۴١علت ھم اين است که به خاطر آوردن ي-ک فرم-ول از ). ثانيه

OLL فرمول ٢١ و يک فرمول از PLLدکی زمان می ب-رد و ھم-ين ت-أثير مخرب-ی رو رک-وردگيری دارد ان .

  .البته اين نقيصه فقط با تمرين بسيار رفع خواھد شد

نکته ديگر اينکه در ابتدای اين مقاله آموزشی عنوان کردم اين يک آم-وزش جھ-ت ي-اد گ-رفتن روش فردري-ک 

ا تنھ-ا ب-ه عن-وان ي-ک روش متف-اوت در بنابراين با پايان اين مقال-ه ش-ما روش فردري-ک ر. برای مبتدی ھاست

برای حل سرعتی تنھا يادگرفتن فرمولھا ک-افی ني-ست . حل مکعب روبيک فرا گرفته ايد نه يک روش سرعتی

  .بلکه بايد تکنيکھای سرعتی را نيز فرا بگيريد

ر چه سريعتر و در نھايت اينکه چنانچه در اين مقاله نقيصه يا اشتباھی صورت گرفته به بنده اط%ع دھيد تا ھ

  .نقائص برطرف و اشتباھات تصحيح گردند

  !   حکایت همچنان باقیست                                                   به پایان آمد این دفتر                    
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