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  بخش اولبخش اول

  مقدماتمقدمات
  ))و فايل آموزشي ارايه شدهو فايل آموزشي ارايه شده  در مورد خودمدر مورد خودم((۱۱مقدمهمقدمه

,,FF22LLهدفم از اين آموزش، آموزش روش هدفم از اين آموزش، آموزش روش    OOLLLL,,   PPLLLL  هاي هاي   حالتحالتمراحل و مراحل و يعني يعني . . بطور طبقه بندي شده هستشبطور طبقه بندي شده هستش

  ..ميشهميشه  آسونآسونموجبات يادسپاري موجبات يادسپاري   كهكه  ههدر آورددر آورد  و رنگ بندي شدهو رنگ بندي شده  بندي شدهبندي شدهطبقهطبقه  روش ياد شده رو بصورت گروهي،روش ياد شده رو بصورت گروهي،مختلف مختلف 

اي اي با مقدمهبا مقدمه  ..د ساختن و خيلي هم روش كار كردند ساختن و خيلي هم روش كار كردنسيمرغ زحمت كشيدن و يك فايل آموزشي در اين مورسيمرغ زحمت كشيدن و يك فايل آموزشي در اين مورسعيد سعيد   آقايآقاي

جاي زيبايي و پرهيز از توضيحات اضافه رو خالي جاي زيبايي و پرهيز از توضيحات اضافه رو خالي   ه دادن؛ وليه دادن؛ وليات كامل و جامعي رو در ادامه ارايات كامل و جامعي رو در ادامه ارايخوب شروع كردن و توضيحخوب شروع كردن و توضيح

تره و تره و توضيحات راحتتوضيحات راحتشكل و شمايل و شكل و شمايل و البته ساليق هم فرق ميكنه و يكي با اون البته ساليق هم فرق ميكنه و يكي با اون . . يعني برا من يكي كه خسته كننده بوديعني برا من يكي كه خسته كننده بود. . ديدمديدم

من تا فايلي من تا فايلي اين دليلي شد براي اين دليلي شد براي   ..بندي شدهبندي شدهبندي شده و گروهبندي شده و گروهتوضيحات كم ولي طبقهتوضيحات كم ولي طبقهاين شكل و شمايل و اين شكل و شمايل و يكي هم مثل من با يكي هم مثل من با 

    ..در بعضي جاها كامل و جامع و در بعضي جاها هم مختصر ولي مفيد رو براتون بنويسمدر بعضي جاها كامل و جامع و در بعضي جاها هم مختصر ولي مفيد رو براتون بنويسم  ،،ي مطالبي مطالبآموزشي با ظاهري زيبا و با ارايهآموزشي با ظاهري زيبا و با ارايه

عكس براي اين فايل آموزشي با عكس براي اين فايل آموزشي با   ۲۰۱۲۰۱تمام مطالب بغير از مطالبي كه منابعشون ذكر شده نوشته خودم هستش و تعداد تمام مطالب بغير از مطالبي كه منابعشون ذكر شده نوشته خودم هستش و تعداد 

  ..فايل آموزشي در سخن پاياني اومدهفايل آموزشي در سخن پاياني اومدهمختصات مختصات حات بيشتر در مورد حات بيشتر در مورد توضيتوضي. . ساختمساختم  PPaaiinnttبرنامه برنامه 

  ..كنم براي بار اول، يكبار بطور كامل فايل آموزشي رو مطالعه كنيدكنم براي بار اول، يكبار بطور كامل فايل آموزشي رو مطالعه كنيدتوصيه ميتوصيه مي
  

  آموزشيآموزشيويژگي هاي اين فايل ويژگي هاي اين فايل 

  ..داراي فهرست مطالبداراي فهرست مطالب  ..۱۱

  ))..  ......ووBB  CCoommppsseettهاي زيباي شكسته نستعليق، ريحان، هاي زيباي شكسته نستعليق، ريحان، هاي مختلف، استفاده از فونتهاي مختلف، استفاده از فونتبنديبندياستفاده از رنگاستفاده از رنگ((ظاهر زيبا ظاهر زيبا   ..۲۲

  ..ي مطالب با اشكال بطور كاملي مطالب با اشكال بطور كاملارايهارايه  ..۳۳

  ..رفته در حل روبيكرفته در حل روبيكها و عالمات بكار ها و عالمات بكار ي جامع و كامل معاني فرمولي جامع و كامل معاني فرمولارايهارايه  ..۴۴

,,FF22LLهاي مربوط به روش هاي مربوط به روش ي فرمولي فرمولارايهارايه  ..۵۵   OOLLLL,,  PPLLLL  كه موجبات ياد كه موجبات ياد   ))بندي شدهبندي شدهگروه بندي شده و رنگگروه بندي شده و رنگ((بندي شدهبندي شدهبطور طبقهبطور طبقه

  ))..خوبي هستند، بهتر ميتونن از اين فايل آموزشي استفاده كنندخوبي هستند، بهتر ميتونن از اين فايل آموزشي استفاده كنند  كساني كه داراي حافظه بيناييكساني كه داراي حافظه بينايي((..سپاري آسون رو فراهم ميكنهسپاري آسون رو فراهم ميكنه

  ..ي مطالب بصورت طنزي مطالب بصورت طنزارايهارايه  ..۶۶

  ))!!!!چيزي شبيه معجزستچيزي شبيه معجزست. . عجب قابليت عجيبيعجب قابليت عجيبي((!!براي جلوگيري از آسيب رسيدن به چشماي نازتونبراي جلوگيري از آسيب رسيدن به چشماي نازتون  به پس زمينه كدربه پس زمينه كدر  !!!!مجهزمجهز  ..۷۷

  ..ههتر باشتر باشدر آموزش تا احساس آقا باال سري نكنيد و آموزش خودمانيدر آموزش تا احساس آقا باال سري نكنيد و آموزش خودماني  ))ماما((هاي مربوط به اول شخص جمعهاي مربوط به اول شخص جمعاستفاده از فعلاستفاده از فعل  ..۸۸

.ميچرخونيم، هستيم، ميكنيم وميچرخونيم، هستيم، ميكنيم و: : مانندمانند  . . ..  . . .  

  

براتون مهم براتون مهم   ..يه توضيحاتي در مورد خودم و آشناييم با اين مكعب رو براتون بگميه توضيحاتي در مورد خودم و آشناييم با اين مكعب رو براتون بگم  ،،قبل از شروع هرگونه آموزشيقبل از شروع هرگونه آموزشي

  ☺☺..نباشه من ميگم، شما ميتونيد نخونيدنباشه من ميگم، شما ميتونيد نخونيديا يا مهم باشه مهم باشه   نيست؟نيست؟

  ۱۵۱۵دست پسر خالم كه دست پسر خالم كه   ))۱۳۸۸۱۳۸۸((سال گذشتهسال گذشته  اينكهاينكه  تاتا  ،،ولي اهميتي بهش نميدادمولي اهميتي بهش نميدادم  ميديدمميديدماين مكعب رو از بچگي تو بازار اين مكعب رو از بچگي تو بازار 

اينا ميداد كه من يه طرفش رو درست اينا ميداد كه من يه طرفش رو درست   افاده وافاده و  و خيلي هم پز وو خيلي هم پز و  ))البته در عرض نيم ساعتالبته در عرض نيم ساعت((كردكردسالشه ديدم كه اون يه طرفش رو درست ميسالشه ديدم كه اون يه طرفش رو درست مي

۳/۳۷
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سي همش رو سي همش رو امكان نداره كامكان نداره ك. . گفت چنين چيزي غير ممكنهگفت چنين چيزي غير ممكنهميمي. . گفتم اگه راست ميگي همش رو درست كنگفتم اگه راست ميگي همش رو درست كنبهش ميبهش مي. . كنمكنمميمي

  ..و حرصم در ميومدو حرصم در ميومدتا رنگ رو در يه طرفش جمع كنم تا رنگ رو در يه طرفش جمع كنم   ۵۵تونستم بيشتر از تونستم بيشتر از نمينمي  من اون زمان اصًالمن اون زمان اصًال  ..درست كنهدرست كنه

اومدم اومدم . . دونستم كه ميشه حل كرددونستم كه ميشه حل كردولي با اين حال ميولي با اين حال مي. . نديده بودم كسي بتونه همش رو درست كنهنديده بودم كسي بتونه همش رو درست كنه  ۱۳۸۸۱۳۸۸  تا سالتا سال  منمن

آرش آرش كار كار كه از شبكه سه پخش ميشد، كه از شبكه سه پخش ميشد،   ۱۳۸۹۱۳۸۹در ويژه برنامه سال در ويژه برنامه سال   !!!!اينترنت و با ركوردهاي عجيب حل اين مكعب روبرو شدماينترنت و با ركوردهاي عجيب حل اين مكعب روبرو شدم

  ۵۰۰۵۰۰!!!! !!!! خيلي هم گرون خريدمخيلي هم گرون خريدم. . ها رو خريدمها رو خريدمرفتم بازار يكي از اين روبيكرفتم بازار يكي از اين روبيك  ..م به اين بازي بيشتر شدم به اين بازي بيشتر شدااههجو رو ديدم و عالقجو رو ديدم و عالقمصلحتمصلحت

!تومانتومان ! ! !! ! !   ::زدم و شروع كردم به چرخوندنزدم و شروع كردم به چرخوندنباالخره بهم باالخره بهم . . چون ميدونستم نميتونم حل كنمچون ميدونستم نميتونم حل كنم. . آوردم و حيفم ميومد قاطيش كنمآوردم و حيفم ميومد قاطيش كنم  !

  اونور و اونوراونور و اونور      اونور و اينور،اونور و اينور،      اينور و اينور،اينور و اينور،      اينور و اونور،اينور و اونور،،   ،   اونوراونور،   ،   اينوراينور
گفتم ديگه گفتم ديگه . . تو دستم باز شدتو دستم باز شد!! !! ها بودها بوداونقدر چرخوندم و از آنجاييكه از اين گرون قيمتاونقدر چرخوندم و از آنجاييكه از اين گرون قيمت. . نه درست بشو نيست كه نيستنه درست بشو نيست كه نيست

اولين روشي كه ياد گرفتم برا اولين روشي كه ياد گرفتم برا . . ميشه سرهمش كرد و مثل اولش كردميشه سرهمش كرد و مثل اولش كرد  ؛؛بعد ديدم نهبعد ديدم نه. . دمدمحيف اون همه پولي كه به اين داحيف اون همه پولي كه به اين دا. . خراب شدخراب شد

ديدم همه اولين روشي كه برا آموزش توضيح ميدادن همين روش ديدم همه اولين روشي كه برا آموزش توضيح ميدادن همين روش . . بازم رفتم اينترنت و دنبال آموزشش گشتمبازم رفتم اينترنت و دنبال آموزشش گشتم. . حلش همين بودحلش همين بود

  ..ميكنه هميشه دنبال راحتترين روشيمميكنه هميشه دنبال راحتترين روشيمها مخمون خوب كار ها مخمون خوب كار آخه ما ايرانيآخه ما ايراني. . ))بكوبي به ديوار و بشيني سرهمش كنيبكوبي به ديوار و بشيني سرهمش كني((بودبود

هر چه هر چه . . چند تا مطلب در مورد آموزشش پيدا كردمچند تا مطلب در مورد آموزشش پيدا كردم  ))نترسيد ديگه زياد اينور اونور نميكنمنترسيد ديگه زياد اينور اونور نميكنم((اونور و گشتماونور و گشتم  ،،تو اينترنت اينور و گشتمتو اينترنت اينور و گشتم

ب روبيك از چند ب روبيك از چند مثالً يك مكعمثالً يك مكع((..ياد گرفتنش سخت ميشهياد گرفتنش سخت ميشه  تا يكي برا آدم اساس مكعب رو بطور كامل توضيح ندهتا يكي برا آدم اساس مكعب رو بطور كامل توضيح ندهآخه آخه . . تر شدمتر شدمخوندم گيجخوندم گيج

  ))... .... .، هر مكعب كوچيك روبيك از چه رنگهايي نميتونه باشه و، هر مكعب كوچيك روبيك از چه رنگهايي نميتونه باشه وكجاها ميتونن برن، كجاها نميتونن برنكجاها ميتونن برن، كجاها نميتونن برن  كوچيككوچيك  هر مكعبهر مكعبهر يك مكعب كوچيك چند تا رنگ داره، هر يك مكعب كوچيك چند تا رنگ داره، جور مكعب تشكيل شده، جور مكعب تشكيل شده، 

هر چه مطلب هر چه مطلب . . ش كرد رو نهش كرد رو نهاينكه اولش بايد به بعالوه خوشگل سفيد رنگ درست كني رو ميدونستم؛ ولي چطور بايد درستاينكه اولش بايد به بعالوه خوشگل سفيد رنگ درست كني رو ميدونستم؛ ولي چطور بايد درست

هاي وسطي هاي وسطي بعالوه سفيد رنگ رو درست ميكردم، اما با رنگبعالوه سفيد رنگ رو درست ميكردم، اما با رنگ  ..!!)!!)هاااا، چقدر باهوش بودمهاااا، چقدر باهوش بودمخودمونيمخودمونيم((آموزشي در اين مورد خوندم، گيج زدمآموزشي در اين مورد خوندم، گيج زدم

  هاي هاي متوالي و پي در پي و تالشمتوالي و پي در پي و تالش  ييااااااااااااهاااااهاااااتا اينكه يه بار بطور اتفاقي با اينور اونور كردنتا اينكه يه بار بطور اتفاقي با اينور اونور كردن. . هاشون جور در نميومدهاشون جور در نميومدهمسايههمسايه

همونجوري گذاشتم كنار تا همونجوري گذاشتم كنار تا . . ))وااااااااااي چه كار بزرگي كرده بودموااااااااااي چه كار بزرگي كرده بودم((تونستم بعالوه سفيد رنگ رو درست كنمتونستم بعالوه سفيد رنگ رو درست كنمو البته خسته كننده، و البته خسته كننده، روزي روزي شبانهشبانه

هاش رو هاش رو خالصه گوشهخالصه گوشه. . هام كم بودهام كم بودولي اينبار گيج زدنولي اينبار گيج زدن. . بازم گيج زدمبازم گيج زدمخوندم و خوندم و . . برسم پاي رايانه و بقيه آموزش مربوطه رو بخونمبرسم پاي رايانه و بقيه آموزش مربوطه رو بخونم

هاي سوم رو درستش هاي سوم رو درستش بعد از اون سطح زرد رنگ رو تكميل كردم بعدش هم كه اليهبعد از اون سطح زرد رنگ رو تكميل كردم بعدش هم كه اليه. . هاي اليه دوم رو جا زدمهاي اليه دوم رو جا زدمجا زدم بعدش لبهجا زدم بعدش لبه

  ..كردم و براي اولين بار با اينور اونور كردن تونستم درستش كنمكردم و براي اولين بار با اينور اونور كردن تونستم درستش كنم

خودم خودم هم كه دارم اين فايل آموزشي رو براتون مينويسم، در حد مبتدي ميتونم روبيك رو حلش كنم و هم كه دارم اين فايل آموزشي رو براتون مينويسم، در حد مبتدي ميتونم روبيك رو حلش كنم و   ))۱۳۸۹۱۳۸۹//۱۱۱۱//۱۸۱۸((حاالحاال

,,FF22LLدر حال ياد گرفتن روش در حال ياد گرفتن روش هم هم    OOLLLL,,   PPLLLL  تا فرمول كه اگر در هنگام يادگيري تا فرمول كه اگر در هنگام يادگيري   ۱۲۰۱۲۰تا حالت و تا حالت و   ۱۲۰۱۲۰روشي با روشي با . . هستمهستم

  چيه؟چيه؟  درك كردن فرمولدرك كردن فرمولمنظور از منظور از يد اين سوال پيش بياد كه يد اين سوال پيش بياد كه شاشا  ..تونيد ياد بگيريدتونيد ياد بگيريدتر ميتر ميراحتراحت  ))حفظ نكنيدحفظ نكنيد((درك كنيددرك كنيدها رو ها رو فرمولفرمول

اليه دوم بايد با هم اليه دوم بايد با هم   ))وسطيوسطي((ايايهاي لبههاي لبهايِ اليه اول و مهرهايِ اليه اول و مهرههاي گوشههاي گوشهمهرهمهره  FF22LLدر مرحله در مرحله   ))براي مثالبراي مثال((فور ايكزمپلفور ايكزمپل: : در جوابش بايد بگمدر جوابش بايد بگم

با هم با هم   شونشونااههرنگرنگ  پس در هنگام استفاده از فرمولش، به اين دو مهره نگاه كنين و ببينين كجاها ميرن و كجاهاپس در هنگام استفاده از فرمولش، به اين دو مهره نگاه كنين و ببينين كجاها ميرن و كجاها. . جايگذاري بشنجايگذاري بشن

  ..ر جاي خودشون قرار ميگيرنر جاي خودشون قرار ميگيرندر كجا ددر كجا دو و   ههيكي ميشيكي ميش
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  ))در مورد مكعب روبيكدر مورد مكعب روبيك((۲۲مقدمهمقدمه

  تاريخچه مكعبتاريخچه مكعب
پازل در طول پازل در طول   ينينكه مشهورتركه مشهورتر  ييمكعبمكعب. . اندانداند و به جان مكعب افتادهاند و به جان مكعب افتادهمكعب دست گذاشتهمكعب دست گذاشته  ييرورو  يايادندن  يتيتهشتم جمعهشتم جمع  يكيك

  ..استاست  ))EErrnnoo  RRuubbiikk((يكيكرنو روبرنو روباا  ينينو نشات گرفته از ذهن كودكانه و رنگو نشات گرفته از ذهن كودكانه و رنگ  يخيختارتار

  

مادرش شاعر مادرش شاعر . . آمدآمد  يايادوم به دندوم به دن  ييمجارستان در طول جنگ جهانمجارستان در طول جنگ جهان  ))BBuuddaappeesstt((در بوداپِستدر بوداپِست  ارنوارنو

    يماييمايساخت هواپساخت هواپ  ييبرابرا  ييشركتشركت  يياندازاندازشروع به راهشروع به راه  ييد و به تازگد و به تازگبوبو  ييو پدرش مهندس هوانوردو پدرش مهندس هوانورد

او به او به   يلييلياما بعد از فارغ التحصاما بعد از فارغ التحص. . خواندخواند  ييسازسازدر دانشگاه رشته مجسمهدر دانشگاه رشته مجسمه  يكيكروبروب. . موتور كرده بودموتور كرده بودييبب

در در   يلشيلشبعد از اتمام تحصبعد از اتمام تحص. . بازگشتبازگشت  »»ييكاربردكاربرد  ييو هنرهاو هنرها  ييدانشكده طراحدانشكده طراح««دانشكده كوچك به نام دانشكده كوچك به نام   يكيكدر در   ييرشته معماررشته معمار  صيلصيلتحتح

  ..پرداختپرداخت  ييداخلداخل  ييطراحطراح  يسيسهمان دانشگاه ماند و به تدرهمان دانشگاه ماند و به تدر

  

  مكعبمكعب

بلكه مسئله بلكه مسئله . . نبودنبود    يخيخپرفروش در طول تارپرفروش در طول تار  ييپازل اسباب بازپازل اسباب باز  يكيك  يديدوجه تولوجه تول  يچيچبه ابداع مكعب به هبه ابداع مكعب به ه  يكيكروبروب  ييييابتداابتدا  عالقهعالقه

  ها ها چگونه قطعهچگونه قطعه««  يد،يد،مكعب او را جذب خود كرد؛ او از خودش پرسمكعب او را جذب خود كرد؛ او از خودش پرس  ياديياديو بنو بن  ييساختمانساختمان  ييطراحطراح

  »»از هم جدا شوند؟از هم جدا شوند؟  ينكهينكهبطور مستقل و جداگانه حركت كنند بدون ابطور مستقل و جداگانه حركت كنند بدون ا  توانندتوانندييمم

هر هر . . دهنددهندييمم  يليلقطعه كوچك جداگانه كل مكعب را تشكقطعه كوچك جداگانه كل مكعب را تشك  ۲۶۲۶  يكيكروبروب  ييدر مكعب آقادر مكعب آقا

كدام از سه كدام از سه   هرهر. . را بپوشانندرا بپوشانند  يكديگريكديگرتوانند توانند ييها مها ميهيهچرخش دارد و الچرخش دارد و ال  يتيتقطعه، قابلقطعه، قابل  ۹۹متشكل از متشكل از   يهيهالال

  يهيهالال  يكيكدرجه به درجه به   ۱۸۰۱۸۰  يايا  ۹۰۹۰با چرخش با چرخش   توانندتوانندييمم  ي،ي،الت ضربدرالت ضربدراز حاز ح  يريربه غبه غ  يف،يف،ردرد  يكيكمربع در مربع در 

  ييحل وحل وراهراه  ..ناكام ماندناكام ماند  يكييكياستفاده از كش الستاستفاده از كش الست  ييبرابرا  يكيكروبروب  ييآقاآقا  يييهيهتالش اولتالش اول. . ودودمنتقل شمنتقل ش  يديدجدجد

قطعات كوچك را قطعات كوچك را   يكيكروبروب  ييآقاآقا. . دارنددارنديينگه منگه م  يشانيشانهاهارا توسط شكلرا توسط شكل  يكديگريكديگربود كه بود كه   ييداشتن قطعاتداشتن قطعات

كرد كرد   گذاريگذاريرنگ متفاوت عالمترنگ متفاوت عالمت  يكيكچسبنده از چسبنده از   يياو هر وجه از مكعب بزرگ را با كاغذاو هر وجه از مكعب بزرگ را با كاغذ. . و سپس مونتاژ كردو سپس مونتاژ كرد  ييبا دست حكاكبا دست حكاك

  ))خودمونخودمون  هايهايهمون اينور اونور كردنهمون اينور اونور كردن((..و شروع به چرخاندن آن كردو شروع به چرخاندن آن كرد

  

  مخترعمخترع  يكيك  رويايروياي

. . ينديندآآييو برهم در مو برهم در مو بصورت درهم و بصورت درهم   شوندشوندييمم  يبيبها تركها تركرنگرنگ  ،،بعد از تنها چند چرخشبعد از تنها چند چرخش  ينمينمبود كه بببود كه بب  يزيزانگانگ  يجانيجانهه  يلييليخخ

  يريرنظنظييكه مناظر بكه مناظر ب  ييدرست مثل حس بعد از قدم زدن  هنگامدرست مثل حس بعد از قدم زدن  هنگام. . را به نظاره نشسترا به نظاره نشست  ينينرنگرنگ  يشيشنمانما  ينينبخش بود كه ابخش بود كه ا  يتيترضارضا  يتيتنهانهاييبب

گرفتم به خانه برگردم و با خودم گفتم، بگذار گرفتم به خانه برگردم و با خودم گفتم، بگذار   يميمتصمتصم  ييپس از مدتپس از مدت  ي،ي،خانه بازگردخانه بازگرد  بهبه  گيريگيريييمم  يميمو تصمو تصم  يياارا تماشا كردهرا تماشا كرده  ياريياريبسبس

به به   يديدكدام راه باكدام راه با  ازاز  ::مشغله بزرگ مواجه شدممشغله بزرگ مواجه شدم  يكيكهنگام بود كه با هنگام بود كه با   ينينو در او در ا. . درست خودشان بازگردانمدرست خودشان بازگردانم  ييت را به جات را به جاقطعاقطعا  ينيناا

  بروم؟ راه خانه از كدام طرف است؟بروم؟ راه خانه از كدام طرف است؟خانه خانه 

  

  ينينبه ابه ا  بودبود  سالهساله  ۲۹۲۹  يكيكروبروب  ييكه آقاكه آقا  يياختراع شد، زماناختراع شد، زمان  ۱۹۷۴۱۹۷۴بود كه مكعب به عنوان پازل در بهار سال بود كه مكعب به عنوان پازل در بهار سال   ينينچنچن  ينيناا  وو

كه هر شش وجه آن مرتب شوند، آسان كه هر شش وجه آن مرتب شوند، آسان   ييمكعب به طورمكعب به طور  ييهاهادادن رنگدادن رنگ  يشيشآراآرا  كردكردييآنقدرها هم كه فكر مآنقدرها هم كه فكر م  كهكه  يديدرسرس  يجهيجهنتنت

را مطرح را مطرح   ييتئورتئور  ينيناو ااو ا. . خودش بازگرداندخودش بازگرداند  ييو اصلو اصل  يهيهاولاول  يتيتوضعوضع  وو  يتيتاختراعش را به موقعاختراعش را به موقع  او مطمئن نبود كه هرگز بتوانداو مطمئن نبود كه هرگز بتواند. . يستيستنن
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  ينيناا  يزيزاش نخواهد بود، كه بعدها ناش نخواهد بود، كه بعدها نييدرست قطعات در طول زندگدرست قطعات در طول زندگ  دندنييقادر به چقادر به چ  يچگاهيچگاهمكعب همكعب ه  ييكه با چرخاندن تصادفكه با چرخاندن تصادف  كردكرد

هشت قطعه هشت قطعه   يدنيدنچچ  ااكار را بكار را ب  ينينحل مكعب كرد و احل مكعب كرد و ا  ييبرابرا  ييحلحلراهراه  يافتنيافتناو شروع به او شروع به . . شدشد  يليلدرست تبددرست تبد  كامًالكامًال  يقتييقتيبه حقبه حق  ييتئورتئور

  يكيكدر طول در طول . . درست كردن دوباره چند قطعه بطور همزمان كشف كرددرست كردن دوباره چند قطعه بطور همزمان كشف كرد  ييها را براها را برااز حركتاز حركت  ينيينياو تعداد معاو تعداد مع. . آغاز كردآغاز كرد  ييكناركنار

  ..را پشت سر گذاشترا پشت سر گذاشت  يزيزانگانگ  يجانيجانهه  ييماه، او پازل را حل كرد و سفرماه، او پازل را حل كرد و سفر

  

  پروانه ساختپروانه ساخت  اوليناولين

اختراع خود را در مجارستان به ثبت اختراع خود را در مجارستان به ثبت   ۱۹۷۵۱۹۷۵  يهيهدر ژانودر ژانو  يكيكروبروب  آقايآقاي

كوچك در بوداپست سپرد كوچك در بوداپست سپرد   ييهاها  ييسازنده اسباب بازسازنده اسباب باز  ييتعاونتعاون  يكيكرساند و آن را به رساند و آن را به 

  ييهاهامكعبمكعب  ييسرسر  ينيناعالم شد و اولاعالم شد و اول  ۱۹۷۷۱۹۷۷سال سال   يليلثبت اختراع در اواثبت اختراع در اوا  ييديهييديهتاتا. . 

ازدواج كرده ازدواج كرده   يكيكزمان ارنو روبزمان ارنو روب  ينينتا اتا ا. . شدندشدند  يانياننمانما  ۱۹۷۷۱۹۷۷ساخته شده اواخر سال ساخته شده اواخر سال 

  ..بودبود

  يكيك  ))TTeerruuttoosshhii    IIsshhiiggee((ييجج  ييشش  يياا  ييتروتوشتروتوش  ..اقدام كردنداقدام كردند  ييثبت پازل مشابهثبت پازل مشابه  ييبرابرا  يكيكهم همزمان با روبهم همزمان با روب  يگريگرنفر دنفر د  دودو

قبل از قبل از     ))LLaarrrryy  NNiicchhoollss((يكلُزيكلُزنن  ييبه نام لربه نام لر  يكايييكاييآمرآمر  يكيك  ..اقدام كرداقدام كرد  ييمكعب كامالً مشابه ژاپنمكعب كامالً مشابه ژاپن  يكيكثبت ثبت   ييبرابرا  يكيكسال پس از روبسال پس از روب

  ييهاهاشركتشركت  ييتوسط تمامتوسط تمام  يكلزيكلزنن  يچهيچهبازباز. . هم نگه داشته شده بودندهم نگه داشته شده بودند  ربا كنارربا كناررا به ثبت رسانده بود كه توسط آهنرا به ثبت رسانده بود كه توسط آهن  ييمكعبمكعب  يكيكروبروب

و و   يديدخرخر..به همراه آورد به همراه آورد   يكيكبه نفع مكعب روببه نفع مكعب روب  ياديياديزز  يازاتيازاترد شد كه بعدها امترد شد كه بعدها امت  ييذهنذهن  ييهاهاييبازبازاز جمله انجمن اسباباز جمله انجمن اسباب  ييبازبازاسباباسباب

كه در كه در   يياو هنگاماو هنگام. . كردكرد  يدايدارا پرا پ  يكيكمكعب روبمكعب روب  ))TTiibboorr  LLaacczzii((ييالكزالكز  يبريبركه تكه ت  ييرونق بود تا زمانرونق بود تا زمانييكند و بكند و ب  يكيكفروش مكعب روبفروش مكعب روب

دان برجسته بود دان برجسته بود ياضيياضيرر  يكيككه كه   ييالكزالكز  ..نظر گرفتنظر گرفت  يريربا مكعب بود را زبا مكعب بود را ز  ييول بازول بازكه مشغكه مشغ  ييخدمتخدمت  يشيشقهوه بود پقهوه بود پ  يدنيدننوشنوش  ينينحح

KKoonnssuummee  يالتييالتياا  ييروز بعد او به شركت تجارروز بعد او به شركت تجار  ..شدشد  يريرمتحمتح xx    فروش مكعب در غرب را گرفتفروش مكعب در غرب را گرفت  يازيازرفت و امترفت و امت..  

  

TTii  مالقاتمالقات bboorr  LLaacczzii  يكيكبا روببا روب  

TTiibboorr  LLaacczzii  بار وارد اتاق شد من احساس كردم بار وارد اتاق شد من احساس كردم   ينيناولاول  روبيك برايروبيك براي  ييوقتوقت: : يديدگوگوييمم  يكيكمورد مالقات با ارنو روبمورد مالقات با ارنو روب  دردر

  ييمجارستانمجارستان  يگاريگارسس  يكيكبود و بود و   يدهيدهلباس پوشلباس پوش  ييكه بطور وحشتناككه بطور وحشتناك  يديدرسرسييبه نظر مبه نظر م  يريرفقفق  يكيكاو مثل او مثل . . پول به او بدهمپول به او بدهم  ييمقدارمقدار  يديدكه باكه با

  ..يميمها دالر فروش داشته باشها دالر فروش داشته باشيليونيليونمم  يميمتوانتوانييبه او گفتم ما مبه او گفتم ما م. . امامدانستم كه نابغه به چنگ آوردهدانستم كه نابغه به چنگ آوردهييا ما مامام. . بودبود  يزانيزاناز لبش آواز لبش آو  يمتيمتارزان قارزان ق

  

  نورمبرگنورمبرگ  يياسباب بازاسباب باز  نمايشگاهنمايشگاه

گذاشت، البته نه به صورت گذاشت، البته نه به صورت   يشيشنورمبرگ به نمانورمبرگ به نما  ييبازبازاسباباسباب  يشگاهيشگاهرفت كه  مكعب را در نمارفت كه  مكعب را در نما  يشيشتا آنجا پتا آنجا پ  الكزيالكزي

كرد و كرد و ييمم  ييزد و با مكعب باززد و با مكعب بازييقدم مقدم م  يشگاهيشگاهدر اطراف نمادر اطراف نما  ييالكزالكز. . ييرسمرسم  يشيشنمانما

  ييبازبازمتخصص اسبابمتخصص اسباب  ))TToomm  KKrreemmeerr((تام كرمرتام كرمر  ييكرده بود كه آقاكرده بود كه آقا  يزييزيرربرنامهبرنامه  ييطورطور

  ..ياستياستدندن  يبيباز عجااز عجا  يكيكتصور كرد كه مكعب روبتصور كرد كه مكعب روب  KKrreemmeerr. . كندكند  اتاترا مالقرا مالق  يتانيايتانيابربر

را را   ييذهنذهن  ييفكرفكر  ييهاهاييمكعب توسط انجمن بازمكعب توسط انجمن باز  يليونيليونمم  يكيكبعد او قرارداد ساخت بعد او قرارداد ساخت   ييندندچچ

  ..كردكرد  يميمتنظتنظ

  

  نهفته در نام مكعبنهفته در نام مكعب  رازراز
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سال از سال از   يكيكپازل تا بعد از گذشت پازل تا بعد از گذشت   ينيناا. . يافتيافتشهرت شهرت   ))BBuuvvuuooss  KKoocckkaa((ييييدر مجارستان ابتدا به مكعب جادودر مجارستان ابتدا به مكعب جادو  يكيكروبروب  مكعبمكعب

به به   ييفكرفكر  ييهاهاييانجمن بازانجمن باز. . مكعب شدمكعب شد  ييالمللالمللينينثبت اختراع مانع از ثبت بثبت اختراع مانع از ثبت ب  ينينقوانقوان. . بودبود  يدهيدهنرسنرس  ييالمللالمللينيناش هنوز به ثبت باش هنوز به ثبت بيهيهثبت اولثبت اول

  يرايرارا برجسته كرد زرا برجسته كرد ز  يكيكنام ارنو روبنام ارنو روب  ينينقوانقوان  ييرييرتغتغ  ينينمكعب بود البته امكعب بود البته ا  ييصارصارحقوق انححقوق انح  ردنردنبدست آوبدست آو  يينام مشخص برانام مشخص برا  يكيكدنبال دنبال 

  ..اش مطرح شداش مطرح شداز آن به بعد به نام سازندهاز آن به بعد به نام سازنده  ييييمكعب جادومكعب جادو

  

  !!ييانقالبانقالب  ميليونرميليونر

  ..بودبود  يكيكمكعب روبمكعب روب  يشرفتيشرفتو پو پ  ييييدهه شكوفادهه شكوفا  ،،۸۰۸۰دهه دهه . . شدشد  خود ساخته در بلوك شرقخود ساخته در بلوك شرق  يليونريليونرمم  ينيناولاول  يكيكروبروب  ارنوارنو

CCuubbiicc  rruubbee ss)) ساله ساله   ۱۶۱۶دانش آموز دانش آموز   يكيك. . يابنديابندببرا را حل آن حل آن راهراهو و كرده كرده   ييرا شكل دادند تا با مكعب بازرا شكل دادند تا با مكعب باز  ييييهاهاكلوبكلوب  ))يكيكهواداران روبهواداران روبنام نام

  ييبرنده مسابقات جهانبرنده مسابقات جهان  يهيهثانثان  ۲۲/۹۵۲۲/۹۵با مرتب كردن مكعب در مدت زمان با مرتب كردن مكعب در مدت زمان   MMiinnhh  TThhaaiiبه نام به نام   جلسجلسآنآناز لساز لس  يتنامييتناميوو  يرستانييرستانيدبدب

را را   يكيكروبروب  يويواو به عالوه استوداو به عالوه استود. . بنا نهادبنا نهاد  ينينرا در مجارستان به نفع مخترعرا در مجارستان به نفع مخترع  يياايهيهپاپا  يكيكارنو روبارنو روب. . شدشد  ۱۹۸۲۱۹۸۲در ماه ژوئن سال در ماه ژوئن سال   يكيكروبروب

  يديدهم تولهم تول  يگرييگريمتنوع دمتنوع د  ييهاهاييبازبازاسباباسباب  يكيكروبروب. . و مبلمان هستندو مبلمان هستند  ييبازبازاسباباسباب  ييكند كه در آن دوازده نفر مشغول طراحكند كه در آن دوازده نفر مشغول طراحيياداره ماداره م  يزيزنن

RRuubbiikkكرده است از جمله كرده است از جمله  ’’ss   SSnnaakk ee . .ينهينهرا در زمرا در زم  يشيشهاهاييكرده و تئوركرده و تئور  ييطراحطراح  يزيزنن  ايايرايانهرايانه  ييهاهايياو در نظر دارد بازاو در نظر دارد باز  

را هم اكنون در را هم اكنون در   يكيكمحدود حقوق مربوط به مكعب روبمحدود حقوق مربوط به مكعب روب  يتيتبا مسئولبا مسئول  ))SSeevveenn  TToowwnnss((سون تونزسون تونز. . گسترش دهدگسترش دهد  ييهندسهندس  ييساختارهاساختارها

  ..دارددارد  يارياراختاخت

////::HHttttpp: : منبعمنبع wwwwww..RRuubbiikk ss .. iirr  
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  ساختار مكعبساختار مكعب
اندازه تقريبي هر سمت از اندازه تقريبي هر سمت از . . ))سفيد، زرد، قرمز، نارنجي، آبي، سبزسفيد، زرد، قرمز، نارنجي، آبي، سبز((يك رنگيك رنگ  وجهوجه  هرهردر در هستش و هستش و   وجهوجه  ۶۶روبيك داراي روبيك داراي يك مكعب يك مكعب 

  ))گوشهگوشه((مكعب سه رنگمكعب سه رنگ  ۸۸و و   ))لبه وسطلبه وسط((مكعب دورنگمكعب دورنگ  ۱۲۱۲، ، ))وسطوسط((مكعب تك رنگمكعب تك رنگ  ۶۶  ازازمكعب مكعب   هستش و كلهستش و كل  CCmm۷۱۵۷۱۵//۵۵روبيك روبيك مكعب مكعب 

(هست، تشكيل شدههست، تشكيل شده  ))مهرهمهره((قطعه مكعب كوچكقطعه مكعب كوچك  ۲۶۲۶كه مجموعاً كه مجموعاً  .)   ))۱۱كل كل شش.

  ۱۱شكلشكل

كه شامل كه شامل   ))xx,,  yy,,  zzمحورهاي محورهاي در جهتدر جهت((ي مكعب از سه محور بهم چسبيدهي مكعب از سه محور بهم چسبيدههستههستهدر يك مكعب روبيك از جنس خوب و روون، در يك مكعب روبيك از جنس خوب و روون، 

به هر به هر   ))فنر به جهت انعطاف پذير كردن روبيك بكار ميرهفنر به جهت انعطاف پذير كردن روبيك بكار ميره((و فنرو فنربا پيچ با پيچ   ))وسطوسط((هاي تك رنگهاي تك رنگشش قسمت متصل شونده هست، تشكيل شده كه مكعبشش قسمت متصل شونده هست، تشكيل شده كه مكعب

مشاهده ميكنيم، قسمت مشاهده ميكنيم، قسمت   ۲۲همانطور كه در شكل همانطور كه در شكل   ))۲۲شكل شكل ((..بسته ميشن و فقط حول محور خودشون ميچرخنبسته ميشن و فقط حول محور خودشون ميچرخنهاي محور هاي محور يك از قسمتيك از قسمت

به اون محورها متصل شدن و فقط قابليت چرخيدن حول به اون محورها متصل شدن و فقط قابليت چرخيدن حول هاي تك رنگ هاي تك رنگ بنفش رنگ همان محورهاي بهم چسبيده هستش و مكعببنفش رنگ همان محورهاي بهم چسبيده هستش و مكعب

  . . محور خودشون رو دارنمحور خودشون رو دارن

  ۲۲شكل شكل 

  استاندارداستاندارد  هاي يك مكعبهاي يك مكعبرنگرنگ

  

    ..هاي تك رنگ جا ميشن و يك مكعب روبيك رو تشكيل ميدنهاي تك رنگ جا ميشن و يك مكعب روبيك رو تشكيل ميدنهاي دو رنگ و سه رنگ هم مابين مكعبهاي دو رنگ و سه رنگ هم مابين مكعبمكعبمكعب

  ::عدد رو نشون ميدهعدد رو نشون ميده  ۸۸هاي سه رنگ به تعداد هاي سه رنگ به تعداد مكعبمكعب  ۴۴عدد، و شكل عدد، و شكل   ۱۲۱۲هاي دو رنگ به تعداد هاي دو رنگ به تعداد مكعبمكعب    ۳۳شكل شكل 

  زردزردرنگ  رنگ    در مقابل در مقابل     سفيدسفيد  رنگ رنگ   ..۱۱

  نارنجينارنجيرنگ  رنگ    در مقابل در مقابل     قرمزقرمز  رنگ رنگ   ..۲۲

  سبزسبزرنگ  رنگ    در مقابل در مقابل     آبيآبي  رنگ رنگ   ..۳۳

ش روبروي ما باشه، اونوقت رنگ باال ش روبروي ما باشه، اونوقت رنگ باال قرمزقرمزش رو به پايين و رنگ ش رو به پايين و رنگ سفيدسفيداگر مكعب رو طوري در دست بگيريم كه رنگ اگر مكعب رو طوري در دست بگيريم كه رنگ   ..۴۴

  ..خواهد بودخواهد بود  نارنجينارنجيو رنگ پشت مكعب و رنگ پشت مكعب   آبيآبي، رنگ سمت چپ ، رنگ سمت چپ سبزسبز، رنگ سمت راست ، رنگ سمت راست زردزرد

اي وجود ندارد كه اي وجود ندارد كه يا مهرهيا مهره. . رو با هم داشته باشهرو با هم داشته باشه  نارنجينارنجيو و   قرمزقرمزهاي هاي اي وجود ندارد كه رنگاي وجود ندارد كه رنگپس با اين حساب مهرهپس با اين حساب مهره  ..۵۵

  ..رو با هم داشته باشهرو با هم داشته باشه  سبزسبزو و   آبيآبيهاي هاي اي وجود ندارد كه رنگاي وجود ندارد كه رنگرو با هم داشته باشه و همينطور مهرهرو با هم داشته باشه و همينطور مهره  سفيدسفيدو و   زردزردهاي هاي رنگرنگ

۸/۳۷

۸/۳۷



  ۴۴شكلشكل    ۳۳شكلشكل  

  اابب  هاي سه رنگهاي سه رنگهاي دو رنگ جابجا ميشه و مكان مكعبهاي دو رنگ جابجا ميشه و مكان مكعبهاي دو رنگ فقط با مكعبهاي دو رنگ فقط با مكعبمكان مكعبمكان مكعب  ::و مسخرهو مسخره  يياضافاضاف  يحيحتوضتوض

  ..هاي سه رنگ جابجا ميشههاي سه رنگ جابجا ميشهمكعبمكعب

  

  حوه گرفتن مكعب روبيك در دستحوه گرفتن مكعب روبيك در دستنن

  راستراست: : سبزسبزباال    باال    : : زردزردروبرو   روبرو   : : قرمزقرمز

  
  

    

۹/۳۷

۹/۳۷



  ))فرمول نويسي و آشنايي با حركاتفرمول نويسي و آشنايي با حركاتدر مورد در مورد ((۳۳مقدمهمقدمه

  ))بطور كاملبطور كامل((نويسي و آشنايي با حركاتنويسي و آشنايي با حركات  فرمولفرمول
ها و ها و اما براي كاملتر بودن مطلب آموزشي، تمام فرمولاما براي كاملتر بودن مطلب آموزشي، تمام فرمول. . هستيمهستيم  ي حركات مكعب كه آشناي حركات مكعب كه آشناسي و نحوهسي و نحوهنوينويبا فرمولبا فرمول

  ..اميدوارم مفيد باشهاميدوارم مفيد باشه. . حركات مكعب رو بطور كامل ميزارمحركات مكعب رو بطور كامل ميزارم

,,FF22LLدر حل مكعب روبيك به روش در حل مكعب روبيك به روش    OOLLLL,,   PPLLLL گاهي الزم ميشه كه كل روبيك رو در جهت خاصي ، گاهي الزم ميشه كه كل روبيك رو در جهت خاصي ،

و و   ممبه خاطر سرعت كم در چرخوندن استفاده كنيبه خاطر سرعت كم در چرخوندن استفاده كني  ايينايينو پو پ  عقبعقب  هاي جلو،هاي جلو،اطر هست كه كمتر از اليهاطر هست كه كمتر از اليهاين هم به اين خاين هم به اين خ. . بچرخونيمبچرخونيم

حركاتي كه در اين حركاتي كه در اين . . استفاده كنيم كه سرعتمون رو در چرخوندن بيشتر ميكنهاستفاده كنيم كه سرعتمون رو در چرخوندن بيشتر ميكنه  ي باال، سمت راست و سمت چپي باال، سمت راست و سمت چپهاهابيشتر از اليهبيشتر از اليه

  ::اند ازاند ازروش از حل مكعب به كار ميره عبارتروش از حل مكعب به كار ميره عبارت

UU,,   uu,,   DD,,  dd,,   FF,,  ff ,,  BB,,  RR,,  rr,,   LL,,  ll,,   xx,,   yy,,   zz,,  '' ,,  22,,  22''  
,,FFحركات حركات    ff ,,   BB   بيشتر براي ايجاد حالت مورد نظر بكار ميره و در حل روبيك به خاطر سرعت كم كمتر مورد بيشتر براي ايجاد حالت مورد نظر بكار ميره و در حل روبيك به خاطر سرعت كم كمتر مورد

  ..استفاده قرار ميگيرهاستفاده قرار ميگيره

ها ها اما همانطور كه گفتم ميخوام تمام حركات و فرمولاما همانطور كه گفتم ميخوام تمام حركات و فرمول. . تمام حركاتي كه در اين روش مورد لزوم بود رو در باال نوشتمتمام حركاتي كه در اين روش مورد لزوم بود رو در باال نوشتم

  ::پس شروع ميكنمپس شروع ميكنم. . رو بطور كامل بنويسمرو بطور كامل بنويسم

  

  ))**  --  ''22  --  22  --  ''((  عالماتعالمات  ييننمعمع
  ۱۱جدول شماره جدول شماره 

  توضيحاتتوضيحات  عالمتعالمت

  ..درجه در جهت عقربه ساعت بچرخونيمدرجه در جهت عقربه ساعت بچرخونيم  ۹۰۹۰هاي ذكر شده نوشته شده باشه، بايد همون وجه رو هاي ذكر شده نوشته شده باشه، بايد همون وجه رو اگر يكي از حروف بدون يكي از عالمتاگر يكي از حروف بدون يكي از عالمت  

  ..هاي ساعت بچرخونيمهاي ساعت بچرخونيمدرجه در جهت خالف عقربهدرجه در جهت خالف عقربه  ۹۰۹۰باشد، بايد همون وجه رو باشد، بايد همون وجه رو   اين عالمت به همراه يكي از حروفاين عالمت به همراه يكي از حروفاگر اگر   ''

  ..درجه در جهت عقربه ساعت بچرخونيمدرجه در جهت عقربه ساعت بچرخونيم  ۱۸۰۱۸۰بعد از حروف نوشته ميشه و معنيش اينه كه همون وجه رو بعد از حروف نوشته ميشه و معنيش اينه كه همون وجه رو   22

  ..بچرخونيمبچرخونيمهاي ساعت هاي ساعت درجه در جهت خالف عقربهدرجه در جهت خالف عقربه  ۱۸۰۱۸۰بعد از حروف نوشته ميشه و معنيش اينه كه همون وجه رو بعد از حروف نوشته ميشه و معنيش اينه كه همون وجه رو   ''22

  ..معنيش اينه كه فرمول داخل پارانتز رو پنج بار اجرا كنيممعنيش اينه كه فرمول داخل پارانتز رو پنج بار اجرا كنيم) ) ''RR  UU  RR''  UU((55**  به اين صورت بكار ميرهبه اين صورت بكار ميره  **

تنها دليلش براي چرخوندن يكي در جهت عقربه و ديگري در خالف جهت عقربه ساعت اينه كه در بعضي تنها دليلش براي چرخوندن يكي در جهت عقربه و ديگري در خالف جهت عقربه ساعت اينه كه در بعضي . . دقيقاً مثل هم هستندقيقاً مثل هم هستن  ''22و و   22حركات حركات ي ي نتيجهنتيجه  ::۱۱  توضيحتوضيح

  !!باعث سرعت بيشتر، و بستگي به حركت قبل از خودش داره كه در چه جهتي بودهباعث سرعت بيشتر، و بستگي به حركت قبل از خودش داره كه در چه جهتي بوده  ''22باعث سرعت ميشه، و در بعضي مواقع هم استفاده از باعث سرعت ميشه، و در بعضي مواقع هم استفاده از   22مواقع استفاده از مواقع استفاده از 

  ..استفاده ميشه و بين اين دو هيچ فرقي وجود ندارهاستفاده ميشه و بين اين دو هيچ فرقي وجود نداره  iiاز حرف از حرف   ''در بعضي جاها بجاي عالمت در بعضي جاها بجاي عالمت   ::۲۲توضيح توضيح 

  

  يهيهو حروف مربوط به هر تك الو حروف مربوط به هر تك ال  هاها  يهيهالال  يينامگذارنامگذار
  ۲۲جدول شماره جدول شماره 

  توضيحاتتوضيحات  حروفحروف

UU  درجه در جهت عقربه ساعت ميچرخونيمدرجه در جهت عقربه ساعت ميچرخونيم  ۹۰۹۰ي باال رو ي باال رو اليهاليه..  

DD  ميچرخونيمميچرخونيمدرجه در جهت عقربه ساعت درجه در جهت عقربه ساعت   ۹۰۹۰ي پايين رو ي پايين رو اليهاليه..  

FF  درجه در جهت عقربه ساعت ميچرخونيمدرجه در جهت عقربه ساعت ميچرخونيم  ۹۰۹۰ي جلو رو ي جلو رو اليهاليه..  

BB  درجه در جهت عقربه ساعت ميچرخونيمدرجه در جهت عقربه ساعت ميچرخونيم  ۹۰۹۰ي عقب رو ي عقب رو اليهاليه..  

RR  درجه در جهت عقربه ساعت ميچرخونيمدرجه در جهت عقربه ساعت ميچرخونيم  ۹۰۹۰ي راست رو ي راست رو اليهاليه..  

LL  درجه در جهت عقربه ساعت ميچرخونيمدرجه در جهت عقربه ساعت ميچرخونيم  ۹۰۹۰ي چپ رو ي چپ رو اليهاليه..  

۱۰/۳۷

۱۰/۳۷



MM  درجه در جهت عقربه ساعت ميچرخونيمدرجه در جهت عقربه ساعت ميچرخونيم  ۹۰۹۰رو رو ) ) وسطوسط((چپچپ  هاي راست وهاي راست وي بين اليهي بين اليهاليهاليه..  

EE  درجه در جهت عقربه ساعت ميچرخونيمدرجه در جهت عقربه ساعت ميچرخونيم  ۹۰۹۰هاي باال و پايين رو هاي باال و پايين رو ي بين اليهي بين اليهاليهاليه..  

SS  درجه در جهت عقربه ساعت ميچرخونيمدرجه در جهت عقربه ساعت ميچرخونيم  ۹۰۹۰هاي جلو و عقب رو هاي جلو و عقب رو ي بين اليهي بين اليهاليهاليه..  

  ..قابل فهم هستشقابل فهم هستش  ۱۱حات جدول شمارهحات جدول شمارههمراه باشد و معنيش طبق توضيهمراه باشد و معنيش طبق توضي  ۱۱هاي جدول شمارههاي جدول شمارهبا يكي از عالمتبا يكي از عالمت  ۲۲ممكن است هر يك از حروف جدول شمارهممكن است هر يك از حروف جدول شماره  ::توضيحتوضيح
  ..درجه در جهت خالف عقربه ساعتدرجه در جهت خالف عقربه ساعت  ۱۸۰۱۸۰  راستراست  يياليهاليه: : ''RR22              . . درجه در جهت خالف عقربه ساعتدرجه در جهت خالف عقربه ساعت  ۹۰۹۰ي باال ي باال يعني اليهيعني اليه  ''UU      ::مثالمثال

  

  يكيكو حروف مربوط به هر و حروف مربوط به هر   يهيههر دو الهر دو ال  يينامگذارنامگذار
  ۳۳جدول شماره جدول شماره 

  توضيحاتتوضيحات  حروفحروف

uu  ي ي اليهاليهUU   و وMM   هاي ساعت ميچرخونيمهاي ساعت ميچرخونيمدرجه در جهت عقربهدرجه در جهت عقربه  ۹۰۹۰رو باهم رو باهم..  

dd  ي ي اليهاليهDD   و وMM   هاي ساعت ميچرخونيمهاي ساعت ميچرخونيمدرجه در جهت عقربهدرجه در جهت عقربه  ۹۰۹۰رو باهم رو باهم..  

ff  ي ي اليهاليهFF   و وSS   هاي ساعت ميچرخونيمهاي ساعت ميچرخونيمدرجه در جهت عقربهدرجه در جهت عقربه  ۹۰۹۰رو باهم رو باهم..  

bb  ي ي اليهاليهBB   و وSS   ميچرخونيمميچرخونيم  هاي ساعتهاي ساعتدرجه در جهت عقربهدرجه در جهت عقربه  ۹۰۹۰رو باهم رو باهم..  

rr  ي ي اليهاليهRR   و وMM   هاي ساعت ميچرخونيمهاي ساعت ميچرخونيمدرجه در جهت عقربهدرجه در جهت عقربه  ۹۰۹۰رو باهم رو باهم..  

ll  ي ي اليهاليهLL   و وMM   هاي ساعت ميچرخونيمهاي ساعت ميچرخونيمدرجه در جهت عقربهدرجه در جهت عقربه  ۹۰۹۰رو باهم رو باهم..  

mm  هاي هاي اليهاليهRR   و وLL   ي ي حول اليهحول اليهباهم باهمMM  ۹۰۹۰  درجه ميچرخندرجه ميچرخن..  

ee  هايهاياليهاليه  UU   و وDD  ي ي باهم حول اليهباهم حول اليهEE  ۹۰۹۰  درجه ميچرخندرجه ميچرخن..  

ss  هايهاياليهاليه  FF   و وBB  ي ي باهم حول اليهباهم حول اليهSS  ۹۰۹۰  درجه ميچرخندرجه ميچرخن..  

  ..قابل فهم استقابل فهم است، ، ۱۱طبق توضيحات جدول شمارهطبق توضيحات جدول شمارهمعنيش معنيش همراه باشد و همراه باشد و   ۱۱هاي جدول شمارههاي جدول شمارههر يك از حروف اين جدول ممكن است با يكي از عالمتهر يك از حروف اين جدول ممكن است با يكي از عالمت  ::توضيحتوضيح

  

  يكيكمربوط به كل روبمربوط به كل روب  ييحركات چرخشحركات چرخش
  ۴۴جدول شماره جدول شماره 

  توضيحاتتوضيحات  حروفحروف

xx   كل روبيك در جهت محورهاي كل روبيك در جهت محورهايxx  ۹۰۹۰  هاي ساعت ميچرخونيمهاي ساعت ميچرخونيمدرجه در جهت عقربهدرجه در جهت عقربه..  

yy   كل روبيك در جهت محورهاي كل روبيك در جهت محورهايyy  ۹۰۹۰  هاي ساعت ميچرخونيمهاي ساعت ميچرخونيمدرجه در جهت عقربهدرجه در جهت عقربه..  

zz   كل روبيك در جهت محورهاي كل روبيك در جهت محورهايzz  ۹۰۹۰  هاي ساعت ميچرخونيمهاي ساعت ميچرخونيمدرجه در جهت عقربهدرجه در جهت عقربه..  

  ..ستستقابل فهم هقابل فهم ه، ، ۱۱طبق توضيحات جدول شمارهطبق توضيحات جدول شمارهمعنيش معنيش همراه باشد و همراه باشد و   ۱۱هاي جدول شمارههاي جدول شمارههر يك از حروف اين جدول ممكن است با يكي از عالمتهر يك از حروف اين جدول ممكن است با يكي از عالمت  ::توضيحتوضيح

  

    

۱۱/۳۷

۱۱/۳۷



  مربوط به هر حركتمربوط به هر حركت  هايهاي  عكسعكس
  ..استاستدر تمامي حاالت رنگ قرمز به عنوان رنگ روبرو، رنگ زرد به عنوان رنگ باال و رنگ سبز به عنوان رنگ راست مد نظر در تمامي حاالت رنگ قرمز به عنوان رنگ روبرو، رنگ زرد به عنوان رنگ باال و رنگ سبز به عنوان رنگ راست مد نظر 

  هاي آبي، نارنجي و سفيد معلومههاي آبي، نارنجي و سفيد معلومهبا اين حساب تكليف رنگبا اين حساب تكليف رنگ

  
  اياي  حركات تك اليهحركات تك اليه

UUي ي حركات اليهحركات اليه

  

  

  

  
  

DDي ي حركات اليهحركات اليه

  

  

  

  
  

FF  ييحركات اليهحركات اليه

  

  

  

  
  

BB  ييحركات اليهحركات اليه

  

  

  

  
  

    

۱۲/۳۷

۱۲/۳۷



  RRي ي حركات اليهحركات اليه

  

  

  

  
  

  LLي ي حركات اليهحركات اليه

  

  

  

  
  

  ادامهادامهدر در   ''22ديگه از قرار دادن شكل عالمت ديگه از قرار دادن شكل عالمت ستش؛ پس ستش؛ پس يكي هيكي ه  ''22و و   22هاي هاي نتيجه عالمتنتيجه عالمت  كنيم،كنيم،هاي باال مشاهده ميهاي باال مشاهده ميهمانطور كه در عكسهمانطور كه در عكس  ::توضيحتوضيح

  ..ركت قبل از خودش دارهركت قبل از خودش دارههمانطور كه قبالً اشاره كردم تفاوت اين دو عالمت بستگي به حهمانطور كه قبالً اشاره كردم تفاوت اين دو عالمت بستگي به ح. . كنم تا آموزش خسته كننده نباشهكنم تا آموزش خسته كننده نباشهخودداري ميخودداري مي

  

  MMي ي حركات اليهحركات اليه

              
  

  EEي ي حركات اليهحركات اليه

              
  

  SSي ي حركات اليهحركات اليه

              
  

    

۱۳/۳۷

۱۳/۳۷



  اياي  دو اليهدو اليه  تتااحركحرك

  uuي ي اااليهاليهدو دو حركات حركات 

          
  

  ddاي اي حركات دو اليهحركات دو اليه

              
  

  ffاي اي حركات دو اليهحركات دو اليه

              
  

  bbاي اي حركات دو اليهحركات دو اليه

              
  

  rrاي اي حركات دو اليهحركات دو اليه

              
  

  llاي اي حركات دو اليهحركات دو اليه

              
  

  mmاي اي حركات دو اليهحركات دو اليه

              
  

  eeاي اي حركات دو اليهحركات دو اليه

              
  

  ssاي اي حركات دو اليهحركات دو اليه

              
  

    

۱۴/۳۷

۱۴/۳۷



,,xxت چرخشي حول محورهاي ت چرخشي حول محورهاي ااحركحرك   yy,,  zz  ))مربوط به كل روبيكمربوط به كل روبيك((  

  xxحركات چرخشي حول محور حركات چرخشي حول محور 

    

  
  

  yyحركات چرخشي حول محور حركات چرخشي حول محور 

    

  
  

  zzحركات چرخشي حول محور حركات چرخشي حول محور 

    

  
  

    

۱۵/۳۷

۱۵/۳۷



  بخش دومبخش دوم

  FF22LL,,OOLLLL,,PPLLLLمقدمات حل روبيك به روش مقدمات حل روبيك به روش 
  ))..باشدباشدميمي  SS__SSiimmoorrqq@@YYaahhoooo..ccoomm  نوشته سعيد سيمرغنوشته سعيد سيمرغو و   hhttttpp::////ffoorruumm..rruubbiikkeerr..iirr//iinnddeexx..pphhppاز يك فايل آموزشي دانلود شده از سايت از يك فايل آموزشي دانلود شده از سايت   مقدمه،مقدمه،  برخي از مطالب اينبرخي از مطالب اين((

  FF22LL,,OOLLLL,,PPLLLLمراحل حل مكعب روبيك به روش مراحل حل مكعب روبيك به روش 
  ::اين روش چهار تا مرحله دارهاين روش چهار تا مرحله داره

براي انجام اين مرحله با سرعت بيشتر، بعد از براي انجام اين مرحله با سرعت بيشتر، بعد از . . اليه يا مبتدي انجام ميشهاليه يا مبتدي انجام ميشهاين مرحله دقيقاً مانند روش اليهاين مرحله دقيقاً مانند روش اليه: : بعالوه يا Cross ي مرحله

با چه فرمولي ميشه با چه فرمولي ميشه   هايي كه قراره بعالوه رو ايجاد كنه نگاه كرده و سعي كنيم ببينيمهايي كه قراره بعالوه رو ايجاد كنه نگاه كرده و سعي كنيم ببينيمبهم زدن روبيك، بايد خوب به موقعيت لبهبهم زدن روبيك، بايد خوب به موقعيت لبه

ثانيه ثانيه   ۶۶من خودم تا من خودم تا ((..ثانيه اين مرحله رو انجام بديمثانيه اين مرحله رو انجام بديم  ۲۲براي ركورد زدن بايد تا براي ركورد زدن بايد تا . . در كمترين حركت و زمان اين مرحله رو انجام داددر كمترين حركت و زمان اين مرحله رو انجام داد

(LLميزنمميزنم ()   ))۵۵شكل شكل )

  ۵۵شكلشكل

اليه دوم به صورت همزمان در اليه دوم به صورت همزمان در هاي كناري هاي كناري اي اليه اول به همراه مهرهاي اليه اول به همراه مهرههاي گوشههاي گوشهدر اين مرحله مهرهدر اين مرحله مهره: : )F2L )First 2 Layer ي مرحله

حالت هستش، حالت هستش،   ۴۲۴۲در اين مرحله كه شامل در اين مرحله كه شامل . . ))۶۶شكل شكل ((گيرن و دو اليه اول به طور همزمان تكميل ميشنگيرن و دو اليه اول به طور همزمان تكميل ميشنجاي صحيح خودشون قرار ميجاي صحيح خودشون قرار مي

  ..ها در جاي صحيح خودشون قرار بگيرنها در جاي صحيح خودشون قرار بگيرنها رو شناسايي و فرمول مناسب همون حالت رو بكار بگيريم تا مهرهها رو شناسايي و فرمول مناسب همون حالت رو بكار بگيريم تا مهرهبايد تمام حالتبايد تمام حالت

  ۶۶شكلشكل

باز هم هر حالتي باز هم هر حالتي . . حالت مختلف پيش ميادحالت مختلف پيش مياد  ۵۷۵۷در اين مرحله در اين مرحله   FF22LLبعد از اتمام مرحله بعد از اتمام مرحله : : )OLL )Orientation of the Last Layer ي حلهمر

ي سوم تكميل ي سوم تكميل هاي اليههاي اليه، صرفنظر از رنگ، صرفنظر از رنگ))UU((هاي سطح باالهاي سطح باالبا زدن فرمول خاص هر حالت، رنگبا زدن فرمول خاص هر حالت، رنگ. . فرمول خاص خودش رو دارهفرمول خاص خودش رو داره

  ))۷۷شكل شكل ((ميشهميشه

  ۸۸شكلشكل                                                                                                    ۷۷شكلشكل

باز هم هر حالتي فرمول خاص باز هم هر حالتي فرمول خاص . . حالت مختلف پيش ميادحالت مختلف پيش مياد  OOLLLL ، ،۱۱۲۲ي ي بعد از مرحلهبعد از مرحله: : )PLL )Permutation of the Last Layer ي مرحله

ميگيرن و حل مكعب به پايان ميگيرن و حل مكعب به پايان ي سوم جابجا ميشن و در جاي صحيح خودشون قرار ي سوم جابجا ميشن و در جاي صحيح خودشون قرار هاي اليههاي اليهدر اين مرحله مهرهدر اين مرحله مهره. . خودش رو دارهخودش رو داره

  ..ن شيرين ميشهن شيرين ميشهووممو كامو كام  ))۸۸شكل شكل ((ميرسهميرسه

  

۱۶/۳۷

۱۶/۳۷



FF22LL,,  OOLLLL,,  PPLLLL  
بهترين راه همون بهترين راه همون   منمن  براي ياد گرفتن اين روش، به نظربراي ياد گرفتن اين روش، به نظر. . ؛ خالصه شده ولي مفيد؛ خالصه شده ولي مفيدحاال ميرسيم به قسمت اصلي آموزشحاال ميرسيم به قسمت اصلي آموزش

در ادامه اين شيوه رو در ادامه اين شيوه رو . . برا ياد گرفتنبرا ياد گرفتن  ازش استفاده ميكنمازش استفاده ميكنماي كه خودم اي كه خودم شيوهشيوه. . بندي كردن هر گروه هستشبندي كردن هر گروه هستشبندي كردن و رنگبندي كردن و رنگگروهگروه

  ..توضيح ميدمتوضيح ميدم

  FF22LL  يي  مرحلهمرحله
گفتم گفتم   همونطور كههمونطور كه. . FF22LLميرسيم به مرحله ميرسيم به مرحله حاال حاال . . ، اون رو به سمت پايين قرار بدين، اون رو به سمت پايين قرار بدينCCrrooooss  بعد از درست كردنبعد از درست كردن

  ::حالت مختلف كه به دو صورت ميشه اين مرحله دسته بندي كردحالت مختلف كه به دو صورت ميشه اين مرحله دسته بندي كرد  ۴۲۴۲اي با اي با مرحلهمرحله

  ))انجام دادهانجام داده    hhttttpp::////wwwwww..ccuubbeessttaattiioonn..ccoo..uukkدسته بندي كه سايت دسته بندي كه سايت ((ايايقعيت مهره گوشهقعيت مهره گوشهدسته بندي بصورت مودسته بندي بصورت مودسته اول؛ دسته اول؛   ..۱۱

  ))كردهكرده  hhttttpp::////wwwwww..lleeaarrnn22ccuubbee..ccoommدسته بندي كه سايت دسته بندي كه سايت ((ايايهاي قرينههاي قرينهدسته بندي بصورت حالتدسته بندي بصورت حالتدسته دوم؛ دسته دوم؛   ..۲۲

  در ادامهدر ادامه. . من خودم از دسته بندي اولي استفاده ميكنممن خودم از دسته بندي اولي استفاده ميكنم. . چه نوع دسته بندي استفاده كنينچه نوع دسته بندي استفاده كنيناز از حاال انتخاب با خودتون كه حاال انتخاب با خودتون كه 

  ..ايايبا حاالت قرينهبا حاالت قرينه  بنديبنديسپس دستهسپس دسته  ،،ايايبندي با موقعيت مهره گوشهبندي با موقعيت مهره گوشهاول دستهاول دسته. . رو براتون ميزارمرو براتون ميزارمبندي بندي دستهدسته  دودوهر هر حاالت حاالت 

  

يعني مهره سه رنگ در روبرو و سمت راست شما بايد قرار يعني مهره سه رنگ در روبرو و سمت راست شما بايد قرار . . قرار ميگيرهقرار ميگيره  FFRRاي در حالت اي در حالت ي گوشهي گوشهدر تمامي حاالت مهرهدر تمامي حاالت مهره  ::توجهتوجه

  ))UU((ي باالي باالو ديگري در اليهو ديگري در اليه  ))DD((ي پاييني پايينيكي در اليهيكي در اليه. . رو مشاهده ميكنيمرو مشاهده ميكنيم  FFRRاي در حالت اي در حالت ي گوشهي گوشهدر شكل زير دو مهرهدر شكل زير دو مهره. . بگيرهبگيره

  ۹۹شكلشكل

  

  دسته بندي بصورت موقعيت مهره ي گوشه ايدسته بندي بصورت موقعيت مهره ي گوشه اي
براي هر براي هر   ،،اي استاي استي گوشهي گوشهبر اساس موقعيت مهرهبر اساس موقعيت مهره  وو  تقسيم ميشهتقسيم ميشه  حالتهحالته  ۳۳گروه گروه   ۲۲خودش به خودش به كه كه بندي بندي در اين نوع دستهدر اين نوع دسته

  ..در نظر ميگيريم كه موجب يادسپاري آسون ميشهدر نظر ميگيريم كه موجب يادسپاري آسون ميشه  و رنگيو رنگي  حالتي اسمحالتي اسم

  FF22LLمرحله مرحله   اول ازاول از  دستهدستهگروه بندي حالت هاي گروه بندي حالت هاي 

  ::حالت مختلف هستحالت مختلف هست  ۳۳كه خود شامل كه خود شامل   ..قرار داردقرار دارد  ))DD((ي پاييني پاييناي در اليهاي در اليهي گوشهي گوشهحالتهايي كه مهرهحالتهايي كه مهره. . ۱۱

  ))DDdd((  ..قرار داردقرار دارد  ))DD((، در پايين، در پايينايايگوشهگوشه  رنگ سفيد مهرهرنگ سفيد مهره
  تا حالت مختلف دارنتا حالت مختلف دارن  ۴۴خودشون خودشون   ،،هر كدوم از اين حاالتهر كدوم از اين حاالت          ))RRdd. (. (قرار داردقرار دارد  ))RR((در سمت راستدر سمت راست  اي،اي،گوشهگوشه  رنگ سفيد مهرهرنگ سفيد مهره

  ))FFdd((..ما قرار داردما قرار دارد  ))FF((در روبرويدر روبروي  اي،اي،گوشهگوشه  سفيد مهرهسفيد مهرهرنگ رنگ 

  ::حالت مختلف هستحالت مختلف هست  ۳۳كه خود شامل كه خود شامل   ..قرار داردقرار دارد  ))UU((ي باالي باالاي در اليهاي در اليهي گوشهي گوشههايي كه مهرههايي كه مهرهحالتحالت. . ۲۲

  ))UUuu((..قرار داردقرار دارد  ))UU((در باالدر باال  اي،اي،گوشهگوشه  رنگ سفيد مهرهرنگ سفيد مهره
  تا حالت مختلف دارنتا حالت مختلف دارن  ۱۰۱۰كدوم از اين حاالت، خودشون كدوم از اين حاالت، خودشون هر هر           ))RRuu((..قرار داردقرار دارد  ))RR((در سمت راستدر سمت راست  اي،اي،گوشهگوشه  رنگ سفيد مهرهرنگ سفيد مهره

  ))FFuu((..ما قرار داردما قرار دارد  ))FF((در روبرويدر روبروي  اي،اي،گوشهگوشه  رنگ سفيد مهرهرنگ سفيد مهره

  

  

۱۷/۳۷

۱۷/۳۷



  هاي مربوط به هر حالتهاي مربوط به هر حالت  عكسعكس

DDddهاي هاي حالتحالت

DDdd11  DDdd22  DDdd33  DDdd44  
  

RRddهاي هاي حالتحالت

RRdd11  RRdd22  RRdd33  RRdd44  
  

FFddهاي هاي حالتحالت

FFdd11  FFdd22  FFdd33  FFdd44  
  

  UUuuهاي هاي حالتحالت
UUuu11

  
UUuu22

  

UUuu33

  
UUuu44

  

UUuu55

  
UUuu66

  

UUuu77

  
UUuu88

  

UUuu99

  
UUuu1100

  
  

  RRuuهاي هاي حالتحالت
RRuu11

  
RRuu22

  

RRuu33

  
RRuu44

  

RRuu55

  
RRuu66

  

RRuu77

  
RRuu88

  

RRuu99

  
RRuu1100

  
  

  FFuuهاي هاي حالتحالت
FFuu11

  

FFuu22

  

FFuu33

  

FFuu44

  

FFuu55

  

۱۸/۳۷



FFuu66

  

FFuu77

  

FFuu88

  

FFuu99

  

FFuu1100

  
  

. . صبر كنينصبر كنينيكم يكم . . نه عجله نكنيننه عجله نكنيننه نه . . نخاستيم ياد بگيريمنخاستيم ياد بگيريم  ..كنكن  ولشولش. . ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه هاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ. . چقده زيااااااااااااادهچقده زياااااااااااااده!!!!!!! !!!!!!! وااااااااااااااااااي اين همه حالتوااااااااااااااااااي اين همه حالت

  ..ميشهميشهتا حالت تا حالت   ۱۲۰۱۲۰تموم تموم با عث يادگيري با عث يادگيري   فقط يكم تمرين و تكرارفقط يكم تمرين و تكرار. . اونقدرها هم سخت نيستاونقدرها هم سخت نيست  ..))اي دادم هاااااي دادم هااااعجب روحيهعجب روحيه((اينا تازه كمتر از نصفش هستشاينا تازه كمتر از نصفش هستش

رو هنگام تمرين به ياد بسپارين و رو هنگام تمرين به ياد بسپارين و   هاهاها و نامها و نامرنگرنگ  ..همانطور كه ميبينين براي هر حالتي رنگي در نظر گرفته شده و در هر عكسي ناميهمانطور كه ميبينين براي هر حالتي رنگي در نظر گرفته شده و در هر عكسي نامي

اون اون   ))SSeett--uupp((فرمول ايجاد كردنفرمول ايجاد كردنهاي باال و اسمهاشون و هاي باال و اسمهاشون و بنديبنديرعايت رنگرعايت رنگها رو با ها رو با التالتحاال در جدولي تمام ححاال در جدولي تمام ح. . فرمول مربوطش رو سريع اجرا كنينفرمول مربوطش رو سريع اجرا كنين

  ..براتون ميزارمبراتون ميزارم  همان حالت،همان حالت،  ))SSoollvveedd((حالت و فرمول درست كردنحالت و فرمول درست كردن

  FF22LLمرحله مرحله دسته اول از دسته اول از   ييفرمول هافرمول ها

  DDddهاي هاي فرمول حالتفرمول حالت                                                                            RRddهاي هاي فرمول حالتفرمول حالت

RRdd11   
DDoo  [[RR22  UU22  RR''  UU''  RR  UU''  RR''  UU22  RR'']]   ttoo  sseett--uupp  
  
••  RR  UU22''  RR  UU  RR''  UU  RR  UU22''  RR22''  

  

۵۵  
DDdd11  
DDoo  [[nnootthhiinngg]]   ttoo  sseett--uupp  
  
DDoo  [[nnootthhiinngg]],,  tthhee  ccuubbee  iiss  ssoollvveedd!!  

  

۱۱  

RRdd22   
DDoo  [[FF''  LL''  UU22  LL  FF  RR  UU  RR'']]  ttoo  sseett--uupp  
  
••  RR  UU''  RR''  UU22  ((yy''))  RR''  UU''  RR  UU''  RR''  UU  RR     

۶۶  
DDdd22  
DDoo  [[FF''  UU''  FF  UU22  FF''  UU22  FF  UU''  RR  UU  RR'']]  ttoo  sseett--uupp  
  
••  RR  UU''  RR''  dd  RR''  UU22  RR  UU22''  RR''  UU  RR     

۲۲  

RRdd33   
DDoo  [[FF''  UU''  FF  UU  FF''  UU''  FF]]  ttoo  sseett--uupp  
  
••  RR  UU  RR''  UU''  ((xx))  UU  RR''  UU''  ll  

  

۷۷  
DDdd33  
DDoo  [[FF''  UU''  FF  UU  RR  UU  RR''  UU'']]  ttoo  sseett--uupp  
  
••  UU  RR  UU''  RR''  dd''  LL''  UU  LL  

  

۳۳  

RRdd44   
DDoo  [[RR  UU''  RR''  UU  RR  UU''  RR'']]  ttoo  sseett--uupp  
  
••  RR  UU  RR''  UU''  RR  UU  RR''  

  

۸۸  
DDdd44  
DDoo  [[RR  UU  RR''  UU''  FF''  UU''  FF  UU]]  ttoo  sseett--uupp  
  
••  dd''  LL''  UU  LL  dd  RR  UU''  RR''  

  

۴۴  

  

  

  FFddهاي هاي حالتحالتفرمول فرمول 

FFdd11  
DDoo  RR  UU''  RR''  UU  RR  UU22  RR''  UU  RR  UU''  RR''  ttoo  sseett--uupp    
  
••  RR  UU  RR''  UU''  RR  UU22  RR''  UU''  RR  UU  RR''  

  

۹۹  

FFdd22  
DDoo  RR  UU''  RR''  FF''  LL''  UU22  LL  FF  ttoo  sseett--uupp    
  
••  RR  UU''  RR''  dd  RR''  UU''  RR  UU''  RR''  UU''  RR  

  

۱۰۱۰  

FFdd33  
DDoo  FF''  UU  FF  UU''  FF''  UU  FF  ttoo  sseett--uupp    
  
••  ((yy''))  RR''  UU''  RR  UU  RR''  UU''  RR   

  

۱۱۱۱  

FFdd44  
DDoo  RR  UU  RR''  UU''  RR  UU  RR''  ttoo  sseett--uupp    
  
••  RR  UU''  RR''  UU  RR  UU''  RR''  

  

۱۲۱۲  

۱۹/۳۷

۱۹/۳۷



  

  

  UUuuهاي هاي فرمول حالتفرمول حالت
UUuu11   
DDoo  [[RR  UU''  RR''  UU  RR  UU''  RR''  UU  RR  UU''  RR'']]  ttoo  sseett--
uupp    
  
••  RR  UU  RR''  UU''  RR  UU  RR''  UU''  RR  UU  RR''    

۱۳۱۳  

UUuu22   
DDoo  [[RR  BB''  RR  BB  RR''  UU  RR'']]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  RR  UU''  ll  UU''  RR''  UU  ll''  

  

۱۴۱۴  

UUuu33   
DDoo  [[FF''  UU  FF  UU''  FF''  UU22  FF]]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  ((yy''))  RR''  UU22  RR  UU  RR''  UU''  RR  

  

۱۵۱۵  

UUuu44   
DDoo  [[RR22  UU  RR''  UU  RR  UU22  RR22  UU22]]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  UU22  RR22''  UU22  RR''  UU''  RR  UU''  RR22''  

  

۱۶۱۶  

UUuu55   
DDoo  [[FF''  UU''  FF  UU  FF''  UU22''  FF  UU]]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  dd''  LL''  UU22''  LL  UU''  LL''  UU  LL    

۱۷۱۷  

UUuu66   
DDoo  [[RR  UU  RR''  UU''  RR  UU''  RR''  UU22]]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  RR  UU''  RR''  UU22  RR  UU  RR''  

  

۱۸۱۸  

UUuu77   
DDoo  [[FF''  UU''  FF  UU  FF''  UU  FF  UU22]]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  dd22  ((yy))  RR''  UU''  RR  UU''  RR''  UU  RR  

  

۱۹۱۹  

UUuu88   
DDoo  [[RR  UU  RR''  UU''  RR  UU22  RR''  UU'']]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  UU  RR  UU22  RR''  UU  RR  UU''  RR''  

  

۲۰۲۰  

UUuu99   
DDoo  [[FF22  UU''  FF  UU''  FF''  UU22  FF22  UU22]]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  ((yy''))  UU22  RR22''  UU22  RR  UU  RR''  UU  RR22  

  

۲۱۲۱  

UUuu1100   
DDoo  [[RR  UU''  RR''  UU  RR  UU22  RR'']]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  RR  UU22  RR''  UU''  RR  UU  RR''    

۲۲۲۲  

  

  RRuuهاي هاي فرمول حالتفرمول حالت

RRuu11   
DDoo  [[FF''  UU''  FF  UU22  FF''  UU''  FF  UU'']]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  UU''  RR  UU22''  RR''  UU  RR  UU  RR''    

۲۳۲۳  

RRuu22   
DDoo  [[RR  UU''  RR''  UU  FF''  UU  FF  UU'']]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  dd  RR''  UU''  RR  dd''  RR  UU  RR''  

  

۲۴۲۴  

RRuu33   
DDoo  [[FF''  UU''  FF  UU]]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  dd''  LL''  UU  LL  

  

۲۵۲۵  

RRuu44   
DDoo  [[RR''  UU''  RR22  UU''  RR22  UU22  RR]]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  RR''  UU22  RR22''  UU  RR22''  UU  RR    

۲۶۲۶  

RRuu55   
DDoo  [[FF''  UU''  FF  UU22  FF''  UU  FF  UU'']]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  dd  RR''  UU''  RR  UU22''  RR''  UU  RR   

  

۲۷۲۷  

RRuu66   
DDoo  [[RR  UU''  RR''  UU''  RR  UU''  RR''  UU]]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  UU''  RR  UU  RR''  UU  RR  UU  RR''    

۲۸۲۸  

RRuu77   
DDoo  [[FF''  UU''  FF  UU22  FF''  UU22  FF  UU'']]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  dd  RR''  UU22  RR  UU22''  RR''  UU  RR  

  

۲۹۲۹  

RRuu88   
DDoo  [[RR  UU''  RR'']]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  RR  UU  RR''  

  

۳۰۳۰  

RRuu99   
DDoo  [[FF''  UU  FF  UU22  RR  UU  RR'']]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  RR  UU''  RR''  UU22  ((yy''))  RR''  UU''  RR     

۳۱۳۱  

RRuu1100   
DDoo  [[RR  UU''  RR''  UU''  RR  UU  RR''  UU]]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  UU''  RR  UU''  RR''  UU  RR  UU  RR''  

  

۳۲۳۲  

  

    

۲۰/۳۷

۲ /۳۷



  

  

  FFuuهاي هاي فرمول حالتفرمول حالت

FFuu11  
DDoo  [[RR  UU  RR''  UU22  RR  UU  RR''  UU]]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  UU''  RR  UU''  RR''  UU22  RR  UU''  RR''    

۳۳۳۳  

FFuu22  
DDoo  [[FF''  UU  FF  UU''  RR  UU''  RR''  UU]]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  UU''  RR  UU  RR''  dd  RR''  UU''  RR   

  

۳۴۳۴  

FFuu33  
DDoo  [[FF''  UU  FF  UU  FF''  UU''  FF  UU'']]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  dd  RR''  UU  RR  UU''  RR''  UU''  RR   

  

۳۵۳۵  

FFuu44  
DDoo  [[RR  UU''  RR''  UU22  FF''  UU''  FF]]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  ll  LL''  UU  LL  FF''  LL''  UU''  rr  RR''    

۳۶۳۶  

FFuu55  
DDoo  [[FF''  UU  FF]]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  ((yy''))  RR''  UU''  RR   

  

۳۷۳۷  

FFuu66  
DDoo  [[RR  UU  RR''  UU22  RR  UU22  RR''  UU]]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  UU''  RR  UU22''  RR''  UU22  RR  UU''  RR''    

۳۸۳۸  

FFuu77  
DDoo  [[FF''  UU  FF  UU  FF''  UU  FF  UU'']]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  dd  RR''  UU''  RR  UU''  RR''  UU''  RR   

  

۳۹۳۹  

FFuu88  
DDoo  [[RR  UU  RR''  UU22  RR  UU''  RR''  UU]]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  UU''  RR  UU  RR''  UU22  RR  UU''  RR''  

  

۴۰۴۰  

FFuu99  
DDoo  [[FF''  UU  FF  UU''  RR  UU22  RR''  UU]]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  UU''  RR  UU22''  RR''  dd  RR''  UU''  RR     

۴۱۴۱  

FFuu1100  
DDoo  [[RR  UU  RR''  UU'']]  ttoo  sseett--uupp    
  
••  UU  RR  UU''  RR''  

  

۴۲۴۲  

  

هايي رو كه مطابق شكل هستند هايي رو كه مطابق شكل هستند پس اول حالتپس اول حالت. . پيش بيادپيش بياد  ههاي هم ممكناي هم ممكنهاي ديگههاي ديگهحالتحالت  FF22LLدر مرحله در مرحله 

. . حالت ذكر شده تبديل بشهحالت ذكر شده تبديل بشه  ۴۲۴۲بياد، به يكي از بياد، به يكي از اي كه ممكن هست بوجود اي كه ممكن هست بوجود هاي ديگههاي ديگهرو جايگذاري كنيد تا حالترو جايگذاري كنيد تا حالت

  ..ميتونينميتونين  مطمئنًامطمئنًااگر هم ميتونين براش يه فرمولي بسازين كه اگر هم ميتونين براش يه فرمولي بسازين كه . . ثال نميزنم تا خودتون تجربه كنينثال نميزنم تا خودتون تجربه كنينمم

    

/ ۷

۲۱/۳۷



  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

    

ميتونيد از اين ميتونيد از اين . . زارمزارمهاشون براتون ميهاشون براتون ميبنديبنديدر يك صفحه با رعايت گروهدر يك صفحه با رعايت گروهرو رو حاال تموم فرمول هاي باال حاال تموم فرمول هاي باال 

ها رو ايجاد كرده و با استفاده ها رو ايجاد كرده و با استفاده حالتحالت  SSeett--uuppهاي هاي جلوتون و با استفاده از فرمولجلوتون و با استفاده از فرمول  و بزاريدو بزاريدصفحه پرينت بگيريد صفحه پرينت بگيريد 

  ::هاي ايجاد شده رو درست كنيدهاي ايجاد شده رو درست كنيدحالتحالت  SSoollvveeddهاي هاي از فرمولاز فرمول
FF22LL  SSeett--uupp  FFoorrmmuullaa   
  

DDdd  ((CCoorrnneerr  iinn  ppoossiittiioonn,,  aanndd  ttwwiisstteedd  ccoorrrreeccttllyy))  
  DDdd  0011::    NNootthhiinngg  
  DDdd  0022::    FF''  UU''  FF  UU22  FF''  UU22  FF  UU''  RR  UU  RR''  
  DDdd  0033::    FF''  UU''  FF  UU  RR  UU  RR''  UU''  
  DDdd  0044::    RR  UU  RR''  UU''  FF''  UU''  FF  UU  
  

RRdd  ((CCoorrnneerr  iinn  ppooss iittiioonn,,  bbuutt  ttwwiiss tteedd  cclloocckkwwiissee))   
  RRdd  0011::    RR22  UU22  RR''  UU''  RR  UU''  RR''  UU22  RR''  
  RRdd  0022::    FF''  LL''  UU22  LL  FF  RR  UU  RR''  
  RRdd  0033::    FF''  UU''  FF  UU  FF''  UU''  FF  
  RRdd  0044::    RR  UU''  RR''  UU  RR  UU''  RR''  
  

FFdd  ((CCoorrnneerr  iinn  ppoossiittiioonn,,  bbuutt  ttwwiisstteedd  aannttii--cclloocckkwwiissee))   
  FFdd  0011::    RR  UU''  RR''  UU  RR  UU22  RR''  UU  RR  UU''  RR''  
  FFdd  0022::    RR  UU''  RR''  FF''  LL''  UU22  LL  FF  
  FFdd  0033::    FF''  UU  FF  UU''  FF''  UU  FF  
  FFdd  0044::    RR  UU  RR''  UU''  RR  UU  RR''  
  

UUuu  ((CCoorrnneerr  iinn  UU--LLaayyeerr,,  CCrroossss  ccoolloorr  oonn  UU--ffaaccee))   
  UUuu  0011::    RR  UU''  RR''  UU  RR  UU''  RR''  UU  RR  UU''  RR''  
  UUuu  0022::    RR  BB''  RR  BB  RR''  UU  RR''  
  UUuu  0033::    FF''  UU  FF  UU''  FF''  UU22  FF  
  UUuu  0044::    RR22  UU  RR''  UU  RR  UU22  RR22  UU22  
  UUuu  0055::    FF''  UU''  FF  UU  FF''  UU22  FF  UU  
  UUuu  0066::    RR  UU  RR''  UU''  RR  UU''  RR''  UU22  
  UUuu  0077::    FF''  UU''  FF  UU  FF''  UU  FF  UU22  
  UUuu  0088::    RR  UU  RR''  UU''  RR  UU22  RR''  UU''  
  UUuu  0099::    FF22  UU''  FF  UU''  FF''  UU22  FF22  UU22  
  UUuu  1100::    RR  UU''  RR''  UU  RR  UU22  RR''  
  

RRuu  ((CCoorrnneerr  iinn  UU--LLaayyeerr,,  CCrroossss  ccoolloorr  oonn  RR--ffaaccee))   
  RRuu  0011::    FF''  UU''  FF  UU22  FF''  UU''  FF  UU''  
  RRuu  0022::    RR  UU''  RR''  UU  FF''  UU  FF  UU''  
  RRuu  0033::    FF''  UU''  FF  UU  
  RRuu  0044::    RR''  UU''  RR22  UU''  RR22  UU22  RR  
  RRuu  0055::    FF''  UU''  FF  UU22  FF''  UU  FF  UU''  
  RRuu  0066::    RR  UU''  RR''  UU''  RR  UU''  RR''  UU  
  RRuu  0077::    FF''  UU''  FF  UU22  FF''  UU22  FF  UU''  
  RRuu  0088::    RR  UU''  RR''  
  RRuu  0099::    FF''  UU  FF  UU22  RR  UU  RR''  
  RRuu  1100::    RR  UU''  RR''  UU''  RR  UU  RR''  UU  
  

FFuu  ((CCoorrnneerr  iinn  UU--LLaayyeerr,,  CCrroossss  ccoolloorr  oonn  FF--ffaaccee))   
  FFuu  0011::    RR  UU  RR''  UU22  RR  UU  RR''  UU  
  FFuu  0022::    FF''  UU  FF  UU''  RR  UU''  RR''  UU  
  FFuu  0033::    FF''  UU  FF  UU  FF''  UU''  FF  UU''  
  FFuu  0044::    RR  UU''  RR''  UU22  FF''  UU''  FF  
  FFuu  0055::    FF''  UU  FF  
  FFuu  0066::    RR  UU  RR''  UU22  RR  UU22  RR''  UU  
  FFuu  0077::    FF''  UU  FF  UU  FF''  UU  FF  UU''  
  FFuu  0088::    RR  UU  RR''  UU22  RR  UU''  RR''  UU  
  FFuu  0099::    FF''  UU  FF  UU''  RR  UU22  RR''  UU  
  FFuu  1100::    RR  UU  RR''  UU''

FF22LL  SSoollvveedd  FFoorrmmuullaa   
  

DDdd  ((CCoorrnneerr  iinn  ppoossiittiioonn,,  aanndd  ttwwiisstteedd  ccoorrrreeccttllyy))  
  DDdd  0011::    NNootthhiinngg  
  DDdd  0022::    RR  UU''  RR''  dd  RR''  UU22  RR  UU22  RR''  UU  RR  
  DDdd  0033::    UU  RR  UU''  RR''  dd''  LL''  UU  LL  
  DDdd  0044::    dd''  LL''  UU  LL  dd  RR  UU''  RR''  
  

RRdd  ((CCoorrnneerr  iinn  ppooss iittiioonn,,  bbuutt  ttwwiiss tteedd  cclloocckkwwiissee))   
  RRdd  0011::    RR  UU22  RR  UU  RR''  UU  RR  UU22  RR22  
  RRdd  0022::    RR  UU''  RR''  UU22  ((yy''))  RR''  UU''  RR  UU''  RR''  UU  RR   
  RRdd  0033::    RR  UU  RR''  UU''  ((xx))  UU  RR''  UU''  ll  
  RRdd  0044::    RR  UU  RR''  UU''  RR  UU  RR''  
  

FFdd  ((CCoorrnneerr  iinn  ppoossiittiioonn,,  bbuutt  ttwwiisstteedd  aannttii--cclloocckkwwiissee))   
  FFdd  0011::    RR  UU  RR''  UU''  RR  UU22  RR''  UU''  RR  UU  RR''  
  FFdd  0022::    RR  UU''  RR''  dd  RR''  UU''  RR  UU''  RR''  UU''  RR  
  FFdd  0033::    ((yy''))  RR''  UU''  RR  UU  RR''  UU''  RR   
  FFdd  0044::    RR  UU''  RR''  UU  RR  UU''  RR''  
  

UUuu  ((CCoorrnneerr  iinn  UU--LLaayyeerr,,  CCrroossss  ccoolloorr  oonn  UU--ffaaccee))   
  UUuu  0011::    RR  UU  RR''  UU''  RR  UU  RR''  UU''  RR  UU  RR''  
  UUuu  0022::    RR  UU''  ll  UU''  RR''  UU  ll''  
  UUuu  0033::    ((yy''))  RR''  UU22  RR  UU  RR''  UU''  RR  
  UUuu  0044::    UU22  RR22  UU22  RR''  UU''  RR  UU''  RR22  
  UUuu  0055::    dd''  LL''  UU22  LL  UU''  LL''  UU  LL  
  UUuu  0066::    RR  UU''  RR''  UU22  RR  UU  RR''  
  UUuu  0077::    dd22  ((yy))  RR''  UU''  RR  UU''  RR''  UU  RR  
  UUuu  0088::    UU  RR  UU22  RR''  UU  RR  UU''  RR''  
  UUuu  0099::    ((yy''))  UU22  RR22  UU22  RR  UU  RR''  UU  RR22  
  UUuu  1100::    RR  UU22  RR''  UU''  RR  UU  RR''  
  

RRuu  ((CCoorrnneerr  iinn  UU--LLaayyeerr,,  CCrroossss  ccoolloorr  oonn  RR--ffaaccee))   
  RRuu  0011::    UU''  RR  UU22  RR''  UU  RR  UU  RR''  
  RRuu  0022::    dd  RR''  UU''  RR  dd''  RR  UU  RR''  
  RRuu  0033::    dd''  LL''  UU  LL  
  RRuu  0044::    RR''  UU22  RR22  UU  RR22  UU  RR  
  RRuu  0055::    dd  RR''  UU''  RR  UU22  RR''  UU  RR  
  RRuu  0066::    UU''  RR  UU  RR''  UU  RR  UU  RR''  
  RRuu  0077::    dd  RR''  UU22  RR  UU22  RR''  UU  RR  
  RRuu  0088::    RR  UU  RR''  
  RRuu  0099::    RR  UU''  RR''  UU22  ((yy''))  RR''  UU''  RR   
  RRuu  1100::    UU''  RR  UU''  RR''  UU  RR  UU  RR''  
  

FFuu  ((CCoorrnneerr  iinn  UU--LLaayyeerr,,  CCrroossss  ccoolloorr  oonn  FF--ffaaccee))   
  FFuu  0011::    UU''  RR  UU''  RR''  UU22  RR  UU''  RR''  
  FFuu  0022::    UU''  RR  UU  RR''  dd  RR''  UU''  RR   
  FFuu  0033::    dd  RR''  UU  RR  UU''  RR''  UU''  RR   
  FFuu  0044::    ll  LL''  UU  LL  FF''  LL''  UU''  rr  RR''  
  FFuu  0055::    ((yy''))  RR''  UU''  RR   
  FFuu  0066::    UU''  RR  UU22  RR''  UU22  RR  UU''  RR''  
  FFuu  0077::    dd  RR''  UU''  RR  UU''  RR''  UU''  RR   
  FFuu  0088::    UU''  RR  UU  RR''  UU22  RR  UU''  RR''  
  FFuu  0099::    UU''  RR  UU22  RR''  dd  RR''  UU''  RR   
  FFuu  1100::    UU  RR  UU''  RR''  

  

  

  

    

  

۲۲/۳۷

۲۲/۳۷



  

  اياي  حاالت قرينهحاالت قرينهدسته بندي بصورت دسته بندي بصورت 

اين اين . . اي هستشاي هستشاي و لبهاي و لبهي گوشهي گوشهاي مهرهاي مهرهبندي بصورت حاالت قرينهبندي بصورت حاالت قرينه، دسته، دستهFF22LLبندي ديگر مرحله بندي ديگر مرحله دستهدسته

  ::هاشهاشها و حالتها و حالتپس كمربندها رو ببندين كه ميريم سراغ گروهپس كمربندها رو ببندين كه ميريم سراغ گروه. . گروه هستشگروه هستش  ۶۶نوع دسته بندي خودش شامل نوع دسته بندي خودش شامل 

  

  FF22LLهاي دسته دوم از مرحله هاي دسته دوم از مرحله   گروه بندي حالتگروه بندي حالت

  ))داراي حركات آسون و كمداراي حركات آسون و كم(())BBaassiicc  CCaasseess((ي و ابتداييي و ابتداييااهاي پايههاي پايهحالتحالت  ..۱۱

  ))CCoorrnneerr  aanndd  EEddggee  iinn  TToopp  LLaayyeerr((TTyyppee11))((  ))نوع اولنوع اول((ي باال ي باال گوشه و لبه در اليهگوشه و لبه در اليه  ..۲۲

  ))CCoorrnneerr  aanndd  EEddggee  iinn  TToopp  LLaayyeerr((TTyyppee22))((  ))نوع دومنوع دوم((ي باال ي باال گوشه و لبه در اليهگوشه و لبه در اليه  ..۳۳

  ))CCoorrnneerr  oonn  BBoottttoomm,,  EEddggee  oonn  TToopp((ي باالي باالي پايين و لبه در اليهي پايين و لبه در اليهگوشه در اليهگوشه در اليه  ..۴۴

  ))CCoorrnneerr  oonn  TToopp,,  EEddggee  iinn  MMiiddddllee((ي ميانيي ميانيي باال و لبه در اليهي باال و لبه در اليهگوشه در اليهگوشه در اليه  ..۵۵

  ))CCoorrnneerr  oonn  BBoottttoomm,,  EEddggee  iinn  MMiiddddllee((ي ميانيي ميانيي پايين و لبه در اليهي پايين و لبه در اليهگوشه در اليهگوشه در اليه  ..۶۶

  ..ميشيمميشيمها نگاه كنيم متوجهش ها نگاه كنيم متوجهش تفاوت نوع اول و نوع دوم در محل قرار گرفتن رنگ سفيد هستش كه اگه در شكلتفاوت نوع اول و نوع دوم در محل قرار گرفتن رنگ سفيد هستش كه اگه در شكل

    

۲۳/۳۷



  

  جدول اشكال و حاالت قرينه اي و فرمول هاي مربوطهجدول اشكال و حاالت قرينه اي و فرمول هاي مربوطه

  

  

  حاالت پايه اي و ابتداييحاالت پايه اي و ابتدايي
ايايقرينه آينهقرينه آينه  حركاتحركات  حالتحالت   حركاتحركات  

  

DDoo  [[RR  UU''  RR'']]  ttoo  sseett--uupp  
  
••  RR  UU  RR''  

  

DDoo  [[FF''  UU  FF]]  sseett--uupp  
  
••  FF''  UU''  FF  

  

DDoo  [[RR  UU  RR''  UU'']]  sseett--uupp  
  
••  UU  RR  UU''  RR''  

  

DDoo  [[FF''  UU''  FF  UU]]  sseett--uupp  
  
••  dd''  LL''  UU  LL  

  

  لبه در اليه باال نوع اوللبه در اليه باال نوع اول  گوشه وگوشه و
ايايقرينه آينهقرينه آينه  حركاتحركات  حالتحالت   حركاتحركات  

  

DDoo  [[RR  UU''  RR''  UU''  RR  UU  RR''  UU]]  sseett--uupp  
  
••  UU''  RR  UU''  RR''  UU  RR  UU  RR''  

  

DDoo  [[FF''  UU  FF  UU  FF''  UU''  FF  UU'']]  sseett--uupp  
  
••  dd  RR''  UU  RR  UU''  RR''  UU''  RR   

  

DDoo  [[RR  UU''  RR''  UU''  RR  UU''  RR''  UU]]  sseett--uupp  
  
••  UU''  RR  UU  RR''  UU  RR  UU  RR''  

  

DDoo  [[FF''  UU  FF  UU  FF''  UU  FF  UU'']]  sseett--uupp  
  
••  dd  RR''  UU''  RR  UU''  RR''  UU''  RR   

  

DDoo  [[RR''  UU''  RR22  UU''  RR22  UU22  RR]]  sseett--uupp  
  
••  RR''  UU22  RR22  UU  RR22  UU  RR  

  

DDoo  [[FF''  UU  FF  UU''  RR  UU22  RR''  UU]]  sseett--uupp  
  
••  UU''  RR  UU22  RR''  dd  RR''  UU''  RR   

  

DDoo  [[FF''  UU''  FF  UU22  FF''  UU22  FF  UU'']]  sseett--uupp  
  
••  dd  RR''  UU22  RR  UU22  RR''  UU  RR  

  

DDoo  [[RR  UU  RR''  UU22  RR  UU22  RR''  UU]]  sseett--uupp  
  
••  UU''  RR  UU22  RR''  UU22  RR  UU''  RR''  

  

DDoo  [[FF''  UU''  FF  UU22  FF''  UU  FF  UU'']]  sseett--uupp  
  
••  dd  RR''  UU''  RR  UU22  RR''  UU  RR  

  

DDoo  [[RR  UU  RR''  UU22  RR  UU''  RR''  UU]]  sseett--uupp  
  
••  UU''  RR  UU  RR''  UU22  RR  UU''  RR''  

  

DDoo  [[FF''  UU  FF  UU22  RR  UU  RR'']]  sseett--uupp  
  
••  RR  UU''  RR''  UU22  ((yy''))  RR''  UU''  RR   

  

DDoo  [[RR  UU''  RR''  UU22  FF''  UU''  FF]]  sseett--uupp  
  
••  ll  LL''  UU  LL  FF''  LL''  UU''  rr  RR''  

  

    



  

  
  دومدومي باال نوع ي باال نوع گوشه و لبه در اليهگوشه و لبه در اليه

ايايقرينه آينهقرينه آينه  حركاتحركات  حالتحالت   حركاتحركات  

  

DDoo  [[RR  UU''  RR''  UU  RR  UU22  RR'']]  sseett--uupp  
  
••  RR  UU22  RR''  UU''  RR  UU  RR''  

  

DDoo  [[FF''  UU  FF  UU''  FF''  UU22  FF]]  sseett--uupp  
  
••  ((yy''))  RR''  UU22  RR  UU  RR''  UU''  RR  

  

DDoo  [[RR  UU  RR''  UU''  RR  UU22  RR''  UU'']]  sseett--uupp  
  
••  UU  RR  UU22  RR''  UU  RR  UU''  RR''  

  

DDoo  [[FF''  UU''  FF  UU  FF''  UU22  FF  UU]]  sseett--uupp  
  
••  dd''  LL''  UU22  LL  UU''  LL''  UU  LL  

  

DDoo  [[RR  UU  RR''  UU''  RR  UU''  RR''  UU22]]  sseett--uupp  
  
••  RR  UU''  RR''  UU22  RR  UU  RR''  

  

DDoo  [[FF''  UU''  FF  UU  FF''  UU  FF  UU22]]  sseett--uupp  
  
••  dd22  ((yy))  RR''  UU''  RR  UU''  RR''  UU  RR  

  

DDoo  [[RR22  UU  RR''  UU  RR  UU22  RR22  UU22]]  sseett--uupp  
  
••  UU22  RR22  UU22  RR''  UU''  RR  UU''  RR22  

  

DDoo  [[FF22  UU''  FF  UU''  FF''  UU22  FF22  UU22]]  sseett--uupp  
  
••  ((yy''))  UU22  RR22  UU22  RR  UU  RR''  UU  RR22  

  

  لبه در بااللبه در باال  گوشه در پايين وگوشه در پايين و
ايايقرينه آينهقرينه آينه  حركاتحركات  حالتحالت   حركاتحركات  

  

DDoo  [[FF''  UU''  FF  UU  RR  UU  RR''  UU'']]  sseett--uupp  
  
••  UU  RR  UU''  RR''  dd''  LL''  UU  LL  

  

DDoo  [[RR  UU  RR''  UU''  FF''  UU''  FF  UU]]  sseett--uupp  
  
••  dd''  LL''  UU  LL  dd  RR  UU''  RR''  

  

DDoo  [[FF''  UU''  FF  UU  FF''  UU''  FF]]  sseett--uupp  
  
••  RR  UU  RR''  UU''  ((xx))  UU  RR''  UU''  ll  

  

DDoo  [[RR  UU  RR''  UU''  RR  UU  RR'']]  sseett--uupp  
  
••  RR  UU''  RR''  UU  RR  UU''  RR''  

  

DDoo  [[RR  UU''  RR''  UU  RR  UU''  RR'']]  sseett--uupp  
  
••  RR  UU  RR''  UU''  RR  UU  RR''  

  

DDoo  [[FF''  UU  FF  UU''  FF''  UU  FF]]  sseett--uupp  
  
••  ((yy''))  RR''  UU''  RR  UU  RR''  UU''  RR   

  

    

۲۵/۳۷

۲۵/۳۷



  

  
  ي ميانيي ميانيي باال و لبه در اليهي باال و لبه در اليهگوشه در اليهگوشه در اليه

ايايقرينه آينهقرينه آينه  حركاتحركات  حالتحالت   حركاتحركات  

  

DDoo  [[FF''  UU''  FF  UU22  FF''  UU''  FF  UU'']]  sseett--uupp  
  
••  UU''  RR  UU22  RR''  UU  RR  UU  RR''  

  

DDoo  [[RR  UU  RR''  UU22  RR  UU  RR''  UU]]  sseett--uupp  
  
••  UU''  RR  UU''  RR''  UU22  RR  UU''  RR''  

  

DDoo  [[RR  UU''  RR''  UU  FF''  UU  FF  UU'']]  sseett--uupp  
  
••  dd  RR''  UU''  RR  dd''  RR  UU  RR''  

  

DDoo  [[FF''  UU  FF  UU''  RR  UU''  RR''  UU]]  sseett--uupp  
  
••  UU''  RR  UU  RR''  dd  RR''  UU''  RR   

  

DDoo  [[RR  BB''  RR  BB  RR''  UU  RR'']]  sseett--uupp  
  
••  RR  UU''  ll  UU''  RR''  UU  ll''  

    ندارهنداره

  

DDoo  [[RR  UU''  RR''  UU  RR  UU''  RR''  UU  RR  UU''  RR'']]  sseett--uupp  
  
••  RR  UU  RR''  UU''  RR  UU  RR''  UU''  RR  UU  RR''  

    ندارهنداره

  

  ي ميانيي ميانيي پايين و لبه در اليهي پايين و لبه در اليهگوشه در اليهگوشه در اليه
ايايقرينه آينهقرينه آينه  حركاتحركات  حالتحالت   حركاتحركات  

  

DDoo  [[NNootthhiinngg]]  sseett--uupp  
  
••  NNootthhiinngg    

    ندارهنداره

  

DDoo  [[FF''  UU''  FF  UU22  FF''  UU22  FF  UU''  RR  UU  RR'']]  sseett--uupp  
  
••  RR  UU''  RR''  dd  RR''  UU22  RR  UU22  RR''  UU  RR  

    ندارهنداره

  

DDoo  [[RR22  UU22  RR''  UU''  RR  UU''  RR''  UU22  RR'']]  sseett--uupp  
  
••  RR  UU22  RR  UU  RR''  UU  RR  UU22  RR22  

  

DDoo  [[RR  UU''  RR''  UU  RR  UU22  RR''  UU  RR  UU''  RR'']]  sseett--uupp  
  
••  RR  UU  RR''  UU''  RR  UU22  RR''  UU''  RR  UU  RR''  

  

DDoo  [[FF''  LL''  UU22  LL  FF  RR  UU  RR'']]  sseett--uupp  
  
••  RR  UU''  RR''  UU22  ((yy''))  RR''  UU''  RR  UU''  RR''  UU  RR   

  

DDoo  [[RR  UU''  RR''  FF''  LL''  UU22  LL  FF]]  sseett--uupp  
  
••  RR  UU''  RR''  dd  RR''  UU''  RR  UU''  RR''  UU''  RR  

  

    

۲۶/۳۷

۲۶/۳۷



  

  OOLLLLمرحله مرحله 

زرد زرد ((هاي اول و دوم، بايد سطحي رو كه  باالهاي اول و دوم، بايد سطحي رو كه  باالدر حل روبيك به روش اليه اليه، بعد از تموم كردن اليهدر حل روبيك به روش اليه اليه، بعد از تموم كردن اليه

در حل روبيك به روش در حل روبيك به روش . . اما با تعداد فرمول كم ولي زمان اجراي طوالنياما با تعداد فرمول كم ولي زمان اجراي طوالني. . در نظر گرفتيم رو كامل كنيمدر نظر گرفتيم رو كامل كنيم  ))رنگرنگ

. . ))همان تكميل سطح باالهمان تكميل سطح باال((OOLLLLوبت ميرسه به مرحله وبت ميرسه به مرحله ، ن، نو كامل كردن دو اليه اولو كامل كردن دو اليه اول  FF22LLانجام مرحله انجام مرحله فردريك بعد از فردريك بعد از 

تا حالت مختلف داره و با زدن فرمول مربوط به هر حالتش، سطح باال سريع تكميل ميشه و ميريم تا حالت مختلف داره و با زدن فرمول مربوط به هر حالتش، سطح باال سريع تكميل ميشه و ميريم   ۵۷۵۷اين مرحله اين مرحله 

  ..به مرحله بعدبه مرحله بعد

. . هاي مربوطش رو هم قرار ميدمهاي مربوطش رو هم قرار ميدمرمولرمولرو دسته بندي كرده و فرو دسته بندي كرده و ف  OOLLLLهاي مرحله هاي مرحله حاال در اينجا حالتحاال در اينجا حالت

  ..تا به اين جا مطالب مفيد بوده باشهتا به اين جا مطالب مفيد بوده باشه  اميدورام كهاميدورام كه

  OOLLLLدسته بندي حالت هاي مرحله دسته بندي حالت هاي مرحله 

NNOO((در جاي صحيح خودش نيستدر جاي صحيح خودش نيست  ))لبه وسطلبه وسط((لبه ايلبه ايكه هيچ كه هيچ   ييتتحاالحاال  ..۱۱   EEddggeess  FFlliippppeedd  CCoorrrreeccttllyy((..۸۸  حالتحالت  

AAllll((خودشون هستندخودشون هستندصحيح صحيح حاالتي كه تمامي لبه ها در جاي حاالتي كه تمامي لبه ها در جاي   ..۲۲   EEddggeess  FFlliippppeedd  CCoorrrreeccttllyy(( . .  ۷۷  حالتحالت  

  حالتحالت  CCoorrnneerrss  CCoorrrreecctt  --  EEddggeess  FFlliippppeedd(( . .۲۲((سر جاي خودشون هستندسر جاي خودشون هستند  ))گوشه هاگوشه ها((نرهانرهاحاالتي كه تمام كرحاالتي كه تمام كر  ..۳۳

  حالتحالت  II  SShhaappeess((..    ۴۴((شكلشكل  IIت ت حاالحاال  ..۴۴

  حالتحالت  LL  SShhaappeess((..    ۶۶((شكلشكل  LLت ت حاالحاال  ..۵۵

  حالتحالت  FFiisshh((..    ۴۴((ت ماهي شكلت ماهي شكلحاالحاال  ..۶۶

  حالتحالت  SSqquuaarreess((..    ۲۲((شكلشكل  مربعيمربعي  تتحاالحاال  ..۷۷

  حالتحالت  LLiigghhttnniinngg  BBoollttss((..    ۶۶((حاالت جرقه اي شكلحاالت جرقه اي شكل  ..۸۸

  حالتحالت  ۴۴    ..))معنيش رو نپرسيد كه خودم هم نميدونممعنيش رو نپرسيد كه خودم هم نميدونم((  ))KKnniigghhtt  MMoovveess((حركات دالورانحركات دالورانحاالت حاالت   ..۹۹

  حالتحالت  WW  SShhaappeess((..    ۲۲((شكلشكل  WWت ت حاالحاال  ..۱۰۱۰

  حالتحالت  PP  SShhaappeess((..    ۴۴((شكلشكل  PPت ت حاالحاال  ..۱۱۱۱

  حالتحالت  AAwwkkwwaarrdd  SShhaappeess((..    ۴۴((حاالت بد تركيبحاالت بد تركيب    ..۱۲۱۲

  حالتحالت  CC  SShhaappeess((..    ۲۲((شكلشكل  CCت ت حاالحاال  ..۱۳۱۳

  حالتحالت  TT  SShhaappeess((..    ۲۲((شكلشكل  TTت ت حاالحاال  ..۱۴۱۴

  ))همش شد حا حاهمش شد حا حا((

    

۲۷/۳۷

۲۷/۳۷



  

  شكل هاي مربوط به هر حالتشكل هاي مربوط به هر حالت

  در جاي صحيحش نيستدر جاي صحيحش نيست  ايايحاالتي كه هيچ لبه حاالتي كه هيچ لبه   شكل انواعشكل انواع

  
  

  حاالتي كه تمامي لبه ها در جاي صحيحشون هستنحاالتي كه تمامي لبه ها در جاي صحيحشون هستن  انواعانواع  شكلشكل

  
  

  چهار تا گوشه در جاي صحيحشون هستنچهار تا گوشه در جاي صحيحشون هستن  هرهر  حاالتي كهحاالتي كه  انواعانواع  شكلشكل

  
  

  شكلشكل  IIحاالت حاالت   انواعانواع  شكلشكل

  
  

  شكلشكل  LLحاالت حاالت   انواعانواع  شكلشكل

  

  

  حاالت ماهي شكلحاالت ماهي شكل  انواعانواع  شكلشكل

  

  حاالت مربعي شكلحاالت مربعي شكل  انواعانواع  شكلشكل

  
  

  LLiigghhttnniinngg  BBoollttssحاالت حاالت   انواعانواع  شكلشكل

  
  

  

  KKnniigghhtt  MMoovveessحاالت حاالت   انواعانواع  شكلشكل

  

  شكلشكل  WWحاالت حاالت   انواعانواع  شكلشكل

  
  

  شكلشكل  PPحاالت حاالت   انواعانواع  شكلشكل

۲۸/۳۷



  

  
AAwwkkحاالت حاالت   انواعانواع  شكلشكل wwaarrdd  SS hhaappeess  

  

  

  شكلشكل  CCحاالت حاالت   انواعانواع  شكلشكل

  

  شكلشكل  TTحاالت حاالت   انواعانواع  شكلشكل

  
  

  

هنگام زدن فرمول هنگام زدن فرمول   ..رو قرار ميدمرو قرار ميدم  OOLLLLهاي مربوط به هاي مربوط به ، فرمول، فرمولFF22LLهاي هاي بازم مثل جدول فرمولبازم مثل جدول فرمول

  ::براي مثالبراي مثال. . مربوطش بايد مكعب رو طوري كه شكل نشون ميده در دست بگيريدمربوطش بايد مكعب رو طوري كه شكل نشون ميده در دست بگيريد

  متوجه كه شدين؟متوجه كه شدين؟اين شكل رو اينطوري در دست بگيريناين شكل رو اينطوري در دست بگيرين

    

۲۹/۳۷

۲۹/۳۷



  

  OOLLLLفرمول هاي مرحله فرمول هاي مرحله 
NNOO  EEddggeess   FFlliippppeedd  CCoorrrreeccttllyy   

  

CCaassee  ##0011  
DDoo  [[FF  RR''   FF''  RR  UU  RR22   BB''   RR''  BB  UU''  RR'']]  ttoo  sseett--uupp  
RR  UU22''   RR22''   FF  RR  FF''  UU22  RR''  FF  RR  FF''   

  

CCaassee  ##0022  
DDoo  [[ff  UU  RR  UU''  RR''  ff''   FF  UU  RR  UU''  RR''   FF'']]  ttoo  sseett--uupp    
FF  RR  UU  RR''  UU''  FF''  ff  RR  UU  RR''   UU''   ff''   

  

CCaassee  ##0033  
DDoo  [[LL''  RR  BB''  LL  UU22  LL''  BB''  RR  BB''  RR22  LL  UU]]  ttoo  sseett--uupp  
((yy''))  rr''  RR22  UU  RR''  UU  rr  UU22   rr''  UU  RR''  rr    

  

CCaassee  ##0044  
DDoo  [[RR  LL''  BB  RR''   UU22  RR  BB  LL''   BB  LL22   RR''   UU'']]   ttoo  sseett--uupp    
((yy))  rr''  RR  UU''  rr  UU22  rr''  UU''   RR  UU''  RR22''  rr  

  

CCaassee  ##0055      
DDoo  [[RR''   FF''  UU22  FF22  UU  RR  UU''   RR''   FF''  UU22  RR  UU22]]  ttoo  sseett--uupp    
UU22  RR''   UU22  FF  RR  UU  RR''   UU''  FF22  UU22  FF  RR    

  

CCaassee  ##0066  
DDoo  [[FF  RR''   FF''  RR  UU22  RR  dd''  RR  UU''  RR''  FF'']]  ttoo  sseett--uupp    
FF  RR  UU  RR''  dd  RR''   UU22  RR''  FF  RR  FF''   

  

CCaassee  ##0077  
DDoo  [[BB''   RR''   UU''  RR  dd''  RR  UU22  RR  ((yy))  RR''   FF''  RR]]   ttoo  sseett--uupp    
RR''  FF  RR  ((yy''))   RR''  UU22  RR''  dd  RR''  UU  RR  BB  

  

CCaassee  ##0088    
DDoo  [[rr''   RR  UU  RR  UU  RR''  UU''  rr22  RR22''  UU  RR  UU''  rr'']]  ttoo  sseett--uupp    
rr''  RR  UU  RR  UU  RR''   UU''  rr22  RR22''  UU  RR  UU''   rr''   

II  SShhaappeess  

  

CCaassee  ##1188  
DDoo  [[BB''   RR  BB  UU22  RR''   UU''   RR  UU''  RR22  UU22   RR]]  ttoo  sseett--uupp    
RR''  UU22   RR22  UU  RR''  UU  RR  UU22  ((xx''))  UU''  RR''   UU  

  

CCaassee  ##1199      
DDoo  [[BB''   RR''   UU''  RR  dd''  RR  UU  RR''  UU  RR]]   ttoo  sseett--uupp    
RR  UU  RR''  UU  RR  dd''  RR  UU''  RR''  FF''   

  

CCaassee  ##2200      
DDoo  [[FF  RR  UU  RR''  UU''   RR  UU  RR''  UU''  FF''  UU]]   ttoo  sseett--uupp    
LL  dd  RR  UU''   RR''  UU  RR  UU''   RR''   FF''    

  

CCaassee  ##2211      
DDoo  [[FF  RR  BB  RR''  FF''  RR  ((yy))  RR''  UU  RR  UU''   RR''   FF'']]  ttoo  sseett--uupp    
FF  RR  UU  RR''  UU''  RR  ((yy''))  RR''   FF  RR  BB''  RR''  FF''    

LL  SShhaappeess   

  

CCaassee  ##2222    
DDoo  [[FF  UU  RR  UU''  RR''   UU  RR  UU''  RR''  FF'']]  ttoo  sseett--uupp    
••  FF  RR  UU  RR''  UU''  RR  UU  RR''  UU''  FF''   

  

CCaassee  ##2233    
DDoo  [[FF''  UU''   LL''  UU  LL  UU''  LL''  UU  LL  FF]]  ttoo  sseett--uupp    
••  FF''  LL''  UU''   LL  UU  LL''  UU''  LL  UU  FF   

  

CCaassee  ##2244    
DDoo  [[RR  BB''  RR''  BB  UU22   RR22  FF  RR  FF''  RR]]  ttoo  sseett--uupp    
••  ll''  UU  RR''  UU''  RR  ll  UU22  ((xx''))  UU''  RR  UU  ll''    

  

CCaassee  ##2255    
DDoo  [[BB''   RR  BB  RR''  ((yy''))  dd22   RR22  BB''  RR''  BB  RR'']]  ttoo  sseett--uupp    
••  ll  UU''  RR  UU  RR''   ll''  UU22  FF  RR''  FF''  RR    

  

CCaassee  ##2266    
DDoo  [[rr''   UU22  RR  UU  RR''   UU''   RR  UU  RR''  UU  rr]]  ttoo  sseett--uupp    
••  rr''  UU''  RR  UU''  RR''  UU  RR  UU''   RR''  UU22  rr  

  

CCaassee  ##2277    
DDoo  [[rr  UU22  RR''  UU''  RR  UU  RR''  UU''  RR  UU''   rr'']]  ttoo  sseett--uupp    
••  rr  UU  RR''  UU  RR  UU''   RR''  UU  RR  UU22 ''  rr''   

FFiisshh  

  

CCaassee  ##2288  
DDoo  [[ll  UU''  RR''  FF''  RR  UU  RR''  ((xx))  ((yy))  RR''  UU  RR]]  ttoo  sseett--uupp    
RR''  UU''  RR  ((yy''  xx''))  RR  UU''  RR''  FF  RR  UU  ll ''   

  

CCaassee  ##2299  
DDoo  [[ll''   UU  RR  BB  RR''  UU''  RR  ((zz))  ((xx''))  RR  UU''  RR'']]   ttoo  sseett--uupp    
RR  UU  RR''  ((xx))  ((zz''))  RR''  UU  RR  BB''   RR''  UU''  ll   

  

CCaassee  ##3300  
DDoo  [[RR''   UU22  ll  UU''  RR  UU  RR''  ll ''  UU22   RR]]  ttoo  sseett--uupp    
RR''  UU22   ll  RR  UU''  RR''   UU  ll''  UU22''  RR    

  

CCaassee  ##3311  
DDoo  [[FF  RR  UU''  RR''  UU  RR  UU  RR''  FF''  UU'']]  ttoo  sseett--uupp    
((yy))  FF  RR  UU''  RR''  UU''  RR  UU  RR''  FF''    

SSqquuaarreess  

  

CCaassee  ##3322  
DDoo  [[LL  FF  RR''  FF  RR  FF22  LL''  UU'']]  ttoo  sseett--uupp    
  UU  LL  FF22  RR''  FF''  RR  FF''  LL''   

  

CCaassee  ##3333  
DDoo  [[RR''   FF''  LL  FF''  LL''  FF22  RR  UU'']]  ttoo  sseett--uupp    
BB''  RR22 ''  FF  RR  FF''  RR  BB    

۳۰/۳۷

۳ /۳۷



  

LLiigghhttnniinngg  BBoollttss   

  

CCaassee  ##3344  
DDoo  [[FF  RR22  BB''  RR''  BB  RR''  FF'']]  ttoo  sseett--uupp    
((yy))  rr  UU  RR''  UU  RR  UU22  rr''    

  

CCaassee  ##3355  
DDoo  [[BB''   RR22  FF  RR  FF''  RR  BB]]  ttoo  sseett--uupp    
((yy))  ll''  UU''  LL  UU''  LL''   UU22''  ll    

  

CCaassee  ##3366  
DDoo  [[rr  RR''  UU  RR''  UU22   RR  UU  RR''  UU  RR22  rr''  UU22]]  ttoo  sseett--uupp    
((yy22))  rr  RR22''   UU''   RR  UU''  RR''  UU22   RR  UU''  RR  rr''   

  

CCaassee  ##3377  
DDoo  [[rr''   RR  UU''  RR  UU22   RR''   UU''  RR  UU''  RR22  rr  UU22]]  ttoo  sseett--uupp    
((yy22))  rr''  RR22   UU  RR''  UU  RR  UU22  RR''  UU  RR''  rr  

  

CCaassee  ##3388  
DDoo  [[RR''   UU''   FF  UU  RR  UU''   RR''   FF''  RR]]  ttoo  sseett--uupp    
RR''  FF  RR  UU  RR''  UU''  FF''  UU  RR    

  

CCaassee  ##3399  
DDoo  [[LL  UU  FF''  UU''  LL''   UU  LL  FF  LL''  UU22]]  ttoo  sseett--uupp    
RR  BB''   RR''  UU''  RR  UU  ((yy))  RR  UU''  FF''   

KKnniigghhtt  MMoovveess  

  

CCaassee  ##4400  
DDoo  [[FF  UU  FF''  RR''  FF  RR  UU''   RR''   FF''  RR]]  ttoo  sseett--uupp    
RR''  FF  RR  UU  ll ''  UU''  ll  ((yy''))  RR  UU''  RR''   

  

CCaassee  ##4411  
DDoo  [[FF''  UU''   FF  LL  FF''  LL''   UU  LL  FF  LL''  UU22]]  ttoo  sseett--uupp    
((xx''))  RR  UU''  RR''  FF''  RR  UU  RR''   ((xx  yy))  RR''  UU  RR  

  

CCaassee  ##4422  
DDoo  [[LL  FF  LL''   UU  RR  UU''  RR''  LL  FF''  LL'']]  ttoo  sseett--uupp    
LL  FF  LL''  RR  UU  RR''  UU''  LL  FF''  LL''   

  

CCaassee  ##4433  
DDoo  [[LL''  BB''  LL  UU''   RR''   UU  RR  LL''   BB  LL]]  ttoo  sseett--uupp    
LL''  BB''   LL  RR''  UU''  RR  UU  LL''  BB  LL    

WW  SS hhaappeess  

  

CCaassee  ##4444  
DDoo  [[RR  BB''  RR''  UU''  RR  ((yy))  UU  RR22  UU''  RR''  FF'']]  ttoo  sseett--uupp    
FF  RR  UU  RR22''  UU''  ((yy''))  RR''  UU  RR  BB  RR''   

  

CCaassee  ##4455  
DDoo  [[BB''   RR  BB  RR''  UU''  RR''   UU''   RR  UU  RR''  UU  RR]]  ttoo  sseett--uupp    
RR''  UU''  RR  UU''  RR''  UU  RR  UU  ll  UU''   RR''   UU  

PP  SS hhaappeess   

  

CCaassee  ##4466  
DDoo  [[RR  BB''  RR''  UU''  RR  dd  LL  dd''   RR'']]  ttoo  sseett--uupp    
  ((yy22))  LL  dd  RR''  dd''  LL''  UU  LL  FF  LL''   

  

CCaassee  ##4477  
DDoo  [[RR''   FF  RR  UU  RR''  dd''  LL''  dd  RR]]  ttoo  sseett--uupp    
  ((yy22))  LL''  dd''   RR  dd  LL  UU''  LL''  BB''   LL  

  

CCaassee  ##4488  
DDoo  [[FF  RR  UU  RR''  UU''   FF''  UU'']]  ttoo  sseett--uupp    
((yy))  FF  UU  RR  UU''  RR''  FF''    

  

CCaassee  ##4499  
DDoo  [[FF''  LL''  UU''  LL  UU  FF  UU]]  ttoo  sseett--uupp    
((yy''))  FF''  UU''  LL''   UU  LL  FF  

AAwwkk wwaarrdd  SShhaappeess   

  

CCaassee  ##5500  
DDoo  [[BB22   RR''  UU  RR  UU''   RR''   UU''  RR22  BB  RR''  BB]]   ttoo  sseett--uupp    
BB''  RR  BB''   RR22''  UU  RR  UU  RR''  UU''  RR  BB22     

  

CCaassee  ##5511  
DDoo  [[ll  UU''  ll ''  UU''  RR22   UU  RR''  BB  RR  UU''  RR22]]  ttoo  sseett--uupp    
RR22''  UU  RR''   BB''  RR  UU''  RR22''  UU  ll  UU  ll''   

  

CCaassee  ##5522  
DDoo  [[FF  UU  RR  UU  RR''   ((yy''))  UU''  RR''  UU22  RR  UU  RR''  UU22]]  ttoo  sseett--
uupp    
  ((yy22))  RR  UU''   RR''   UU22  RR  UU  ((yy))  RR  UU''  RR''  UU''  FF''   

  

CCaassee  ##5533  
DDoo  [[BB''   UU''   RR''  UU''  RR  ((yy))  UU  RR  UU22  RR''  UU''  RR]]   ttoo  sseett--uupp    
RR''  UU  RR  UU22''  RR''  UU''  ((yy''))  RR''  UU  RR  UU  BB    

CC  SShhaappeess   

  

CCaassee  ##5544  
DDoo  [[RR  UU  BB''  RR  BB  RR''  UU''  RR'']]  ttoo  sseett--uupp    
RR  UU  ((xx''))  RR  UU''  RR''   UU  ((xx))  UU''  RR''   

  

CCaassee  ##5555  
DDoo  [[BB''   FF  RR''  FF''  RR  BB  UU  RR  UU''  RR'']]  ttoo  sseett--uupp    
RR  UU  RR''  UU''  ((xx))  DD''  RR''  UU  RR  EE''    

TT  SShhaappeess   

  

CCaassee  ##5566  
DDoo  [[FF  UU  RR  UU''  RR''   FF'']]  ttoo  sseett--uupp    
FF  RR  UU  RR''  UU''  FF''   

  

CCaassee  ##5577  
DDoo  [[FF  RR''   FF''  RR  UU  RR  UU''   RR'']]  ttoo  sseett--uupp    
RR  UU  RR''  UU''  RR''  FF  RR  FF''    

۳۱/۳۷

۳۱/۳۷



  

AAllll  EEddggeess   FFlliippppeedd  CCoorrrreecctt llyy   

  

CCaassee  ##0099  --  ""TThhee  WWhheeeell""   
DDoo  [[RR  UU22  RR22  UU''  RR22   UU''  RR22  UU22  RR]]   ttoo  sseett--uupp    
RR  UU22''   RR22''   UU''  RR22  UU''  RR22''  UU22  RR  

  

CCaassee  ##1100  
DDoo  [[RR  UU22  RR''  UU''  RR  UU  RR''  UU''  RR  UU''   RR'']]   ttoo  sseett--uupp    
RR  UU  RR''  UU  RR  UU''   RR''  UU  RR  UU22''   RR''     

  

CCaassee  ##1111  --  ""SSuunnee""   
DDoo  [[RR  UU22  RR''  UU''  RR  UU''   RR'']]   ttoo  sseett--uupp    
RR  UU  RR''  UU  RR  UU22''   RR''   

  

CCaassee  ##1122  --  ""AAnnttii--SSuunnee""   
DDoo  [[RR  UU  RR''  UU  RR  UU22  RR'']]  ttoo  sseett--uupp    
RR  UU22  RR''  UU''  RR  UU''  RR''     

  

CCaassee  ##1133  --  ""SSuuppeerrmmaann""   
DDoo  [[RR  UU22  RR  DD  RR''  UU22  RR  DD''  RR22]]  ttoo  sseett--uupp    
RR22''  DD  RR''  UU22  RR  DD''  RR''  UU22  RR''   

  

CCaassee  ##1144  
DDoo  [[RR''   FF''  LL''  FF  RR  FF''  LL  FF]]  ttoo  sseett--uupp    
ll''  UU''   LL  UU  RR  UU''  rr''  FF   

  

CCaassee  ##1155  --  ""BBoowwttiiee""   
DDoo  [[RR''   FF''  LL  FF  RR  FF''  LL''  FF]]  ttoo  sseett--uupp    
  ((yy22))  RR''  FF  RR  BB''   RR''  FF''  RR  BB  

CCoorrnneerrss   CCoorrrreecctt  --  EEddggeess   FFlliippppeedd  

  

CCaassee  ##1166  
DDoo  [[FF  RR''   FF''  RR  LL''  UU  RR  UU''  RR''  LL]]   ttoo  sseett--uupp    
RR  UU  RR''  UU''  rr  RR''  UU  RR  UU''  rr''    

  

CCaassee  ##1177  
DDoo  [[RR  UU  RR''  UU''  rr  RR''   UU  RR  UU''  rr'']]  ttoo  sseett--uupp    
FF  RR''  FF''  RR  LL''  UU  RR  UU''  RR''  LL  

  

    

۳۲/۳۷

۳۲/۳۷



  

  PPLLLLمرحله مرحله 

هاي اليه سوم با هم جابجا ميشن هاي اليه سوم با هم جابجا ميشن مهرهمهره  --گفته شدگفته شد  FF22LL,,OOLLLL,,PPLLLLهمانطور كه در مقدمات حل روبيك به روش همانطور كه در مقدمات حل روبيك به روش   --در اين مرحلهدر اين مرحله

  هاش و سپس هاش و سپس پس ميريم سراغ حالتپس ميريم سراغ حالت. . حالت هستشحالت هستش  ۲۲۱۱اين مرحله هم داراي اين مرحله هم داراي . . تا حل مكعب به پايان برسهتا حل مكعب به پايان برسه

  ..هاشهاشفرمولفرمول

  PPLLLLهاي هاي   دسته بندي حالتدسته بندي حالت

  حالتحالت    ۴۴  حالت هايي كه فقط لبه ها بايد با هم عوض بشنحالت هايي كه فقط لبه ها بايد با هم عوض بشن  ..۱۱

  با هم عوض ميشهبا هم عوض ميشه  بصورت چرخشيبصورت چرخشي  سه تا از لبه ها در جهت عقربه ساعت جاشونسه تا از لبه ها در جهت عقربه ساعت جاشون  ..۱.۱۱.۱

  با هم عوض ميشهبا هم عوض ميشهبصورت چرخشي بصورت چرخشي سه تا از لبه ها در خالف جهت عقربه ساعت جاهاشون سه تا از لبه ها در خالف جهت عقربه ساعت جاهاشون   ..۱.۲۱.۲

  جاهاشون با هم عوض ميشهجاهاشون با هم عوض ميشه  ،،همهملبه هاي مجاور لبه هاي مجاور   ..۱.۳۱.۳

  جاهاشون با هم عوض ميشهجاهاشون با هم عوض ميشه  ،،لبه هاي روبروي هملبه هاي روبروي هم  ..۱.۴۱.۴

  حالتحالت    ۳۳  حالت هايي كه فقط كرنرها بايد با هم عوض بشنحالت هايي كه فقط كرنرها بايد با هم عوض بشن  ..۲۲

  با هم تعويض ميشنبا هم تعويض ميشنبصورت چرخشي بصورت چرخشي سه تا از كرنرها در جهت عقربه ساعت سه تا از كرنرها در جهت عقربه ساعت   ..۲.۱۲.۱

  با هم تعويض ميشنبا هم تعويض ميشنبصورت چرخشي بصورت چرخشي سه تا از كرنرها در خالف جهت عقربه ساعت سه تا از كرنرها در خالف جهت عقربه ساعت   ..۲.۲۲.۲

  ا كرنر بصورت موازي با هم تعويض ميشنا كرنر بصورت موازي با هم تعويض ميشنهر چهارتهر چهارت  ..۲.۳۲.۳

  حالتحالت    ۱۰۱۰  حالت هايي كه دو تا از گوشه ها و دو تا از لبه ها جاهاشون با همديگه عوض ميشهحالت هايي كه دو تا از گوشه ها و دو تا از لبه ها جاهاشون با همديگه عوض ميشه  ..۳۳

  تا حالتتا حالت  ۱۰۱۰حالت از حالت از   ۲۲    حاالتي كه بصورت موازي با هم عوض ميشنحاالتي كه بصورت موازي با هم عوض ميشن  ..۳.۱۳.۱

  تا حالتتا حالت  ۱۰۱۰حالت از حالت از   ۸۸    حاالتي كه بصورت ضربدري با هم عوض ميشنحاالتي كه بصورت ضربدري با هم عوض ميشن  ..۳.۲۳.۲

  حالتحالت    ۴۴  ا از گوشه و سه تا از لبه ها بطور چرخشي جاهاشون با همديگه عوض ميشها از گوشه و سه تا از لبه ها بطور چرخشي جاهاشون با همديگه عوض ميشهحالت هايي كه سه تحالت هايي كه سه ت  ..۴۴

  

با ديدن شكل ها برطرف با ديدن شكل ها برطرف واسه اينكه واسه اينكه . . قرص و دارويي مصرف نكنين هااااااااقرص و دارويي مصرف نكنين هااااااااگيج كننده كه نبود؟ اگه بود گيج كننده كه نبود؟ اگه بود 

  ..ميشهميشه

    

۳۳/۳۷

۳۳/۳۷



  

  PPLLLLشكل هاي مرحله شكل هاي مرحله 
همچنين سطح زرد رنگ همچنين سطح زرد رنگ . . هاستهاستهاي آبي رنگ بيانگر جابجايي گوشههاي آبي رنگ بيانگر جابجايي گوشهو فلشو فلش  ،،هاهاهاي قرمز رنگ بيانگر جابجايي لبههاي قرمز رنگ بيانگر جابجايي لبههاي زير فلشهاي زير فلشدر شكلدر شكل

و همچنين ممكن و همچنين ممكن . . ))چون از نماي باال نگاه ميكنيمچون از نماي باال نگاه ميكنيم((كه بصورت باز شده نشون داده شدنكه بصورت باز شده نشون داده شدن  هاي اليه سوم هستشهاي اليه سوم هستشهاي كناريش همان رنگهاي كناريش همان رنگهمان سطح باالست و رنگهمان سطح باالست و رنگ

  يعني اگر يعني اگر   متوجه منظورم كه شدين؟متوجه منظورم كه شدين؟. . ها همش همينهها همش همينهه، اما جهت فلشه، اما جهت فلشهاي زير نباشهاي زير نباشهاي كناري دقيقاً مانند شكلهاي كناري دقيقاً مانند شكلهستش در حل روبيكتون رنگهستش در حل روبيكتون رنگ

هاي زير رو بي خيال شيد و فقط به سطح زرد هاي زير رو بي خيال شيد و فقط به سطح زرد هاي كناري شكلهاي كناري شكلهاي زير نبود، اونوقت رنگهاي زير نبود، اونوقت رنگهاي كناري شكلهاي كناري شكلهاي كناري مكعبتون مطابق رنگهاي كناري مكعبتون مطابق رنگرنگرنگ

  ايندفعه كه متوجه شدين؟ايندفعه كه متوجه شدين؟. . هاش توجه كنينهاش توجه كنينرنگ با فلشرنگ با فلش

  با هم عوض بشنبا هم عوض بشن  يديدلبه ها بالبه ها با  كه فقطكه فقط  ييييحالت هاحالت هاشكل شكل 

        
  

  با هم عوض بشنبا هم عوض بشن  يديدكه فقط كرنرها باكه فقط كرنرها با  ييييحالت هاحالت ها

      
  

  يشهيشهعوض معوض م  يگهيگهكه دو تا از گوشه ها و دو تا از لبه ها جاهاشون با همدكه دو تا از گوشه ها و دو تا از لبه ها جاهاشون با همد  ييييحالت هاحالت ها

          
  

          
  

  يشهيشهعوض معوض م  يگهيگهجاهاشون با همدجاهاشون با همد  ييكه سه تا از گوشه و سه تا از لبه ها بطور چرخشكه سه تا از گوشه و سه تا از لبه ها بطور چرخش  ييييحالت هاحالت ها

          
    

۳۴/۳۷

۳۴/۳۷



  

  PPLLLLفرمول هاي مرحله فرمول هاي مرحله 

  ..FF22LL,,OOLLLL,,PPLLLLهاي مرحله آخر از روش هاي مرحله آخر از روش خب اينم فرمولخب اينم فرمول  

  جابجايي گوشه هاجابجايي گوشه ها  جابجايي لبه هاجابجايي لبه ها

  

##0011  --  EEddggeess  TThhrreeee  CCyyccllee  CClloocckkwwiissee  
DDoo  [[RR  UU''  RR  UU  RR  UU  RR  UU''  RR''  UU''  RR22]]  ttoo  sseett--uupp    
  

••  RR22''  UU  RR  UU  RR''  UU''  RR''  UU''  RR''  UU  RR''    
  

##0055  --  CCoorrnneerrss  TThhrreeee  CCyyccllee  CClloocckkwwiissee  
DDoo  [[RR22  BB22  RR  FF  RR''  BB22  RR  FF''  RR]]  ttoo  sseett--uupp  
  

••  ((xx))  RR''  UU  RR''  DD22  RR  UU''  RR''  DD22  ll22  ((xx))  

  

##0022  --  EEddggeess  TThhrreeee  CCyyccllee  AAnnttii--CClloocckkwwiissee  
DDoo  [[RR''  UU  RR''  UU''  RR''  UU''  RR''  UU  RR  UU  RR22]]  ttoo  sseett--uupp    
  

••  RR22  UU''  RR''  UU''  RR  UU  RR  UU  RR  UU''  RR    
  

##0066  --  CCoorrnneerrss  TThhrreeee  CCyyccllee  AAnnttii--CClloocckkwwiissee  
DDoo  [[RR''  FF  RR''  BB22  RR  FF''  RR''  BB22  RR22]]  ttoo  sseett--uupp  
  

••  ((xx))  RR22  DD22  RR  UU  RR''  DD22  RR  UU''  RR  ((xx''))  

  

##0033  --  AAddjjaacceenntt  EEddggeess  SSwwaapp   
DDoo  [[UU22  RR''  UU''  RR22  UU  RR  UU  RR''  UU''  RR  UU  RR  UU''  RR  UU''  RR'']]  ttoo  sseett--uupp    
  

••  ((xx''))  RR  UU''  RR''  UU  DD  RR''  DD  UU''  RR''  UU  RR  DD22''  FF  ((xx))  
  

##0077  --  PPaarraalllleell  CCoorrnneerrss  SSwwaapp   
DDoo  [[LL''  BB  LL  FF''  LL''  BB''  LL  FF22  RR  BB''  RR''  FF''  RR  BB  RR'']]  ttoo  sseett--uupp  
  

••  ((xx''))  RR  UU''  RR''  DD  RR  UU  RR''  DD22  LL''  UU  LL  DD  LL''  UU''  LL  

  

##0044  --  OOppppoossiittee  EEddggeess  SSwwaapp   
DDoo  [[LL22  RR22  DD''  LL22  RR22  UU22  LL22  RR22  DD''  LL22  RR22]]  ttoo  sseett--uupp    
  

••  RR22  UU22  RR22  UU22  RR22  UU  RR22  UU22  RR22  UU22  RR22  UU''  

    

  

  دو لبه و دو گوشهدو لبه و دو گوشه  هايهاي  جابجاييجابجايي

  شكلشكل  RRجابجايي جابجايي   

  

##0088  --  PPaarraalllleell  LLiinneess  
DDoo  [[UU  RR22  FF  RR  FF''  RR''  UU''  FF''  UU  FF  RR22  UU  RR''  UU''  RR]]  ttoo  sseett--uupp  
  

••  ((yy22))  RR''  UU22  RR  dd''  RR''  FF  RR22  UU''  RR''  UU  RR''  FF  RR  UU''  FF  
  

##1122  --  LLuucckkyy  77  UUppssiiddee--DDoowwnn  
DDoo  [[UU''  RR  UU''  BB  LL''  BB''  RR''  BB  LL  BB''  UU''  RR  UU22  RR'']]  ttoo  sseett--uupp  
  

••  RR  UU22''  RR''  UU22  RR  BB''  RR''  UU''  RR  UU  ll  UU  ll''  RR''  UU  

  

##0099  --  TThhee  TT  ((''TT''  PPeerrmmuuttaattiioonn))  
DDoo  [[FF  RR  UU''  RR''  UU  RR  UU  RR22  FF''  RR  UU  RR  UU''  RR'']]  ttoo  sseett--uupp  
  

••  RR  UU  RR''  UU''  RR''  FF  RR22  UU''  RR''  UU''  RR  UU  RR''  FF''   
  

##1133  --  LLuucckkyy  77  
DDoo  [[UU  RR22  FF  RR  UU  RR  UU''  RR''  FF''  RR  UU22  RR''  UU22  RR]]  ttoo  sseett--uupp  
  

••  RR''  UU22  RR  UU22  RR''  FF  RR  UU  RR''  UU''  RR''  FF''  RR22  UU''  

  

##1100  --  IIccee  CCrreeaamm  ((''VV''  PPeerrmmuuttaattiioonn))   
DDoo  [[RR''  BB''  RR''  BB  RR  BB22  DD  BB  DD''  BB  UU  RR  UU''  RR]]  ttoo  sseett--uupp  
  

••  RR''  UU  RR''  dd''  RR''  FF''  RR22  UU''  RR''  UU  RR''  FF  RR  FF   

  شكلشكل  JJجابجايي جابجايي 

  

##1111  --  TThhee  AArrrrooww  ((''YY''  PPeerrmmuuttaattiioonn))   
DDoo  [[FF  RR''  FF''  RR  UU  RR  UU''  RR''  FF  RR  UU''  RR''  UU  RR  UU  RR''  FF'']]  ttoo  sseett--uupp  
  

••  FF  RR  UU''  RR''  UU''  RR  UU  RR''  FF''  RR  UU  RR''  UU''  ll ''  UU  RR  UU''  ((xx''))  
  

##1144  --  PPuusshh  PPuusshh  
DDoo  [[RR  UU22  RR''  UU''  RR  UU22  LL''  UU  RR''  UU''  LL]]  ttoo  sseett--uupp  
  

••  RR  UU22  RR''  UU''  RR  UU22  LL''  UU  RR''  UU''  LL  

    

  

##1155  --  PPuusshh  PPuusshh  UUppssiiddee  DDoowwnn  
DDoo  [[RR22  DD  RR  DD''  RR  FF22  LL''  UU  LL  FF22]]  ttoo  sseett--uupp  
  

••  RR22  DD  RR  DD''  RR  FF22  LL''  UU  LL  FF22  

  شكلشكل  NNجابجايي جابجايي 

  

##1166  
DDoo  [[UU  LL  UU''  RR  UU22  LL''  UU  LL  RR''  UU''  RR  UU22  LL''  UU  RR'']]  ttoo  sseett--uupp  
  

••  RR  UU''  RR''  UU  ll  UU  FF  UU''  ll''  UU''  RR  UU  RR''  dd  RR''  UU''  RR  
  

##1177  
DDoo  [[UU  RR''  UU  LL''  UU22  RR  UU''  RR''  LL  UU  LL''  UU22  RR  UU''  LL]]  ttoo  sseett--uupp  
  

••  LL''  UU  RR''  UU22''  LL  UU''  LL''  RR  UU  RR''  UU22''  LL  UU''  RR  UU''  

۳۵/۳۷

۳۵/۳۷



  

  جابجايي سه لبه با هم و سه گوشه با همجابجايي سه لبه با هم و سه گوشه با هم

  ييسه گوشه با هم و سه لبه با هم بطور چرخشسه گوشه با هم و سه لبه با هم بطور چرخش. . شكلشكل  GG  ييييجابجاجابجا

  

##1188  
DDoo  [[FF''  UU''  FF  RR22  DD  BB''  UU  BB  UU''  BB  DD''  RR22]]  ttoo  sseett--uupp  
  

••  RR22''  uu  RR''  UU  RR''  UU''  RR  uu''  RR22  ((yy''))  RR''  UU  RR  ((yy))  
  

##2200  
DDoo  [[FF22  DD''  LL  UU''  LL  UU  LL''  DD  FF22  RR  UU''  RR'']]  ttoo  sseett--uupp  
  

••  RR  UU  RR''  ((yy''))  RR22  uu''  RR  UU''  RR''  UU  RR''  uu  RR22  ((yy))  

  

##1199  
DDoo  [[BB  UU  BB''  RR22  DD''  FF  UU''  FF''  UU  FF''  DD  RR22]]  ttoo  sseett--uupp  
  

••  RR22  uu''  RR  UU''  RR  UU  RR''  uu  RR22''  ((yy))  RR  UU''  RR''  ((yy''))  
  

##2211  
DDoo  [[FF22  DD  RR''  UU  RR''  UU''  RR  DD''  FF22  LL''  UU  LL]]  ttoo  sseett--uupp  
  

••  LL''  UU''  LL  ((yy''))  RR22''  uu  RR''  UU  RR  UU''  RR  uu''  RR22  ((yy))  

  

    

۳۶/۳۷

۳۶/۳۷



  

  ))تصور كنينتصور كنين  شكلك گريه روشكلك گريه رواينجا اينجا ((  سخن پاياني

ولي نامردي ولي نامردي . . شما رو به خير ما رو به سالمتشما رو به خير ما رو به سالمت. . قت جدايي فرا رسيدقت جدايي فرا رسيدوو  ..باشهباشهاميدوارم مطالب مفيد واقع شده اميدوارم مطالب مفيد واقع شده 

اگر هم در جاهايي در اگر هم در جاهايي در   ..خالصه يه كاري بكنين و بگين كه مطالب چطور بودخالصه يه كاري بكنين و بگين كه مطالب چطور بوداي، ايميلي، زنگي اي، ايميلي، زنگي PPMMنكنين الاقل نكنين الاقل 

براي بهتر و براي بهتر و به بزرگيتون ببخشيد و به بزرگيتون ببخشيد و   هاي اماليي و نگارشي بودهاي اماليي و نگارشي بوديا در نگارش، غلطيا در نگارش، غلط  مطالب نقصاني بودمطالب نقصاني بود  يينحوه ارايهنحوه ارايه

اميدوارم اميدوارم . . هاي بعدي بكار ببندمهاي بعدي بكار ببندمخفنتر شدن آموزش پيشنهادات و انتقاداتتون رو بهم عرضه كنين تا در ويرايشخفنتر شدن آموزش پيشنهادات و انتقاداتتون رو بهم عرضه كنين تا در ويرايش

  ..))مگه نه؟مگه نه؟. . توانيمتوانيمما ميما مي((ها بيافتهها بيافتهها يه روزي به دست ايرانيها يه روزي به دست ايرانيركوردهاي حل انواع روبيك در انواع حالتركوردهاي حل انواع روبيك در انواع حالت

توسط خودم توسط خودم   ))كه كپي شده هستشكه كپي شده هستش((OOLLLLي مرحله ي مرحله هاهاهاي موجود در اين فايل به غير از عكسهاي موجود در اين فايل به غير از عكستمام عكستمام عكس

  ..ساخته شد تا كيفيت تصاوير بهتر باشهساخته شد تا كيفيت تصاوير بهتر باشه

  اين فايل مورد استفاده قرار گرفتنداين فايل مورد استفاده قرار گرفتندافرارهايي كه در ساخت افرارهايي كه در ساخت   ها و نرمها و نرم  برنامهبرنامه
۱۱..  PPaaiinntt))آميزي حاالت روبيكآميزي حاالت روبيكبراي رنگبراي رنگ: : ))برنامه نقاشي ويندوزبرنامه نقاشي ويندوز..  

۲۲..  CCuubbeeTTwwiiss tteerr  22..00aallpphhaa113355))و انتقال و انتقال   ۳۳××۳۳××۳۳براي كپي گرفتن يك نسخه از روبيك براي كپي گرفتن يك نسخه از روبيك : : ))برنامه انواع روبيكبرنامه انواع روبيك

  ..نشان دادن انواع حاالتنشان دادن انواع حاالتآميزي و آميزي و رنگرنگجهت جهت   PPaaiinnttدادن آن به برنامه دادن آن به برنامه 

۳۳..  PPrriimmooPPDDFF,,  eeDDooccPPrriinntteerr,,  AAddoobbee   AAccrroobbaatt  99  PPrroo))هاي هاي هاي ساخت و ويرايش فايلهاي ساخت و ويرايش فايلبرنامهبرنامهPPDDFF(( : : به منظور به منظور

  ..و ويرايش آنو ويرايش آن  PPDDFFبه فايل به فايل   WWoorrddتبديل فايل تبديل فايل 

۴۴..  WWoorrdd  22000077 : :به منظور تايپ فايل آموزشيبه منظور تايپ فايل آموزشي. . كه معرف حضور هستكه معرف حضور هست..  

۵۵..  PPuurreeTTeexxtt  vv22..00 : :بندي متون كپي شدهبندي متون كپي شدهبه منظور پاك كردن قالببه منظور پاك كردن قالب..  

  ))به عبارتي شناسنامه فايلبه عبارتي شناسنامه فايل((فايل آموزشيفايل آموزشي  مختصاتمختصات
  ۱۳۸۹۱۳۸۹//۱۱۱۱//۱۸۱۸  ::تاريخ شروعتاريخ شروع  ..۱۱

  ۱۳۸۹۱۳۸۹//۱۲۱۲//۱۱۳۳  ::تاريخ پايانتاريخ پايان  ..۲۲

  صفحهصفحه  ۳۷۳۷  ::تعداد صفحاتتعداد صفحات  ..۳۳

  ۱۰۱۰۵۶۵۶  ::پاراگرافپاراگرافتعداد تعداد   ..۴۴

  ۱۱۷۴۶۷۴۶  ::تعداد خطوطتعداد خطوط  ..۵۵

  ۱۰۱۰۸۶۱۸۶۱  ::تعداد كلماتتعداد كلمات  ..۶۶

  ۳۳۸۹۵۳۳۸۹۵  ::تعداد حروف بدون فاصلهتعداد حروف بدون فاصله  ..۷۷

  ۴۴۴۴۱۹۸۱۹۸  ::تعداد حروف با فاصلهتعداد حروف با فاصله  ..۸۸

  عكسعكس  ۳۳۷۳۳۷: : با تكراربا تكرار  تعداد عكس بكار رفتهتعداد عكس بكار رفته  ..۹۹

  عكسعكس  ۱۷۵۱۷۵: : تعداد عكس بكار رفته بدون تكرارتعداد عكس بكار رفته بدون تكرار  ..۱۰۱۰

  

  !!اگر باور نداريد بشينيد بشماريداگر باور نداريد بشينيد بشماريد!!

۳۷/۳۷
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