ﺑﺴﻤﻪﺗﻌﺎﻟﻲ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ

ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
Computer Architecture
ﺳﻪ ﻭﺍﺣﺪ  /ﻧﻈﺮﻱ
ﻧﻴﻢﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ  ۸۵ـ ۱۳۸۴
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۱۱ﺗﺎ ۱۳:۳۰
ﻣﺪﺭﺱ :ﻛﺎﻇﻢ ﻓﻮﻻﺩﻱ
ﻭﺏﺳﺎﻳﺖ :
><http://kazim.fouladi.ir>, <http://khorshid.ut.ac.ir/˜kfouladi

ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ :
><kazim@fouladi.ir>, <k.fouladi@ece.ut.ac.ir

ﻣﺮﺟﻊ ﺍﺻﻠﻲ:
[1] M. Morris Mano, Computer System Architecture, 3rd Edition, Prentice Hall, 1993.

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ:
[2] M. Morris Mano and Charles R. Kime, Logic and Computer Design Fundamentals, 2nd Edition, Prentice
Hall, 2001.
[3] John L. Hennessy and David A. Patterson, Computer Organization and Design, The Hardware/Software
Interface, 2nd Edition, Morgan Kaufman Publishers, 1997.
[4] David A. Patterson and John L. Hennessy, Computer Architecture : A Quantitative Approach, 2nd
Edition, Morgan Kaufman Publishers, 1996.

ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﻛﻤﻚ ﺩﺭﺱ:
] [۵ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺻﻔﺎﻳﻲ ،ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻧﻮﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ.۱۳۸۰ ،
] [۶ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺘﺤﻲ ،ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺻﻔﺎﻳﻲ ،ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ.۱۳۸۱ ،

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪﻱ:
ﻫﻔﺘﺔ ﺍﻭﻝ

۷/۵

ﻫﻔﺘﺔ ﺩﻭﻡ

۷ / ۱۲

ﻫﻔﺘﺔ ﺳﻮﻡ

۷ / ۱۹

ﻫﻔﺘﺔ ﭼﻬﺎﺭﻡ

۷ / ۲۶

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ،
ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﻧﺴﻞﻫﺎﻱ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ )ﺁﻧﺎﻟﻮﮒ ﻭ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ( ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ
ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻲ
ﮔﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﺟﺒﺮ ﺑﻮﻝ )ﺧﻮﺍﺹ ،ﻣﻴﻦﺗﺮﻡﻫﺎ ،ﺣﺎﻻﺕ
ﺑﻲﺍﻫﻤﻴﺖ( ،ﺳﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺑﻮﻟﻲ ،ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
)ﺭﻭﺵ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻝﻫﺎﻱ ﻧﻴﻢ ﺟﻤﻊﻛﻨﻨﺪﻩ ،ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻤﻊﻛﻨﻨﺪﻩ(،
ﻓﻠﻴﭗﻓﻼﭖ ) ،T ،JK ،D ،SRﺟﺪﺍﻭﻝ ﺗﺤﺮﻳﻚ( ،ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ
ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ )ﻛﻼﻙ ،ﺟﺪﻭﻝ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺭﻭﺵ ﻃﺮﺍﺣﻲ(
ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ
ﻛﺪﮔﺸﺎ ،ﻛﺪ ﮔﺬﺍﺭ ،ﻣﺎﻟﺘﻲﭘﻠﻜﺴﺮ ،ﺛﺒﺎﺕﻫﺎ )ﺛﺒﺎﺕ ،ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ،
ﺛﺒﺎﺕﻫﺎﻱ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﺯﻱ( ،ﺷﻤﺎﺭﻧﺪﻩﻫﺎ )ﺩﻭﺩﻭﻳﻲ،(BCD ،
ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ )(RAM ،ROM
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﺪﺩﻧﻮﻳﺴﻲ ،ﻣﺘﻤﻢﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻣﻤﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻤﻴﺰ ﺷﻨﺎﻭﺭ ،ﻛﺪﻫﺎﻱ ﺩﻭﺩﻭﻳﻲ ﺩﻳﮕﺮ،
ﻛﺪﻫﺎﻱ ﺁﺷﻜﺎﺭﺳﺎﺯ ﺧﻄﺎ

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ۱ :ـ  ۱ ،۱ـ  ۱ ،۲ـ  ۱ ،۳ـ  ۱ ،۴ـ  ۵ﻭ  ۱ـ
 ۱ ،۶ـ ۷
ﺗﻜﻠﻴﻒ :ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﻓﺼﻞ ۱

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ۲ :ـ  ۲ ،۱ـ  ۲ ،۲ـ  ۲ ،۳ـ  ۲ ،۴ـ  ۲ ،۵ـ ،۶
۲ـ۷
ﺗﻜﻠﻴﻒ :ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﻓﺼﻞ ۲
ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ۳ :ـ  ۳ ،۱ـ  ۳ ،۲ـ  ۳ ،۳ـ  ۳ ،۴ـ  ۳ ،۵ـ۶
ﺗﻜﻠﻴﻒ :ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﻓﺼﻞ ۳

ﻫﻔﺘﺔ ﭘﻨﺠﻢ

۸/۳

ﻫﻔﺘﺔ ﺷﺸﻢ

۸ / ۱۰

ﻫﻔﺘﺔ ﻫﻔﺘﻢ

۸ / ۱۷

ﻫﻔﺘﺔ ﻫﺸﺘﻢ

۸ / ۲۴

ﻫﻔﺘﺔ ﻧﻬﻢ
ﻫﻔﺘﺔ ﺩﻫﻢ

۹/۱
۹/۸

ﻫﻔﺘﺔ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ

۹ / ۱۵

ﻫﻔﺘﺔ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ

۹ / ۲۲

ﻫﻔﺘﺔ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ

۹ / ۲۹

ﻫﻔﺘﺔ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ

۱۰ / ۶

ﻫﻔﺘﺔ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ

۱۰ / ۱۳

ﻫﻔﺘﺔ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ
ﻫﻔﺘﺔ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ

۱۰ / ۲۰
۱۱ / ۳

ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺛﺒﺎﺕﻫﺎ ﻭ ﺭﻳﺰﻋﻤﻞﻫﺎ
ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺛﺒﺎﺕﻫﺎ ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺛﺒﺎﺕﻫﺎ ،ﮔﺬﺭﮔﺎﻩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺭﻳﺰﻋﻤﻞﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﻲ ،ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ،ﻭﺍﺣﺪ
ﺣﺴﺎﺑﻲ ـ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﺁﻥ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ )(۱
ﻛﺪﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺛﺒﺎﺕﻫﺎ ،ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ،ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪﻱ ﻭ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ،ﭼﺮﺧﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ )(۲
ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﺣﺎﻓﻈﻪﺍﻱ ،ﻭﺭﻭﺩﻱ ـ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻭ ﻭﻗﻔﻪﻫﺎ،
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻩ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻳﺰﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲﺷﺪﻩ
ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻛﻨﺘﺮﻝ ،ﺩﻧﺒﺎﻝﻛﺮﺩﻥ ﺁﺩﺭﺱﻫﺎ ،ﻣﺜﺎﻝ ﺭﻳﺰﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺭﻳﺰﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﻴﺎﻥﺗﺮﻡ
ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺛﺒﺎﺕﻫﺎ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﺸﺘﻪ ،ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﻱ
ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺁﺩﺭﺱﺩﻫﻲ ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺩﺳﺘﻜﺎﺭﻱ
ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎﻱ  RISCﻭ
CISC
ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﺟﻤﻊ ﻭ ﺗﻔﺮﻳﻖ ،ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢﻫﺎﻱ ﺿﺮﺏ ،ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢﻫﺎﻱ ﺗﻘﺴﻴﻢ،
ﻭﺍﺣﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻫﺪﻫﻲ ،ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ ـ ﺧﺮﻭﺟﻲ
ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺟﺎﻧﺒﻲ ،ﻭﺍﺳﻂ ﻭﺭﻭﺩﻱ ـ ﺧﺮﻭﺟﻲ ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﺎﻫﻤﮕﺎﻡ
ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ،ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ،ﻭﻗﻔﺔ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺩﺍﺭ،DMA ،
ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪﺓ ﻭﺭﻭﺩﻱ ـ ﺧﺮﻭﺟﻲ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﺮﻳﺎﻝ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻓﻈﻪ )(۱
ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮﺍﺗﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺍﺻﻠﻲ ،ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻛﻤﻜﻲ ،ﺣﺎﻓﻈﺔ
ﺷﺮﻛﺖﭘﺬﻳﺮ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻓﻈﻪ )(۲
ﺣﺎﻓﻈﺔ ﭘﻨﻬﺎﻥ ،ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻣﺠﺎﺯﻱ ،ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ،
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ،ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ،ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻩﻫﺎ
ﻣﺮﻭﺭ ﺩﺭﺱ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﺷﻜﺎﻝ
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺎﻳﺎﻥﺗﺮﻡ )ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴ﺗﺎ ) (۱۶ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ(

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ۴ :ـ  ۴ ،۱ـ  ۴ ،۲ـ  ۴ ،۳ـ  ۴ ،۴ـ  ۴ ،۵ـ
 ۴ ،۶ـ ۷
ﺗﻜﻠﻴﻒ :ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﻓﺼﻞ ۴
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ۵ :ـ  ۵ ،۱ـ  ۵ ،۲ـ  ۵ ،۳ـ  ۵ ،۴ـ ۵
ﺗﻜﻠﻴﻒ :ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﻓﺼﻞ  ۵ﺍﺯ  ۵ـ  ۱ﺗﺎ  ۵ـ ۱۲
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ۵ :ـ  ۵ ،۶ـ  ۵ ،۷ـ  ۵ ،۸ـ  ۵ ،۹ـ ۱۰
ﺗﻜﻠﻴﻒ :ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﻓﺼﻞ  ۵ﺍﺯ  ۵ـ  ۱۳ﺗﺎ  ۵ـ ۲۵
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ۷ :ـ  ۷ ،۱ـ  ۷ ،۲ـ  ۷ ،۳ـ ۴
ﺗﻜﻠﻴﻒ :ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﻓﺼﻞ ۷

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ۸ :ـ  ۸ ،۱ـ  ۸ ،۲ـ  ۸ ،۳ـ  ۸ ،۴ـ  ۸ ،۵ـ
 ۸ ،۶ـ  ۸ ،۷ـ ۸
ﺗﻜﻠﻴﻒ :ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﻓﺼﻞ ۸

ﻓﺼﻞ ﺩﻫﻢ ۱۰ :ـ  ۱۰ ،۱ـ  ۱۰ ،۲ـ  ۱۰ ،۳ـ  ۱۰ ،۴ـ
 ۱۰ ،۶ـ ۷
ﺗﻜﻠﻴﻒ :ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﻓﺼﻞ  ۱۰ﺍﺯ  ۱۰ـ  ۱ﺗﺎ  ۱۰ـ ۱۴
ﻓﺼﻞ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ۱۱ :ـ  ۱۱ ،۱ـ  ۱۱ ،۲ـ  ۱۱ ،۳ـ ۱۱ ،۴
ـ  ۱۱ ،۵ـ  ۱۱ ،۶ـ  ۱۱ ،۷ـ ۸
ﺗﻜﻠﻴﻒ :ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﻓﺼﻞ ۱۱
ﻓﺼﻞ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ۱۲ :ـ  ۱۲ ،۱ـ  ۱۲ ،۲ـ  ۱۲ ،۳ـ ۴
ﺗﻜﻠﻴﻒ :ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﻓﺼﻞ  ۱۲ﺍﺯ  ۱۲ـ  ۱ﺗﺎ  ۱۲ـ ۱۲
ﻓﺼﻞ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ۱۲ :ـ  ۱۲ ،۵ـ  ۱۲ ،۶ـ ۷
ﺗﻜﻠﻴﻒ :ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﻓﺼﻞ  ۱۲ﺍﺯ  ۱۲ـ  ۱۳ﺗﺎ  ۱۲ـ ۲۴
ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ۹ :ـ  ۹ ،۱ـ  ۹ ،۲ـ  ۹ ،۳ـ  ۹ ،۴ـ ۶
ﻓﺼﻞ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ۱۳ :ـ  ۱۳ ،۱ـ ۲
ﺍﺯ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺷﺪﻩ

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻧﻤﺮﺓ ﺩﺭﺱ:
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﻴﺎﻥﺗﺮﻡ  ۶ :ﻧﻤﺮﻩ
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺎﻳﺎﻥﺗﺮﻡ  ۸ :ﻧﻤﺮﻩ
ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ  ۶ :ﻧﻤﺮﻩ
ـ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ ۱۵ ،ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳﺖ.
ـ ﺣﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ـ ﺷﺮﻁ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺮﺓ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ ،ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻛﺴﺐ ﻧﺼﻒ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻤﺮﺓ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﺳﺖ.

