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:مقدمه  

 سخنی با اساتید:

 –دستور کار حاضر بر مبنای درس مدار های منطقی دوره کارشناسی پیوسته رشته های مهندسی برق  
  .الکترونیک تهیه و تنظیم شده است

کار بر اساس فصل های درسی کتاب مدارهای منطقی موریس مانو تهیه شده دستور  12 در دستور کار حاضر 
  .است که اساتید معزز به صالح دید خود می توانند از این گزارش کار استفاده نمایند

  :سخنی با دانشجویان

ز اتمام این آزمایشگاه با مدارات مجتمع آشنا شده و قادر باشید مدارهای دانشجویان گرامی انتظار می رود پس ا
  .ترکیبی و ترتیبی را طراحی و عمالً تست نمایید

  :موارد ایمنی

 .در هنگام استفاده از تراشه ها آن ها در موقعیت صحیح بر رود برد بورد قرار دهید •

پایه ها در درون برد بورد اطمینان پس از نصب تراشه بر روی برد بورد از قرار گرفتن تمامی  •
 .حاصل نموده و سپس اقدام به سیم کشی نمایید 

تغذیه تراشه ها اقدام پس از اتمام سیم کشی و اطمینان از صحت وصل بوده صحیح پایه های  •
 .به وصل نمودن تغذیه نمایید

تفاده از آی پس از تمام شدن کار و تست مدار ابتدا منبع تغذیه را قطع سپس قطعات را با اس •
 .سی کش از روی برد بورد جدا نمایید

در خاتمه از خاموش بودن دستگاه ها و تجهیزات  موجود بر روی میز کار  اطمینان حاصی نموده و نسب به 
 .ترک آزمایشگاه اقدام نمایید

  .کلیه توابع داده شده و تمارین باید ابتدا شبیه سازی سپس عملی تست گردد:تذکر مهم 

  

  و آرزوی موفقیتبا تشکر 
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  :استوار هستند  ها بر چند منطق ICمدارهای مجتمع یا 

 .میباشد  NORگیت   RTLمدار پایه خانواده دیجیتال :  RTLترانزیستور  - ومتامنطق مق •

 .است  NANDگیت   DTLمدار پایه خانواده :  DTLترنزیستور  –منطق دیود  •

 .است DTLفرم تکمیل شده خانواده :  TTLترانزیستور  –منطق ترانزیستور  •

 .یک خانواده منطقی دیجیتال غیر اشباع است: ECL امیتر –منطق کوپالژ  •

 .MOSنیمه هادی  –اکسید  –منطق فلز  •

 .  CMOSنیمه های متمم  –اکسید  –منطق فلز  •

  :ترانزیستور  –منطق ترانزیستور 

.. ر طراحی سیستم های دیجیتال به کار گرفته شدبا پیشرفت تکنولوژی این خانواده منطقی به طور گسترده د
در جدول زیر  TTLنام و مشخصات هشت نوع . وجود دارد  TTLدر حال حاضر چندین نوع یا سری از خانواده 

  .مالحظه می شود

  نام سری  پیشوند گنجایش خروجی  توان مصرفی  تاخیر انتشار
  استاندارد 74 10 10 9

33 1 20 74L توان پایین  
6 22 10 74H  سرعت باال  
3 19 10 74S  شوتکی  

9.5 2 20 74LS  شوتکی توان پایین  
1.5 10 40 74AS  شوتکی پیشرفته  
4 1 20 74ALS  شوتکی پیشرفته توان پایین  
3 4 20 74F سریع  

در منطق دیجیتال آنها نیست ، بلکه ساختار داخلی همه آنها بر مبنای گیت پایه   TTLتفاوت میان سری های 
NAND به هر حال گیت های .می باشدTTL  در همه سری ها دارای سه نوع آرایش خروجی هستند.  

 خروجی کلکتور باز - 1

 ) TOTEM – POLE(خروجی تاتم پل  - 2

 خروجی سه حالته - 3
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  .)NOT‐AND‐OR‐NAND‐NOR‐XOR‐XNOR(    آشنايي با گيت هاي منطقي :دستور کار جلسه اول

                 الکترونیکی نظیر دیود، مقاومت و ترانزیستور ساختهگیت های منطقی از ترکیب عناصر ساده 
                 npnترانزیستورهای مدارات مجتمع معموالً از سیلیکان ساخته شده و اغلب از نوع .می شوند
  .شکل زیر را در نظر بگیرید.می باشند

  
را که معادل است با یک منطقی اعمال نمایید   Vi  ،5 Voltمدار فوق را عملی بسته و به ورودی : سوال

که معادل صفر منطقی است   Volt 0را مساوی   Viسپس . را اندازه گیری کرده    V outو 
  ؟کدام گیت منطقی می باشدحال نتیجه گیری کنید که مدار فوق معادل .قراردهید

  
را تست نموده و جدول درستی    7486 – 7402 – 7432 – 7408 – 7404‐ 7400تراشه های 

  .رسم و تکمیل نماییدآنها را 
مدارات داده شده را ابتدا در نرم افزار شبیه سازی نموده و سپس اقدام به عملی بستن مدار :  توجه
  .نمایید
  :تمرین
 .مدار را  عمالً تست نماییدو  را پیاده سازی نموده  F = ∑M(0,4,7)تابع  .1

مدار را  پیاده سازی نموده و NANDرا فقط با استفاده از گیت  = M(2,3,4,5)   F∑تابع   .2
 .عملی تست نمایید

پیاده سازی نموده و مدار را   NORرا فقط با استفاده از گیت  = M(2,3,4,5)   F∑تابع   .3
 .عملی تست نمایید
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و بصورت   NANDرا صرفاً با استفاده از گیت های  = M(2,4,6,9,11,13,15)   F∑تابع   .4
  .نرم افزار ی پیاده سازی نمایید

  :یاد آوری از جبربول
X+0=0+X=X 
X * 1=1*X=X 
X+(Y+Z)=(X+Y)+Z                             X*(Y*Z)=)X*Y)*Z 
X*(Y+Z)=X*Y+X*Z 
X+X’=1                                               X*X’=0 

   ’X’ * Y’                                   (X * Y)’=X’ + Y=’(X+Y) قانون دمورگان 
X+1=1                                                 X+X*Y=X 
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  .طراحي مدارات ترکيبي :دوم دستور کار جلسه 

  .باشند مدارهای منطقی در سیستم های دیجیتال می توانند از نوع ترکیبی و یا ترتیبی

یک مدار ترکیبی متشکل از تعدادی گیت منطقی است که خروجی آنها در هر لحظه از زمان مستقیماً 
این نوع مدار پردازشی را  .به وسیله ورودی های همان لحظه تعیین می گردد و به ورودیهای قبلی بستگی ندارد

  .انجام می دهد که با مجموعه ای از توابع بولی مشخص می شود

چون خروجی آنها .های ترتیبی عالوه بر گیت های منطقی از عناصر حافظه نیز استفاده می کنندمدار 
تابعی از ورودیها و حالت عناصر حافظه است، در نمتیجه خروجی یک مدار ترتیبی نه تنها به مقادیر فعلی 

ت داخلی و ترتیب زمانی ورودیها بلکه به ورودیهای قبلی نیز وابسته بوده و عملکرد مدار باید به وسیله حاال
  .رودیها مشخص گردد.و

  .جهت طراحی یک مدار ترکیبی مراحل زیر می تواند راه گشا باشد

 .فهم مسئله .1

 .تعیین تعداد ورودیها و خروجی های مدار .2

 .نامگذاری ورودی و خروجی ها .3

 .با توجه به صورت مسئله رابطه بین ورودی ها و خروجی ها در جدول درستی نوشته شود .4

استفاده از جدول درستی و جدول کارنو برای هر خروجی ؛ بر حسب ورودی یک عبارت بولی بدست  با .5
 ..می آید

 .ساده سازی و سپس پیاده سازی مدار .6

  :  تمرین

به گونه ای طراحی کنید که اگر تعداد یک های   f1 , f2و دو خروجی   a,b,cمداری با سه ورودی  .1
 )تئوری.(گردد f2=1شد  3و چنانچه عدد ورودی بزرگتر از   f1=1ورودی بیشتر از تعداد صفر ها شد 

اقدام  fتعداد ورودی و خروجی ها را تعیین و نسبت به طراحی تابع  x^2‐7x+12  f(x)=در تابع  .2
 )تئوری.(کنید

 )half adder.(مداری طراحی کنید که دو بیت را باهم جمع کند .3

 )full adder(.مداری طراحی کنید که سه بیت را باهم جمع کند .4
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با اسفاده از نیم جمع کننده و تمام جمع کننده مداری طراحی نمایید که دو عدد چهار بیتی را با هم  .5
 .جمع کند 

با استفاده از نیم جمع کننده و گیت های منطقی مناسب یک مدار ضرب کننده دو عدد دو بیتی  .6
 .طراحی کنید

 .ست نماییدمدار نیم تفریق گر و تمام تفریق گر را طراحی و ت .7
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  .7483آشنايي با تراشه  جمع کننده ها و  :سوم دستور کار جلسه 
ساختار . را باهم جمع می کند A,Bبیتی  4یک جمع کننده چهار بیتی است که دو عدد   7483تراشه 

  .این تراشه و پایه های آن به شرح زیر است

               
 Cin ورودي                نقلی بیتA0  تا A3  و B0  تاB3  ورودي  

S0  تاS3   حاصل جمع                Cout بیت نقلی خروجی  
  .استفاده نمود 4008از تراشه معادل ان شماره  7483می توان به جای  :نکته 

  :تمرین
ها را تست  قرارداده و با اعمل دو عدد چهار بیتی ورودی و خروجیرا بر روی برد   7483تراشه .1

 )عملی.(نمایید

 .بیتی بسازید 8یک جمع کننده  7483با استفاده از دو عدد تراشه  .2

و گیت های منطقی مناسب مداری طراحی کنید که دارای بیت  7483با استفاده از تراشه 
   .بوده و به روش ذیل عمل کند  mکنترلی 

  .بود مدار بصورت جمع کننده عمل کند  m=0اگر ) الف 
  .بود مدار بصورت تفریق کننده عمل نماید m=1اگر ) ب

بیتی  4و دریچه های منطقی مداری طرح نموده که یک عدد باینری  7483به کمک یک عدد  .3
 .را به دهدهی تبدیل نماید

و دریچه های منطقی یک ضرب کننده دودویی برای ضرب دو عدد سه 7483به کمک تعدادی  .4
 .بیتی طراحی کنید

  .نیز استفاده نمایید مشابه  توانید از دیگر تراشه های جمع کننده می  data sheetبا مراجعه به 
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 .7485آشنايي با تراشه مقايسه کننده ها و :چهارم دستور کار جلسه        

یک مقایسه کننده چهار بیتی است که دارای ورودی های طبقه قبل بوده و                 7485تراشه 
را به هم پیوند داده و مقایسه کننده های بزرگتری  7485می توان بصورت موازی چندین 

  .طراحی نمود

   
  .عملکرد این تراشه بیشتر آشنا خواهید شد با نحوه) data sheet(با مراجعه به منابع مناسب

  :تمرین 

را از ورودی دریافت و با یکدیگر    A , Bمداری طراحی نمایید که دو عدد چهاربیتی  .1
 ).می باشد)(A<B , A>B , A=Bخروجی  3ورودی و  8مدار دارای . (مقایسه کند

را مورد بررسی قرارداده و به کمک این تراشه مداری طراحی کنید  7485عملکرد تراشه     .2
 .بیتی را با یکدیگر مقایسه نماید 6که دو عدد 

و گیت های مورد نیاز مداری طراحی نمایید که  7485 و 7483با استفاده از تراشه های   .3
  .به صورت زیر عمل کند

If     A<=B         →A‐B 
If      A > B        → B‐A 
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بیت عالمت متناظر  Sa , Sbنظر بگیرید  را در A, B عالمت دار بیتی 5دو عدد  .4
و دریچه های منطقی مداری برای مقایسه این دو عدد  7485به کمک یک عدد .آنهاست

 .طراحی کنید
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  .وراه اندازهای آن  segment‐7 نمايشگر آشنايی با: پنجم دستور کار جلسه  

  :segment‐7ساختار 

7‐segment  متشکل از دیودهای نورانیLED      7بوده که برای نمایش اعداد بکـار مـی رونـد یـک‐segment 

  .می تواند ازنوع آند مشترک یا کاتد مشترک باشد

ها  segment‐7یک دیود نورانی می باشد معموال  DP(Decimal point)بهمراه  Gتا  Aقسمت  7هرکدام از 

ها یا  segment‐7. گر متصل می باشندیکدیپایه دیگر که به  2و DPو  Gتا  Aپایه شامل  8پایه دارند که  10

درحالت آند مشترک تمـام آنـدهای دیودهـای    .  .به صورت آند مشترک ویا کاتد مشترک در بازار موجود هستند

  .هستند آند پایه ذکر شده درحقیقت همان پایه های مشترک  2نورانی بهم متصل هستند که 

  .پایه مذکور در واقع همان پایه مشترک کاتد است 2و  .درحالت کاتد مشترک کاتدتمام دیودها بهم وصل هستند

  : segment‐7روش تست 

سـپس بـا اتصـال یکـی از      .توسط قسمت تست اتصال مولتی متر پیدا نمود ابتدا می بایست پایه های مشترک را

وی فیش های مولتی متر به پایه مشترک و حرکت فیش بعدی بر روی پایه ها مشروط به اینکه مولتی متـر بـر ر  

در ایـن حالـت اگـر    . قسمت تست دیود قرار داشته باشد دیود های نورانی داخلی بصورت کم نور روشن می شوند

  .از نوع آند و گرنه از نوع کاتد مشترک می باشد  segmentفیش قرمز بر روی پایه مشترک بود 

  :segment‐7راه اندازهای 

تراشـه  . درایـور آن نیـز فـرق مـی کنـد      segmentعبسته به نو  segment‐7بر روی  bcdبرای نمایش اعداد 

کاتـد مشـترک مـی      segmentجهت راه انـدازی   7448آند مشترک و   segmentجهت راه اندازی  7447

  .باشد
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  .ساختار این دو تراشه به شرح ذیل است

  

  

  

  .مراجعه نمایید  data sheetجهت اطالع دقیق تر از پایه های تراشه ها به 

A  تاD  ورودی ها بوده وa  تاg  7خروجی هایی هستند که باید به پایه های متناظر‐segment    متصـل شـوند

وصل کنیم تمام  GNDرابه  LTمورد استفاده قرار می گیرد اگر  segment‐7جهت تست دیودهای  LTورودی 

LED  7های‐segment  به  4اگر پایه . باید روشن شودGND  وصل شود تمامLED  خـاموش شـوند از   ها باید

  .ها استفاده می شود LEDمعموال برای کنترل شدت جریان  4پایه 

  :تمرین

این تراشـه هـا   کاتد مشترک   7segment به  7448آند مشترک و  7segmentبه   7447با اتصال  .1

 .را تست نمایید

A7 QA 13

B1 QB 12

C2 QC 11

D6 QD 10

BI/RBO4 QE 9

RBI5 QF 15

LT3 QG 14

U1

7448

A7 QA 13

B1 QB 12

C2 QC 11

D6 QD 10

BI/RBO4 QE 9

RBI5 QF 15

LT3 QG 14

U2

7447
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بوده و خروجـی آن بـه صـورت     ABCDبیت  4مداری طراحی کنید که ورودی آن  7400با استفاده از  .2

 .کاتد مشترک باشد  7segmentزیر برای یک 

 

 

  g  f e d c b a  D  C  B  A نمایشگر

  
              0  0  1  1  

  
              1  0  1  1  

  
              0  1  1  1  

  

              1  1  1  1  
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  .74154و  74138 های دیکدر و آشنایی با تراشه :دستور کار جلسه ششم   

به ازای هر . خروجی ، ورودی ها ترکیبی ازصفرها ویک ها هستند n 2ورودی و  nبا  ترکیبی  است دیکدر مداری

  .ترکیب صفر ویک در ورودی فقط یکی ازخروجی ها فعال بوده وبقیه غیرفعال خواهند بود

 داده شـود مـدار فعـال صـفر    اگر فعال بودن با صفر نشـان  ؛ اگر فعال بودن با یک نشان داده شود مدار فعال یک 

                                                 .خواهد بود

  

نمودن مینترم های که تابع دراین مینترم ها یـک شـده اسـت پیـاده      ORباتوجه به این که هرتابع رامی توان با 

  .برای پیاده سازی توابع استفاده کرد ORسازی نمود لذا می توان از دیکدر فعال یک ویک گیت 

  :تمرین 

ی دردیکدر فعال صفر خروجی هـا  .مینترم ها ورودی های مدار می باشند, دردیکدر فعال یک خروجی ها : نکته 

 .ماکسترم های ورودی ها هستند , مدار

 .را با استفاده از دیکدر فعال یک پیاده سازی نمائید F=∑M(0,1,5,7)   تابع   .1

  .را بااستفاده ازدیکدر فعال صفر پیاده سازی نمائید )F=∑M {(2,3,5,6تابع  .2

   F=∑M(0,2,4,6).      سپس تابع  روبرو را با آن پیاده سازی نماییدطراحی  3*8ابتدا یک دیکدر  .3

 .را بیابید سپس تابع مسئله فوق را با آن پیاده سازی نمایید 74138مشخصات تراشه  .4

 .طراحی کنید  full adderبااستفاده ازتراشه فوق وگیت های الزم ،  .5

 .را بیابید سپس تابع زیر را با آن پیاده سازی نمایید 74154مشخصات تراشه  .6

F=∑M(0,2,3,4,5,6,11,12,13) 

 

 

n * 2 ^n 
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  .انکدر : هفتمدستور کار جلسه 

از صفرها ویک ها تبدیل مـی کنـد    به فرم ترکیبی) عددی یا غیرعددی(روشی است که اطالعات را انکدر دارای  

  .انکدر دارای عملکردی عکس دیکدر می باشد.ودرهرلحظه فقط یکی ازورودی ها فعال می شود

  .خروجی دارد nورودی و  n2ترکیب صفر ویک درخروجی برای هر ورودی منحصر به فرد می باشد یک انکدر 

  :تمرین

 .از صفرها ویک ها تبدیل نماید رابه فرم ترکیبی D,C,B,Aمداری طراحی کنید که حروف  .1

  .مدار را بر تشخیص این حالت اصالح کنید. اگر هیچ دکمه ای فشار داده نشود خروجی مدار چگونه است ) لفا

خروجی مدار چگونه است مدار را ) باهم فشار داده شوند B,Aدکمه (اگر همزمان دو ورودی باهم فعال شوند ) ب

  .برای تشخیص این حالت اصالح کنید
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  .74151مولتی پلکسر و دی مولتی پلکسر و آشنایی با تراشه : هشتمدستور کار جلسه 

  :مولتی پلکسر

ورودی ویک خروجـی درهرلحظـه فقـط یکـی از      n 2خط کنترل ،  nلتی پلکسر مداری است با ودرحالت کلی م

ورودی ها به خروجی وصل است وتوسط خطوط کنترل می توان مشخص نمود که کدام ورودی به خروجی وصل 

  .شود

  

  خروجی    

                        

  :تمرین 

 .1×4مطلوبست طراحی یک دی مالتی پلکسر .1

در ضمن مجاز به استفاده . طراحی نمایید 8*1یک مولتی پلکسر  2*1تعدادی مولتی پلکسر به کمک  .2
 .از دریچه های منطقی نمی باشید

یک  XNORیا  XORویک گیت   تراشهاین با استفاده از را بررسی نموده سپس  74153عملکرد تراشه  .3

 .بیتی طراحی نمائید 4مقایسه کننده بیت به بیت 

بیتی طراحـی کنیـد    2یک مقایسه کننده  NOTویک گیت  NANDبا استفاده از تراشه فوق یک گیت  .4

  :به طوریکه 

If A>=B  then out =1 

If A<B then out=0 

A,Bدوعدد دوبیتی هستند.  

 

2n * 1 

 خطوط کنترل

 ورودي
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سپس تابع زیر را بـا اسـتفاده از ایـن    . را بیابید و نحوه کار آن را تست نمایید 74151مشخصات تراشه   .5

 .یاده سازی نماییدتراشه پ

F=∑M(1,3,5,6) 

  : تی پلکسرولدی م

خروجی که درهرلحظه ورودی فقط به یکی ازخروجی ها وصل n2خط کنترل و  nورودی ،  1مداری است که با 

  .می شود

  :تمرین

 .1×4مطلوبست طراحی یک دی مالتی پلکسر .1

  . لتی پلکسر بررسی نماییدورادرحالت دی م 74138صحت عملکرد تراشه  .2
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  .7476و آشنایی با تراشه  طراحی مدارهای ترتیبی  :نهم دستور کار جلسه 

دراین آزمایش مدارهای مختلف فلیپ فالپ را ساخته وطرز کار آنها را با استفاده از جـدول صـحت آنهـا بررسـی     

  .وتست خواهیم کرد

  :تمرین

. را بسـازیدوطرز کـار آنـرا در آزمایشـگاه بررسـی نماییـد       RSفلیپ فالپ نوع NORبااستفاده از گیتهای  .1

  .سپس برای فلیپ فالپ مذکور پالس ساعت گذاشته ومراحل را دوباره تکرار کنید

  .فلیپ فالپ در چه وضعیتی از پالس ساعت عمل می کند: سئوال

  .بسازید وطرزکار انرا بررسی وتست نمایید Dیک فلیپ فالپ نوع .2

  .پالس ساعت بسازید وطرز کار آنرا بررسی وتست نمایید با Jkیک فلیپ فالپ نوع  .3

دارای چه اشکالی می باشد برای رفع این عیب چه اقدامی باید انجام گیرد مدار مناسـب   3مدار آزمایش :  سئوال

  .را رسم کنید

می باشد که به لبـه پـایین    JKاین آی سی در برگیرنده و فلیپ فالپ از نوع  76 74آشنایی با آی سی  .4

  .را در آزمایشگاه بررسی نمایید ICطرزکار . نده پالس ساعت حساس است رو
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  . طراحی مدارهای ترتیبی سنکرون :دهم دستور کار جلسه 

  .دراین قسمت با طراحی تعدادی از شمارنده ها آشنا می شویم

  .یک شمارنمده چهاربیتی صعودی طراحی نمایید JKبا استفاده از فلیپ فالپ نوع -1

  .عمال بسته وتست نمایید مدار را

دیـاگرام حالـت مـدار بـه     . (نزولی طراحی کنید وآنرا در آزمایشگاه تست کنید-یک شمارنده سه بیتی صعودی-2

  :)صورت زیر است 

در طراحی از حـداقل گیـت اسـتفاده    . نزولی طراحی ودر آزمایشگاه آنرا عمال تست نمایید BCDیک شمارنده -3

  .نمایید

مـدار طراحـی شـده را عمـال تسـت      . طراحی نمایید که دیاگرام حالت آن بصورت زیر باشـد مدار شمارنده ای -4

  .نمایید
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  .سنکرون آشنایی با تراشه های شمارنده  :یازدهم دستور کار جلسه 

ا استفاده از ایـن  ب.را بیابید سپس این تراشه را در آزمایشگاه تست نمایید 7490مشخصات آی سی  .1

 . بسته وتست نمایید عمالً طراحی وآنرا ) 9تاBCD )0آی سی یک شمارنده 

  .به چه منظوری استفاده می شود 7و6و3و2پایه های :  سئوال 

  .طراحی وعمال تست نمایید 99یک شمارنده از صفحه تا 7490استفاده از دوعدد آی سی   .2

این آی سی یـک شـمارنده چهـاربیتی دودویـی بـا      .74161طراحی شمارنده با استفاده از آی سی  .3

هنگامی که ورودی بارکردن فعال  باشد چهار بیـت اطالعـات ورودی بـه    . قابلیت بارگذاری می باشد

بـا اسـتفاده از ایـن آی    .آی سی منتقل شده وآی سی عمل شمارش را از عدد دریافتی اغاز می کند 

 .مدار را عمال بسته وتست نمایید بشمارد 1111تا  0000سی مداری طراحی کنید که از 

 .طراحی ودر آزمایشگاه تست نمایید BCDیک شمارنده  74161با استفاده از آی سی .4

بشـمارد مـدار را عمـال     1100تـا    0101مداری طراحی نماییدکه از  74161بااستفاده از آی سی  .5

  .بسته وتست نمایید
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  .طراحی مدارهای ترتیبیادامه :   دوازدهم جلسه

  .یک شمارنده حلقوی چهاربیتی طراحی ودر آزمایشگاه عمال انرا تست نمایید-1

  .یک شمارنده جانسون چهاربیتی طراحی ودر آزمایشگاه عمال آنرا تست نمایید-2

  در دوحالت زیر  1001مطلوبست طراحی قفل الکترونیکی بارفر -3

  .ن بر گردددر هر مرحله ای که رمز اشتباه وارد شود به مرحله آغازی) الف 

  .در هر مرحله ای که رمز اشتباه وارد شود پس از دریافت چهاربیت به طور کامل به مرحله آغاز برگردد) ب 

  

  

  


