نوع محصول و مدل  HMI :دلتا

ناشر  :شرکت فنی و مهندسی کامیاب مرام

عنوان  :ماکرونویسی

مقدمه :
ماکرو قابلیت گسترده ای ست که شرکت دلتا برای افزایش کارایی برنامه های نوشته شده در  ، HMIدر
اختیار کاربران قرار می دهد  .در  HMIهای دلتا ،انواع گوناگونی از دستورات ماکرو ،همچون دستورات
محاسباتی منطقی  ،انتقال داده  ،تبدیل داده  ،مقایسه  ،کنترلی  ،تنظیمات بیتی ،ارتباطات پورت، COM
ترسیم و طراحی و...را برای کاربر فراهم نموده اند  .در این فایل آموزشی محیط های ماکرو نویسی و
دستورات ماکرو شرح داده شده است.
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انواع ماکرو :
انواع محیط های ماکرو نویسی که در  HMIهای دلتا قرار داده شده است را در جدول زیر مشاهده می کنید.
در ادامه به شرح نحوه عملکرد و کاربرد آنها پرداخته شده است :

انواع ماکرو
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انواع ماکرو و کاربرد آنها

ON Macro

هر مرتبه یک بار بعد از روشن شدن فعال می شود و فقط برای کلید
های ، Maintained Button ، OFF Button ،ON Button
 Momentary Buttonقابل اجرا می باشد.

OFF Macro

هر مرتبه یک بار بعد از خاموش شدن فعال می شود و فقط برای
کلید های Maintained ، OFF Button ،ON Button
 Momentary Button ، Buttonقابل اجرا می باشد.

Before Execute Macro
قبل از اجرا شدن ماکرو

زمانی که کاربر یکی از المان ها یا کلید های روی صفحه را فعال
کند قبل از هر برنامه یا دستوری  ،دستورات ماکرو اجرا خواهند شد.
اگر وضعیت کلید یا المان تغییر نکند  ،این دستورات اجرا نخواهند
شد .
برای تمامی ورودی ها و  Bottonها قابل اجرا می باشد.

After Execute Macro
بعد از اجرا شدن ماکرو

زمانی که کاربر یکی از المان ها یا کلید های روی صفحه را فعال
کند بعد از هر برنامه یا دستوری  ،دستورات ماکرو اجرا خواهند شد.
اگر وضعیت کلید یا المان تغییر نکند  ،این دستورات اجرا نخواهند
شد .
برای تمامی ورودی ها و  Bottonها قابل اجرا می باشد.

Screen Open Macro

یک مرتبه بعد از باز شدن صفحه اجرا می شود.

Screen closed Macro

یک مرتبه بعد از بسته شدن صفحه اجرا می شود.

Screen Cycle Macro

دستورات آن سیکل وار ما بین اجرای دستورات Screen Open
 MACROو  Screen Close MACROاجرا می شود .

Sub Macro

Initial Macro

در  HMIدلتا  512عدد  Sub MACROقرار داده شده است.
 Sub MACROمانند زیر برنامه ها یا بالک ها در سایر زبان های
برنامه نویسی عمل می کند  .میتوانید دستورات و برنامه های
تکراری را در آنها بنویسید و در صورت لزوم برنامه را فراخوانی کنید.
نحوه برنامه نویسی  Sub MACROها مانند سایر برنامه های ماکرو
می باشد.
تنها یک مرتبه بعد از  Initialشدن و HMI ، startupاجرا می
شود.

6

Background Macro

Clock Macro

این دستور به طور مداوم تا زمانی که  HMIدر حال عملکرد می
باشد از خط اول تا اخر اجرا می شود و قابلیت تکرار برنامه را هم
دارا می باشد  .دستورات  Background MACROبه صورت
سیکل اجرا می شوند که هر سیکل متشکل از یک یا چندین خط
دستور می باشد.
به طور پیوسته در طول عملکرد  HMIعمل خواهد کرد و تمامی
دستورات از ابتدا تا انتها با هم اجرا خواهند شد.

: ON/OFF Macro .1-1
دستورات  ON/OFF Macroدر هر لبه اجرا می شوند و فقط برای کلید های ، ON/OFF Button
 Momentary Button ، Maintained Buttonقابل دسترسی هستند  .اگرکلید روشن شود  ،دستورات
 ON Macroاجرا خواهند شد و همچنین اگر کلید خاموش شود  ،دستورات  OFF Macroاجرا می شوند.
فقط در صورتی که در کلید ها تغییر وضعیت به صورت  ONیا  OFFداشته باشیم دستورات ماکرو اجرا خواهند
شد .
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: Before Execute Macro .2-1
دستورات  Before Execute Macroبرای تمام کلیدها ( )Bottonو المان های ورودی قابل اجرا می باشد.
با تغییر وضعیت کلید به حالت خاموش یا روشن و یا با تغییر مقدار المان ورودی  ،ابتدا دستورات Before
 Execute Macroاجرا می شوند .
دستورات  ON/OFF Macroو  Before/After Execute Macroدر قسمت  Propertiesمربوط به
باتن ها قابل دسترسی هستند.
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: After Execute Macro .3-1
دستورات  After Execute Macroبرای تمام کلیدها ( )Bottonو المان های ورودی قابل اجرا می باشد.
با تغییر وضعیت کلید به خاموش یا روشن و یا با تغییر مقدار المان ورودی  ،بعد از اعمال تغییرات  ،دستورات
 After Execute Macroاجرا می شوند.
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: Screen Open Macro .4-1
دستورات  Screen Open Macroبه محض باز شدن صفحه اجرا خواهند شد  .جهت دسترسی به Screen
 Open Macroمطابق شکل زیر عمل کنید:

در زمان عملکرد  HMIبا هر بار وارد شدن به صفحه ای که برای آن  Screen Open Macroنوشته اید،
دستورات  Screen Open Macroاجرا خواهند

شد .
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: Screen Close Macro .5-1
می توانید از طریق منو  Screenوارد پنجره  Screen Close Macroشده و دستورات مورد نظر را بنویسید.
این دستورات در هر مرتبه بسته شدن صفحه و وارد شدن به صفحه ای دیگر  ،اجرا خواهند شد.
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: Screen Cycle Macro .6-1
پنجره  Screen Cycle Macroاز طریق منو  Screenقابل دسترسی می باشد  .هر صفحه ای که در برنامه
 DOPSoftایجاد می کنید دارای تمام محیط های ماکرونویسی Screen Open/Close/Cycle Macro
می باشد.
مطابق شکل زیر می تواند وارد پنجره  Screen Cycle Macroشوید :

بر اساس مدت زمان تاخیر که در تنظیمات تعیین می کنید  ،بعد از باز شدن صفحه  ،دستورات اجرا می شوند.
با دو بار کلیک کردن بر روی صفحه  ،وارد پنجره  Screen Propertiesشده و در قسمت Macro Cycle
 Timeزمان تاخیر در اجرای دستورات  Screen Cycle Macroرا مشخص کنید  .به طور پیش فرض
مدت زمان تاخیر در اجرای  100ms ، Screen Cycle Macroمی باشد.
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نحوه عملکرد و ترتیب اجرا شدن دستورات  ، Screen Open/Close/Cycle Macroدر شکل زیر نشان
داده شده است :
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: Sub-macro .7-1
مسیر دسترسی به پنجره  ، Sub-macroبه صورت  Option >> Sub-macroمی باشد(مطابق شکل زیر).

با انتخاب  Sub-Macroپنجره ای به شکل زیر باز می شود:

در این پنجره می توانید از  Sub-Macro ،512استفاده کرده و برنامه های پر تکرار را در آنها بنویسید .برای
فراخوانی  Sub-Macroها می توانید از شماره آنها استفاده کنید و یا در بخش  Aliasآنها را نام گذاری کنید،
حداکثر می توانید از  64کاراکتر برای نام گذاری  Sub-Macroاستفاده کنید.
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برای فراخوانی  Sub-Macroداخل برنامه اصلی از دستور  CALLاستفاده کنید  ،مطابق شکل زیر:
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برای محافظت از برنامه می توانید برای هر  Sub Macroیک  Passwordتعیین کنید  ،لذا باید قسمت
 Protectionرا فعال کرده و در پنجره نمایش داده شده به صورت زیر رمز مورد نظر را وارد نمایید.
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برای مشاهده مجدد و یا ویرایش برنامه  Sub Macroباید رمز را وارد نمایید تا برنامه قابل دسترس شود.
همچنین اگر بخواهید  Passwordبرنامه را غیر فعال کنید باید تیک گزینه  Protectionرا غیر فعال کرده
و مجددا رمز را وارد نمایید.

 قابلیت های  Findو  Replaceکه در منو  Editeقرار دارند  ،برای  Sub Macroهای حفاظت شده
عمل نخواهند کرد  .مثال اگر آدرس  $100در برنامه  Sub Macroحفاظت شده به کار رفته باشد،
امکان جستجوی آن با دستور  Findو یا جایگذاری آن با دستور  Replaceنمی باشد.
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 همچنین اگر در پنجره  Communication Settingپورت ارتباط و یا  Station Numberرا،
تغییر دهید امکان تغییر آدرس های بکار برده شده در  Sub Macroمحافظت به صورت اتوماتیک
شده  ،فراهم نمی باشد  .مثال اگر ارتباط  HMIبا  PLCرا از کام  2به کام  3تغییر دهید آدرس هایی
که با  Link2در  Sub Macroاستفاده کرده اید به صورت خودکار به آدرس های  Link3تغییر
نخواهند کرد.

 در حین فراخوانی  Sub Macroحفاظت شده در برنامه اصلی  ،بعد از نوشتن دستور  Callباید رمز
مربوط به  Sub Macroرا وارد نمایید.
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: Initial Macro .8-1
جهت دسترسی به  Initial Macroوارد منو  Optionشده و گزینه  Initial Macroرا انتخاب کنید.

در این ماکرو می توانید  Initializeیا مقدار دهی اولیه را انجام دهید .پس از شروع به کار  HMIدر Startup
( )Power ONاولین دستورات ماکرو که اجرا می شوند  ،دستورات  Initial Macroخواهد بود .در شکل
زیر ترتیب اجرای دستورات ماکروها نشان داده شده است:
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: Background Macro .9-1
جهت دست یابی به این ماکرو  ،به صورت زیر عمل کنید :

دستوراتی که در  Background Macroنوشته می شود ،به صورت پیوسته در طول عملکرد  HMIقابل
اجرا می باشند ،و قابلیت تکرار برنامه بعد از اجرای آخرین خط دستور را دارند.
می توانید حداکثر  512خط دستور بنویسید و با تعیین  Background macro update cycleتعداد
خطوط اجرا در هر سیکل را از  1تا  512خط مشخص کنید .
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در اجرا شدن خطوط دستورات  Background Macroترتیب بسیار حائز اهمیت می باشد و خطوط برنامه
به صورت یکجا و همزمان اجرا نمی شوند.
برای درک بهتر  ،فرض کنید  10المان روی صفحه  HMIقرار داده شده و در  Background Macroشش
خط دستور نوشته شده باشد و مقدار خطوط  Background Macro update Cycleرا  3مشخص شده
باشد  ،نحوه عملکرد و تاثیر  Background Macro update Cycleدر برنامه به صورت زیر می باشد :

یعنی در هر  Update Cycleفقط به تعداد خطوطی که در Background Macro update Cycle
مشخص کرده باشیم  ،از خطوط برنامه اجرا خواهند شد.

21

: Clock Macro .10-1
دستورات این ماکرو نیز به طور پیوسته در طول عملکرد  HMIاجرا خواهند شد .جهت دسترسی به Clock
 Macroوارد منو  Optionشده و  Clock Macroرا انتخاب کنید  ،مطابق شکل زیر:

بر خالف دستورات  ، Background Macroدستورات  clock Macroاز خط ابتدایی تا انتهایی در هر
سیکل اجرا می شوند و نیاز به تعیین خطوط برای اجرا شدن در هر سیکل را ندارد و مانند Screen Cycle
 Macroاجرای دستورات بر اساس زمان  Clock Macro Delay Timeصورت می گیرد .
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همچنین می توانید برای  Clock Macroالویت ) (Priorityرا به صورت ()High , Mediem , Low
تعیین کنید .با تعیین الویت زمان دقیق تاخیر ) (Delayدر اجرای برنامه مشخص می شود.
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فلو چارت اجرای برنامه Clock
Macro
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 .1پنجره نگارش برنامه ماکرو
بعد از انتخاب نوع ماکرو پنجره ای مانند شکل زیر نشان داده خواهد شد  .برای هر نوع ماکرو می توانید
 512خط دستور بنویسید و در هر خط دستور می توانید حد اکثر  640بایت کاراکتر قرار دهید .
جهت ویرایش ماکرو های نوشته شده به همین پنجره مراجعه کنید و با انتخاب صحیح نوع ماکرو وارد
برنامه شده و آن را ویرایش کنید.

در این قسمت امکان مشاهده  10نوع ماکرو که اخیرا
مورد استفاده قرار گرفته است  ،را خواهید داشت .
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 .1-2نوار ابزار پنجره ماکرو نویسی :
در ادامه به شرح گزینه ها و دستورات نوار ابزار پنجره نگارش ماکرو خواهیم پرداخت :



: Open

گشودن برنامه های ماکرو با فرمت  *.txtو *.mro


: Save

ذخیره سازی برنامه ها ماکرو جهت استفاده مجدد با فرمت *.txt


: Download

دانلود برنامه نوشته شده یا ویرایش شده در پروژه

با انتخاب گزینه  ، Yesعالوه بر به روز رسانی برنامه های ماکرو دستورات نوشته شده را بررسی می شوند و
در صورت صحیح نبودن دستورات پیام زیر مشاهده خواهد شد :



& Cut

& Copy

: Paste

دستورات ویرایش  ،جهت بریدن یا کپی کردن برنامه
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: Syntax Check

بررسی صحت برنامه نویسی دستورات

روش دیگر برای بررسی صحت برنامه ماکرو  ،کامپایل کردن کل برنامه نوشته شده در  DOPSoftمی باشد.
برای دسترسی به این گزینه وارد منو  Toolsشده و  Compileیا  Rebuild Allرا انتخاب کنید  ،مانند
شکل زیر :
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: Macro Wizard

پنجره برنامه نویسی برای استفاده آسان تر از دستورات

انتخاب نوع دیتا به صورت  32بیتی
انتخاب داده به صورت عالمت دار

دستورات ماکرو

نوار ابزارEdit
Up/Down
Comment

جابجایی بین خطوط برنامه

نوشتن توضیحات یا کامنت در برنامه Insert/Delete

Update

افزودن یا حذف کردن دستورات

دیتا در ماکرو نویسی می تواند به صورت 16
بیتی ( )Wordیا  32بیتی ()Double Word
باشد و می تواند از نوع عالمت دار ( )Signedیا
بدون عالمت ( )Unsignedباشد.
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به روز رسانی دستورات در صفحه ماکرو

دستورات ماکرو در : Command
با انتخاب هر یک از دستورات موجود در بخش  ، Commandمتغییر ها
و پارا متر های مورد نیاز برای دستور نشان داده می شود که متناسب با
برنامه مورد نظرتان آن را تکمیل کنید.

مثال :
در این مثال از دستور  Ifاستفاده شده است :
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دستورات در پنجره  COMMANDبه  11دسته کلی تقسیم می شود  ،که در جدول زیر معرفی
شده اند :

دستورات ریاضی برای دیتاهای  IntegerوFloating

Arithmatic

دستورات منطقی

Logical

دستورات انتقال و جابجایی داده

Data Transfer

30

دستورات تبدیل و تغییر نوع داده

Data Conversion

دستورات شرطی

Comparision

دستورات کنترل برنامه و ایجاد یا فراخوانی ریز برنامه ها

Flow Control

دستورات بیتی

Bit Setting
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دستورات کنترل و تنظیم COM port

COM Port

دستورات ترسیمی

Drawing

دستورات دسترسی به فرجه ها ******

File Access
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دستورات تنظیم زمان و  EXPORTو  IMPORTو سایر دستورات
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Others

دستورات : Arithmetic
دستورات ریاضی از جمله جمع  ،تفریق  ،ضرب  ،تقسیم و توابع مثلثاتی  .در ادامه دستوراتی که نیاز به
توضیح دارند معرفی شده اند .

اعداد صحیح

توابع ریاضی

W / DW
Signed / Unsigned
اعداد اعشاری
DW

توابع اعشاری

Signed

اعداد صحیح
DW

توابع مثلثاتی

Signed

دستورات اعداد صحیح :
 : +جمع
  :تفاضل*  :ضرب
 : /خارج قسمت تقسیم دو متغییر ( Var2و  )Var3را در  Var1ذخیره می کند .
 : %باقی مانده تقسیم دو متغییر ( Var2و  )Var3را در  Var1نمایش می دهد .
 : MUL64ضرب اعداد به صورت  16بیتی و  32بیتی  ،می تواند تنیجه ضرب را به صورت  64بیتی (ضرب
دو عدد  32بیتی) نمایش دهد  Var1( .می تواند تا  4رجیستر را اشغال کند)
 : ADDSUMمجموع چند رجیستر را محاسبه می کند .
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دستورات اعشاری :
 : FADDجمع اعداد اعشاری
 : FSUBتفاضل اعداد اعشاری
 : FMULLضرب اعداد اعشاری
 : FDIVاین دستور خارج قسمت تقسیم دو متغییر اعشاری را نشان می دهد .
 : FMODباقی مانده تقسیم دو عدد اعشاری را در  Var1نمایش می دهد .
دستورات مثلثاتی :
 : SINسینوس یک زاویه بر حسب درجه را محاسبه می کند و در  Var1ذخیره می کند .
 : COSکسینوس یک زاویه بر حسب درجه را محاسبه می کند و در  Var1ذخیره می کند .
 : TANتانژانت یک زاویه بر حسب درجه را محاسبه می کند و در  Var1ذخیرهه می کند .
 : COTکتانژانت یک زاویه بر حسب درجه را محاسبه می کند و در  Var1ذخیره می کند .
 : SECسکانت یک زاویه بر حسب درجه را محاسبه می کند و در  Var1ذخیره می کند .
 : SCSکسکانت یک زاویه بر حسب درجه را محاسبه می کند و در  Var1ذخیره می کند .
در توابع مثلثاتی ورودی به صورت دسیمال و عالمت دار می باشد ( )Signedو خروجی به صورت اعشاری
یا  Floatingمی باشد .
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مثال ADD :
جمع دو متغییر :
هر سه متغییر از نوع اعداد صحیح می باشند.

Var1 = Var2 + Var3

نتیجه دو متغییر در آدرسی که به Var1
اختصاص می دهید  ،ذخیره می شود.

متغییر دوم (یک رجیستر یا عدد ثابت)

متغییر اول (یک رجیستر یا یک عدد ثابت)
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مثال TAN :
توابع مثلثاتی  ،محاسبه تانژانت یک زاویه

اعداد اعشاری و از نوع  Double Wordبه صورت عالمت دار  Signedمی باشند.
)Var1 = Tangent (Var2

متغییر دوم ()DW-Signed
از نوع اعداد صحیح بر حسب رادیان

تانژانت زاویه  Var2در  Var1ذخیره می شود.
نتیجه محاسبات اعشاری خواهد بود.
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مثال FDIV :
محاسبات اعشاری  ،تقسیم دو عدد اعشاری

) Var1 = FDIV ( Var2 , Var3

متغییر دوم و سوم ()DW-Signed
از نوع اعداد اعشاری عالمت دار
 : Var2مقسوم

خارج قسمت تقسیم دو متغییر  Var2و  Var3در
 Var1ذخیره می شود.

 : Var3مقسوم علیه
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دستورات : Logical
عملگرهای منطقی  NOT ، AND ، ORو ...

W / DW
Unsigned

|  :نتیجه  ORمنطقی دو متغییر

&&  :نتیجه  ANDمنطقی دو متغییر

^  :نتیجه  XORمنطقی دو متغییر

 : NOTنتیجه  NOTمنطقی یک متغییر
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<<  :این تابع بیت های کم ارزش یک رجیستر را به سمت بیت های با ارزش شیفت می دهد (شیف به
سمت چپ) .تعداد بیت برای شیفت در  Var3تنظیم می شود .
>>  :این تابع بیت های با ارزش یک رجیستر را به سمت بیت های کم ارزش شیفت می دهد (شیفت به
سمت راست) .تعداد بیت برای شیفت در  Var3تنظیم می شود .
مثال && :

 ANDمنطقی دو متغییر با هم

Var1 = Var2 && Var3
نتیجه  ANDمنطقی متغییر  Var2و
 Var3در  Var1ذخیره می شود.

متغییر دوم و سوم ()W/DW-Unsigned
از نوع اعداد صحیح بدون عالمت
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دستورات : Data Transfer
دستورات جابجای یک یا تعدادی رجیستر

W / DW
Unsigned

 : MOVبرای انتقال دیتا یک یا دو رجیستر به یک یا دو رجیستر دیگر مورد استفاده قرار می گیرد  .دیتا
می تواند به صورت  Signedیا  Unsignedباشد .
 : BMOVبرای انتقال دیتا به صورت  16بیتی یا یک رجیستری به چندین رجیستر به طور همزمان
استفاده می شود .
 : ArrayCopyبرای انتقال تعدادی رجیتر یا یک  Arrayبه تعدادی رجیستر دیگر یا یک  Arrayدیگر
مورد استفاده قرار می گیرد .
 : FILLدیتا  Var2را در رشته ای که آدرس آن در  Var1قرار داده شده است ذخیره می کند  .طول دیتا در
این دستور در  Var3مشخص می شود .
 : FILLASCاین دستور دیتا یک رشته را به کد اسکی هگز کاراکتر ها تبدیل می کند .
 : STRCATدیتا یک رشته را که آدرس آن در  Var3و طول آن در  Var4مشخص می شود را به یک رشته
دیگر که آدرس آن در  Var2مشخص شده  ،منتقل می کند  Var1 .وضعیت عملکرد دستور را مشخص می
کند  .در صورتی که در عملکرد دستور مشکلی نباشد عدد یک در  Varمشخص می شود .
 : FMOVبرای جابجایی دیتا به صورت اعشاری مورد استفاده قرار می گیرد  .در دستورات قبلی دیتا به
صورت اعداد صحیح می باشد .
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مثال BMOV :
جابجایی تعدادی رجیستر با استفاده از دستور BMOV

) BMOV ( Var1 , Var2 , Var3
تعداد رجیستر های که باید منتقل شوند را
در  Var3مشخص کنید.

 Var1متغییر اول که باید به  Var2منتقل
شود.

می تواند عدد ثابت (  ) Constantیا
متغییر باشد.

 : Var1مبدا و  : Var2مقصد

در این مثال سه رجیستر  $50و  $51و $52به ترتیب به سه رجیستر  $60و  $61و  $62منتقل می
شوند .
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مثال MOV :
از این دستور برای جابجایی دیتا استفاده می شود .

43

انتقال دیتا از  $24به $14

$14 = $24

محتوا  ، $12صفر می شود

$12 = 0

مثال MOV :
فرض کنید یک  PLCو یک کنترلر دما  DTC1000را در شبکه مدباس  RS485دارید  ،در این شبکه HMI
را به عنوان  Masterانتخاب کنید  .برای انتقال دیتا  DTC1000به  PLCاز دستور  MOVدر ماکرو استفاده
می شود  .به این طریق شما دیتا  DTC1000را از طریق ماکرو نویسی و به واسطه  HMIبه  PLCمنتقل می
کنید و می توانید از این اطالعات در برنامه  PLCاستفاده کنید .

 : VAR1رجیستر مقصد که دیتا در آن قرار خواهد گرفت.
 : VAR2رجیستر مبدا که دیتا از آن منتقل خواهد شد.

با استفاده از دستور  MOVرجیستر  H1000که دمای فعلی یا
همان  PVرا نمایش می دهد ،به رجیستر  D10در  PLCو
رجیستر  H1001که دمای  SVدر آن نوشته می شود به D11
منتقل می شود .
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دستورات : Data Conversion
دستورات تبدیل اعداد  16بیتی به  32بیتی و تبدیل فرمت های هگز  ،اسکی  ،اعشاری  ،باینری  BCD ،و...

W / DW

 : BCDدستور تبدیل دیتا دسیمال به BCD
 : BINدستور تبدیل دیتا  BCDبه دسیمال
 : TODWORDدستور تبدیل یک  Wordبه دو )DW( Word
 : TOWORDدستور تبدیل یک بایت به ورد
 : TOBYTEدستور تبدیل ورد به بایت
 : SWAPجای بایت کم ارزش ( )Low byteو پر ارزش ( )High byteرا در یک  Wordعوض می کند.
 : XCHGجابجایی محتوا یک یا چند رجیستر با یکدیگر (طول دیتا قابل تنظیم است)
 : MAXمحتوا دو متغییر به صورت  Wordیا  Double Wordرا بررسی کرده ماکزیمم مقدار آنها را در
 Var3ذخیره می کند .
 : MINمحتوا دو متغییر به صورت  Wordیا  Double Wordرا بررسی کرده مینیمم مقدار آنها را در
 Var3ذخیره می کند .
 : TOHEXتبدیل کاراکتر اسکی به عدد هگز
 : TOASCتبدیل عدد هگز به کاراکتر اسکی
 : FCNVتبدیل عدد  Integerبه اعشاری
 : ICNVتبدیل اعداد اعشاری به Integer
 : SPRINTFدستور دریافت و نمایش رشته ()String
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مثال FCNV :
تبدیل اعداد  Integerبه اعداد اعشاری با تابع FCNV

) Var1 = FCNV ( Var2 ) ( Signed DW

عدد Signed/DW – Integer

 : Var1نتیجه تبدیل و عدد به صورت اعشاری
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مثال SPRINTF :
از دستور  SPRINTFبرای دریافت رشته ( )Stringاستفاده می شود  .هر رشته می تواند شامل اعداد  ،حروف
و عالئم باشد .

 : Var1این متغییر وضعیت عملکرد دستور را مشخص می کند و در صورتی که دریافت رشته با موفقیت انجام
شده باشد مقدار یک در این متغییر ذخیره می شود  ،در غیر این صورت مقدار یک را نمایش می دهد .
 : Var2آدرسی که می خواهید نتیجه نهایی رشته در آن ذخیره شود را در این قسمت وارد نمایید .
 : Var3فرمت نمایش رشته را در این قسمت تعیین کنید  .منظور از فرمت دیتا نوع دیتا و نمایش آن می
باشد  .دیتا می تواند به صورت حروف یا اعداد همراه با عالئم اختصاری استفاده شود  .برای حروف و برخی از
عالئم اختصاری باید کد اسکی آن را وارد نمایید .
در شکل نشان داده شده در صفحه بعد کد اسکی مختص هر کاراکتر را به صورت دسیمال و هگز (هگزا
دسیمال) مشاهده می کنید .
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 Var4تا  : Var24به این متغییر ها آدرس ورودی را بدهید  .هر حرف یا عدد یا عالمت اختصاری که با کد
اسکی مشخص می شود در یک رجیستر قرار می گیرد .
برای مثال در صفحه  Background Macroاز بخش  Data Conversionدستور  SPRINTFرا انتخاب
کنید و تنظیمات را به صورت نشان داده شده در شکل زیر انجام دهید :

برای  Var1که وضعیت دستور را نمایش می دهد می توانید از کلید استفاده کنید و یا یک Numeric
 Displayقرار دهید تا مقدار  $99را نمایش دهد و یا اینکه از  Multistate Indicatorبرای نمایش دو
وضعیت صفر و یک استفاده کنید  .در این مثال از یک کلید  Maintaindاستفاده شده است  .در رجیستر
 $100مقدار نهایی رشته  ،بعد از دریافت ورودی ها ذخیره می شود و برای نمایش آن از یک دستور
 Character Displayبرای مشاهده نتیجه نهایی استفاده کنید  .آدرس های  $0تا  $3آدرس رجیستر
های ورودی می باشند که به ازا هر رجیستر یک کاراکتر با وارد کردن کد اسکی کاراکتر  ،وارد رشته می
شود .برای وارد نمودن هر کاراکتر  ،با استفاده از دستور  Numeric Entryکد دسیمال یا هگز مربوط به
کاراکتر را وارد نمایید  .برای وارد کردن کد دسیمال فرمت دستور را به صورت دسیمال و برای وارد کردن کد
هگز فرمت دستور را به صورت هگزا دسیمال انتخاب کنید  .در جدول زیر کد اسکی هر کاراکتر را به دو صورت
دسیمال و هگز مشاهده می کنید :
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کد هگز کاراکترها
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مثال TODWORD :
دستور  TOWORDدیتا  Wordرا به  Double Wordتبدیل می کند  .کافیست در  Var2آدرس
رجیستر مورد نظر را وارد نمایید تا به صورت  32بیتی ( )DWدر  Var1ذخیره شود.
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مثال TOHEX :
دیتا فقط می تواند به صورت  Wordباشد .
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دستورات : ComparIson
دستورات مقایسه ای برای قرار دادن شرط در برنامه های ماکرو و مقایسه دو متغییر با یکدیگر
 .1در صورت بر قراری شرط وارد  Lableشده و دستورات آنرا اجرا می کند.
 .2در صورت بر قراری شرط به  Submacroمراجعه می کند.
 .3دستورات شرطی به صورت  ، IF,ENDIFفقط در صورت برقراری شرط دستورات مورد نظر را اجرا
می کند.
 .4دستورات شرطی به صورت  ، IF,ELSEIFدر صورت برقرار نبودن شرط دستورات دیگری را اجرا می
کند.
 .5زمانی که شرط  IFیا  ELSEIFبرقرار نباشند  ،دستورات  ELSEاجرا خواهد شد.
 .6پایان حلقه شرط
 .7شرط برای مقایسه دو عدد اعشاری

()1

()2

()3
()6
()7
در استفاده از حلقه های تو در تو  ،حداکثر می توانید از  7دستور شرط استفاده کنید  ،مانند شکل زیر:
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()4
()5

IF …. THEN GOTO : مثال
. استفاده شده استIF > در این مثال از دستور

W / DW
Signed / Unsigned

IF Var1 > Var2 THEN GOTO LABEL ( Var3 )
متغییر دوم
LABEL نام

متغییر اول
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مثال IF …. THEN CALL :
دستور مورد استفاده IF == CALL :

W / DW
Signed / Unsigned

) IF Var1 == Var2 THEN CALL ( Var3

شماره Submacro

متغییر دوم
متغییر اول

در صورت برقراری شرط دستوراتی که در  Submacroنوشته شده است  ،اجرا خواهد شد.
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مثال IF :
دستورات شرط برای مقایسه یک متغییر با متغییری دیگر و یا مقایسه
با عدد ثابت دستور مورد استفاده IF >= :

W / DW
Signed / Unsigned

IF Var1 >= Var2

متغییر دوم (شرط دوم)
متغییر اول (شرط اول)

این برنامه با مقایسه دو متغییر در صورت بر قراری شرط مقدار یک رجیستر را یک واحد افزایش می دهد.
مثال IF :
در صورت روشن شدن کلید  ، $150.0بیت  $60.0یک می شود .
شرط

IF $150.0==on

عملکرد Biton $60.0
پایان شرط Endif
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مثال ELSEIF :
از این دستور برای ایجاد شرط در راستای یک دستور  IFاستفاده می شود ،
اگر شرط دستور  IFبرقرار نباشد  ،شرط دستور  ELSEIFبررسی خواهد شد .
دستور مورد استفاده IF == :

W / DW
Signed / Unsigned

IF Var1 == Var2
متغییر دوم (شرط دوم)
متغییر اول (شرط اول)

برای برنامه نوشته شده در مثال قبل یک شرط دیگر با استفاده از دستور  ELSEIFقرار داده شده است  ،در
صورتی که شرط دستور  IFبر قرار باشد ،حلقه خاتمه می یابد و به خط اول برنامه برگشته و شرط را مجددا
بررسی می کند  .اما اگر شرط  IFبرقرار نباشد  ،برنامه به خط بعد رفته و شرط دستور  ELSEIFرا بررسی می
کند .
 دستور  ELSEIFدر پایان شرط به دستور  ENDIFنیاز ندارد .
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مثال ELSEIF :
اگر کلید  $150.0روشن شود .بیت  ( $60.0عملکرد  ) 1فعال می شود ولی در صورت روشن نبودن کلید
 $150.0بیت  ( $60.1عملکرد  ) 2روشن خواهد شد .

شرط1

IF $150.0==on

عملکرد Biton $60.0 1
شرط2

elseIF $150.0==off

عملکرد 2

Biton $60.1
پایان شرط Endif

مثال ELSE :
در این مثال از دستور &&  IFاستفاده شده است این دستور نتیجه  ANDدو حافظه را بررسی می کند و در
صورتی که نتیجه صفر شود  ،شرط برقرار بوده و باقی دستورات را اجرا می کند .
IF ($10 && $20) == 0
BITON $0.0
ELSE
BITOFF $0.0
ENDIF
مثال اگر مقادیر صفر را به هر دو حافظه بدهید و نتیجه  ANDصفر خواهد شد و بیت  $0.0روشن می شود
ولی اگر عدد یک را به  $10بدهید و عدد  3را به  ، $20در نتیجه حاثل  ANDیک شده و بیت  $0.0خاموش
می شود .
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مثال ELSE :
در صورتی که در یک حلقه برنامه شرطی هیچ کدام از دستورات  IFو  ELSEIFبر قرار نباشند می توان از
دستور  ELSEاستفاده کرده و یک شرط دیگر در برنامه قرار دهید  .این دستور هیچ متغییری نمی پذیرد ،
فقط کافی ست در خط بعد از دستور  ،برنامه مورد نظرتان را بنویسید  .دستور  ELSEنیز مانند دستور
 ELSEIFنیاز به دستور  ENDIFندارد ولی حتما باید در یک حلقه  IFقرار بگیرد .

مثال ELSEIF :
شرط

IF $150==12

عملکرد 1

Biton $60.0
Else

عملکرد 2
پایان شرط
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Biton $60.1
Endif

مثال FCMP :
دستور مقایسه دو شرط با مقادیر اعشاری
DW
Signed

) Var1 = FCMP ( Var2 , Var3

مقایسه متغییر اول و دوم
نتیجه دستور مقایسه در رجیستر اختصاص داده شده به  Var1ذخیره می شود ،
اگر مقار این متغییر صفر باشد نشانه تساوی  ،اگر  1باشد  Var2 > Var3و اگر
مقدار آن  2باشد  Var2 < Var3می باشد .
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مثال Comparision :
در مثال زیر اگر مقدار رجیستر  $0برابر با  5باشد  ،محتوا رجیستر صفر می شود و در صورتی که محتوا
رجیستر  $0مساوی یا کوچکتر از  4باشد مقدار رجیستر  $0یک واحد افزایش می یابد وبعد از  1ثانیه تاخیر
برنامه دوباره به خط اول برگشته و محتوا رجیستر  $0را چک می کند.
می توانید با برنامه نویسی مانند شکل زیر  ،یک سیکل تکرار با تعداد دفعات تکرار مشخص بسازید .
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مثال  :برنامه کاربردی Piping
در این مثال با استفاده از ماکرو نویسی برای المان های  ، Pipeبا زدن یک کلید که در واقع  Valveاصلی
است  ،سیال در مسیر لوله ها جریان پیدا کرده و وارد مخزن می شود .
IF {Link2}1@X1 == ON
$10 = 2
$11 = 1
{Link2}1@D10 = {Link2}1@D10 + 10
)DELAY(500
ENDIF
IF {Link2}1@D10 == 700
BITOFF {Link2}1@X1
ENDIF
IF {Link2}1@X1 == Off
$10 = 0
$11 = 0
ENDIF
آدرسی که به لوله عمودی شکل ( )Pipe7اختصاص داده شده است  $10 ،و آدرس لوله افقی ()Pipe6
 $11می باشد  .برای آنکه بتوانید جهت حرکت سیال در لوله ها را مشخص کنید باید به آدرس اختصاص
داده شده در دستور مقادیر  1یا  2را بدهید .
ورودی Read Address

Pipe6

Pipe7

مقدار یک ( بیت 1فعال شود)

حرکت از راست به چپ

حرکت از پائین به باال

مقدار دو ( بیت 2فعال شود)

حرکت از چپ به راست

حرکت از باال به پائین

طبق شرط  IFاگر کلید  X1که همان شیر می باشد  ،زده شود ( ، )IF {Link2}1@X1 == ONجهت حرکت لوله
عمودی از باال به پائین ( )$10 = 2و جهت حرکت لوله افقی ( )$11 = 1از راست به چپ تعیین می شود ،
سپس متناسب با حرکت سیال در لوله ها مخزن پر می شود ( .){Link2}1@D10 = {Link2}1@D10 + 2در
ادامه یک شرط قرار داده شده است که اگر مخزن تا حجم  700واحد پر شد  ،شیر به صورت اتوماتیک بسته
شود :
IF {Link2}1@D10 == 700
BITOFF {Link2}1@X1
ENDIF
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برای آنکه سیال در زمان بسته شدن شیر  ،جریان نداشته باشد  .شرط بسته بودن شیر  ،به صورت زیر
نوشته شده است :
IF {Link2}1@Y1 == Off
$10 = 0
$11 = 0
ENDIF
شیر بسته باشد :

شیر باز باشد :
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مخزن به حد مورد نظر رسیده باشد و شیر به صورت اتوماتیک بسته شود :

حال اگر بخواهید به سیستم مخزن یک شیر تخلیه
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مثال  :برنامه کاربردی نمایش Gif
برای نمایش تصاویر متحرک با فرمت  .Gifو یا حرکت یک تصویر در  HMIاز دستور Animated Graphic
استفاده می شود  .در مرحله اول باید  Gifرا به  Picture Bankبیفزایید ( مانند افزودن سایر تصاویر)  .بعد
از آن هر  Gifتبدیل به مجموعه ای از تصاویر می شود که حاالت مختلف را نمایش می دهد  .برای
دستور Animated Graphicبه تعداد عکس هایی که از فایل گیف در  Picture Bankایجاد شده است
 Stateتعریف کنید  .تنظیمات الزم برای المان در شکل زیر نمایش داده شده است :

بعد از اعمال تنظیماتی که در شکل به آن اشاره شده  ،در قسمت Picture
برای هر  Stateتصویر مناسب را انتخاب کنید.
با افزایش یک واحدی محتوا رجیستر  State ، $10ها تغییر کرده و تصویر
به صورت متحرک نمایش داده می شود  .در  $10+1موقعیت محور  Xو
در آدرس  $10+2موقعیت محور  Yمشخص می شود .
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حال به برنامه نویسی در محیط ماکرو برای تغییر  Stateها و تغییر موقعیت  Xو  Yنیاز دارید  .در این مثال
برنامه به صورت زیر نوشته شده است :

در این برنامه همزمان با تغییر موقعیت فیزیکی تصویر در صفحه  State ،ها و تصویر آن نیز تغییر می کند.

.
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دستورات : Flow Control
دستورات  Flow Controlشامل شش دستور  NEXT ، FOR ، RET ، CALL ، LABEL ، GOTOو END
برای کنترل الگوریتم و ایجاد حلقه برنامه استفاده می شود .

 : GOTOدستور پرش به یک LABEL
 : LABELاز این دستور برای ایجاد یک لیبل که شامل دستورات خاصی می باشد  ،استفاده می شود .
 : CALLدستور فراخوانی Sub MACRO
 : RETدستور خروج از برنامه Sub MACRO
 FOR : FOR / NEXTدستور ایجاد حلقه تکرار با تعداد مشخص می باشد و  NEXTدستور پایان حلقه FOR
 : ENDدستور پایان  ،در هر قسمتی از برنامه که استفاده شود  ،دستورات بعدی اجرا نخواهند شد .
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مثال GOTO & LABEL :
در مثال از دستور  GOTOو  LABELاستفاده شده است :

در صورت برقراری شرط و روشن بودن کلید  X0برنامه به  ، LABEL 1پرش می کند و دستورات نوشته
شده در  LABEL 1اجرا می شوند .
 با استفاده از  #در ابتدای خط برنامه می توانید کامنت یا توضیحات مورد نیاز در برنامه را بنویسید .

در دستور  LABELنیز باید برای لیبل نام
انتخاب کنید و نام  LABELمورد نظر را در
دستور  GOTOبرای پرش به دستورات آن
لیبل وارد نمایید .

 نام لیبل فقط می تواند شامل اعداد باشد .
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مثال FOR-NEXT:
حلقه : FOR-NEXT
ابتدای حلقه تکرار با دستور  FORآغاز می شود  ،که باید برای آن تعداد دفعات تکرار حلقه ذکر شود  ،در
ادامه دستورات مورد نظر که می خواهید در هر بار اجرا شدن حلقه  ،اجرا شوند را بنویسید و با دستور NEXT
به حلقه  FORپایان دهید .

متغییر  VAR1تعداد دفعات تکرار حلقه را تعیین
می کند و می تواند به صورت عدد ثابت یا متغییر
باشد .

در برنامه نوشته شده  ،در هر مرتبه تکرار حلقه یک واحد به رجیستر  D100افزوده می شود و بعد از  5مرتبه
تکرار شدن حلقه  ،در مجموع  5واحد به رحیستر  D100اضافه خواهد شد .
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مثال CALL :
از دستور  CALLبرای فراخوانی  Sub Macroها در برنامه اصلی استفاده می شود  .برنامه های روتین و پر
تکرار را می توانید در  SUB Macroها بنویسید و در صورت لزوم آن ها را فراخوانی کنید .
در این مثال در  ، Sub Macro1برنامه ساده ای نوشته شده و در برنامه اصلی ماکرو فراخوانی شده است .

با دوبار کلیک کردن در قسمت Alias
مربوط به  Sub Macroپنجره برنامه
نویسی آن گشوده می شود .

برنامه نویسی  Sub Macroها هم مانند برنامه نویسی در محیط های دیگر ماکرو می باشد  .در Sub
 Macro 1برنامه زیر را بنویسید که در آن هر یک ثانیه یک واحد به رجیستر  D10افزوده می شود .
{Link2}1@D10 = {Link2}1@D10 + 1
)DELAY(1000
سپس باید برنامه  Sub Macroرا در برنامه اصلی فراخوانی نمایید  .در این مثال برنامه اصلی در محیط
 Background Macroنوشته شده است  .نحوه فراخوانی  Sub Macroدر برنامه اصلی به صورت زیر و
با استفاده از دستور  CALLمی باشد :
CALL 1
IF {Link2}1@D10 == 10
{Link2}1@D10 = 0
ENDIF
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در این برنامه بعد از فراخوانی  Sub Macroبا دستور  CALLیک شرط  IFقرار داده شده است که اگر مقدار
رجیستر  D10به عدد  10رسید  ،مقدار آن را صفر کند تا شمارش مجددا آغاز شود  .چون برنامه در
 Background MACROنوشته شده است  ،برنامه به طور خودکار به خط اول بازگشته و مجددا تکرار می
شود .
اگر در صفحه  HMIیک المان  Numeric Displayایجاد کنید  .می توانید مقادیر رجیستر  D10را مشاهده
کنید .

 از دستور  RETبرای خروج از برنامه  SUB Macroو برگشت به برنامه اصلی استفاده می شود  .این
دستور که در  SUB Macroنوشته می شود  ،دستورات ماکرو را از خط بعد از  ، SUB Macroدر
برنامه اصلی آغاز می کند .

70

دستورات : Bit Setting
در این بخش چهار دستور برای اعمال در بیت ها وجود دارد که با استفاده از آنها می توان مقدار یک بیت را
صفر ( ، )OFFیک ( )ONیا معکوس کرد و یا مقدار بیت را نمایش داد .ورودی متغییر  VAR1تنها می تواند
آدرس یک بیت را بپذیرد .
 : BITONیک بیت را روشن یا یک می کند
 : BITOFFیک بیت را خاموش یا صفر می کند
 : BITNOTمقدار بیت را معکوس می کند  .صفر را به یک و یک را به صفر تبدیل می کند .
 : GETBاین دستور یک بیت از یک رجیستر را دریافت می کند و در  Var1ذخیره می کند .

مثال BITON :
در برنامه نوشته شده در شکل زیر در صورتی که محتوای رجیستر  D20بزرگتر یا مساوی عدد  100باشد ،
بیت  X4روشن خواهد شد و در صورت عدم برقراری شرط  ،بیت  X4روشن نخواهد شد .
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دستورات : COM Port
از این دستورات برای اعمال تنظیمات بر روی پورت های  HMIاستفاده
می شود  .در ادامه به شرح این دستورات پرداخته خواهد شد.

 : ) Initialization COM ( INITCOMتنظیمات شبکه بر روی پورت های  COM2 ، COM1و ،COM3
که شامل  ، Buad rateطول دیتا  ،بیت استاپ و  ...می باشد .

پ
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 : ADDSUMاین دستور مجموع چند رجیستر را در یک رجیستر ذخیره می سازد  Data Length .در واقع
تعداد بایت ها می باشد برای مثال در شکل زیر  Data Lengthبرابر  6می باشد و تعداد رجیستر ها 3=6÷2
رجیستر می باشد .

 : XORSUMمجموع عملیات  XORبر روی چند رجیستر را ذخیره می کند .
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 : PUTCHARSدستور ارسال دیتا  ،این دستور  ،در کنار دستورات  INITCOMو  SELECTCOMبه کار
می رود .

 : GETCHARSدستور دریافت دیتا  ،این دستور  ،در کنار دستورات  INITCOMو  SELECTCOMبه کار
می رود .
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 : SELECTCOMدستور برای انتخاب پورت  ، COMاین دستور در کنار دستور  INITCOMمورد استفاده
قرار می گیرد .

 : CLEARCOMBUFFERبافر ارسال یا دریافت دیتا را با مشخص کردن پورت  ،پاک سازی می کند  ،متغییر
های این دستور فقط می توانند اعداد ثابت را شامل شوند .

 : CHECKSUMاین دستور با دریافت یک رشته  ،مجموع آن را محاسبه کرده و در بافر CHECKSUM
ذخیره می کند .
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 : LOCKCOM / UNLOCKCOMدستور قفل کردن پورت یا باز کردن قفل پورت .

اگر  Var3را مساوی صفر قرار دهید به این معنی می باشد که دستور  LOCKCOMبه طور مداوم و بدون در
نظر گرفتن زمان  TIMEOUTاجرا می شود  .یعنی دو دستور  LOCKCOMدر برنامه ماکرو به طور همزمان
اجرا می شوند و به همین علت  HMIقادر به پاسخگویی نسبت به دستور ماکرو نخواهد بود .

زمانی که دستورات  COMPORTبرای تنظیمات شبکه و ارتباط در چند محیط ماکرو نویسی نوشته شوند ،
مثال SCREEN ، CLOSE SCREEN MACRO ، ON/OFF MSCRO ، OPEN SCREEN MACRO
 ، CYCLE MACROخطا رخ خواهد داد  .بنابراین بهتر است دستورات LOCKCOM / UNLOCKCOM
قبل و بعد از دستورات شبکه نوشته شوند تا در اجرا دستورات برنامه  ،وقفه ایجاد نشود .
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 : STATIONCHECKاین دستور برقراری یا عدم برقراری ارتباط پورت ها را با توجه به STATION
 NUMBERدیوایس ها  ،بررسی می کند .

 : STATIONONاین دستور با دریافت شماره  STATIONتجهیز و شماره پورت ارتباط  STATION ،مورد
نظر را فعال می کند .

77

 در صورتی که گزینه  Comm.Interupt ----- Then Ignoreفعال باشد این دستور عمل نخواهد
کرد  ،برای غیر فعال کردن این گزینه وارد منو  Optionشده و گزینه Communication
 Settingرا انتخاب کنید  .گزینه مورد نظر را مانند شکل زیر غیر فعال نمایید .

 : STATIONOFFاین دستور با دریافت شماره  STATIONتجهیز و شماره پورت ارتباط  STATION ،مورد
نظر را غیر فعال می کند .
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 جهت اجرا شدن دستور  ،مانند آنچه در قسمت قبل توضیح داده شده است  ،گزینه
 Comm.Interupt ----- Then Ignoreرا غیر فعال کنید .
) : IPON (IP Address Activateاین دستور  IPآدرس را فعال می کند  .جهت استفاده ار این دستور باید
در تنظیمات  Communication Settingابتدا پورت  LANرا فعال نمایید و گزینه Comm.Interupt
 ----- Then Ignoreرا غیر فعال نمایید .

) : IPOFF (Disable IP addressاین دستور  IPآدرس را فعال می کند  .جهت استفاده از این دستور مانند
مثال قبل باید در تنظیمات  Communication Settingابتدا پورت  LANرا فعال نمایید و گزینه
 Comm.Interupt ----- Then Ignoreرا غیر فعال نمایید .
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 : IPCHANGEبا استفاده از این دستور می توانید  IPرا تغییر دهید .

شماره لینک ()LINK NUMBER
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مثال  :ارتباط  HMIبا برد میکرو
برای مثال در صورتی که بخواهید یک تجهیز خارجی مثال برد میکرو را با استفاده از یک شبکه ارتباطی که
پارامترهای آن به صورت  ( User Definedتعریف شده توسط کاربر ) مشخص می شوند  ،به  HMIمتصل
کنید باید به صورت زیر عمل نمایید :
 .1ابتدا وارد  Communication Settingشده و در قسمت  Manufacturesگزینه  NULLرا
انتخاب نمایید تا شبکه ارتباطی به صورت  User Definedتعریف شود  ،مانند شکل زیر :
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 .2سپس وارد یکی از برنامه های ماکرو شوید  ،مثال  Background MACROیا . Cycle MACRO
در صفحه  Macro Commandوارد قسمت  COM portشده و با استفاده از دستورات ابتدا
مشخصات شبکه و پورت را وارد نمایید و بعد از آن دستورات ارسال و دریافت دیتا را بنویسید .
 : INITCOMدستور تنظیم فرمت شبکه (  ، Baud rateشماره پورت  ،تعداد بیت های دیتا و ) ...
 : SELECTCOMدستور تعیین پورت
برای دریافت دیتا دستور  GETCHARSو برای ارسال دیتا دستور  PUTCHARSرا استفاده می شود .

 در این شبکه دیتا باید به صورت کد هگز نوشته شود .
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در شکل زیر یک نمونه برنامه از ماکرو نویسی شبکه قرار داده شده است :
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دستورات : Drawing
دستورات ترسیم به وسیله دریافت مختصات
ترسیم مستطیل
ترسیم خط
ترسیم تقطه
ترسیم بیضی

مثال Circle :
ترسیم بیضی :

 = Var1مختصات محور  Xمرکز بیضی

)CIRCLE (Var1

 = Var1 + 1مختصات محور  Yمرکز بیضی
 = Var1 + 2طول بیضی ( قطر بزرگ )
 = Var1 + 3عرض بیضی ( قطر کوچک )
 = Var1 + 4رنگ بیضی

 Var1فقط می تواند یک رجیستر از حافظه داخلی  HMIباشد .کد مربوط به رنگ ها را می توانید از جدول
 Colorبدست آورید .
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: FileSlot
جهت ذخیره سازی دیتا با طول و محتوا مشخص از  FileSlotها استفاده می شود  .برای مثال  ،در یک
کارخانه محصوالت متنوعی تولید می شود و هر محصول دارای مشخصات مخصوص به خود می باشد  .برای
آنکه بتوان به راحتی خط تولید هر محصول را برنامه ریزی کرد  ،می توان از  FileSlotها استفاده کرده و
مشخصات هر محصول را در رجیسترهای اختصاص داده شده به فایل ذخیره کرده و در مواقع مورد نیاز از دیتا
استفاده شود .
فایل اسالت ها در حافظه  HMI ، Flash ROMذخیره می شوند  .برای استفاده از  ، Fileslotابتدا باید فایل
مورد نظر را ایجاد کنید  .بدین منظور وارد منو  Optionشده و گزینه  FileSlot File Managmentرا
انتخاب کنید  ،پنجره ای مانند شکل زیر گشوده خواهد شد :

پس ار انتخاب تعداد فایل ها با
استفاده از گزینه  ، Updateفایل

تعداد کلی  FileSlotها

ها ایجاد می شوند .

ماکزیمم تعداد 1024، FileSlot
عدد می باشد .
به صورت پیش فرض حجم هر فایل
 4KBدر نظر گرفته شده است  ،اما با
تعیین  StartIDو  EndIDمی توانید
حجم فایل اسالت هایی که رنج ID

حذف فایل

آنها در بازه  Startتا  Endقرار می
گیرد را تغییر دهید  .حجم مورد نظر
را در قسمت New Max Size
نوشته با کلیک بر روی گزینه Batch
 Settingآن را استخراج نمایید .

فایل اسالت می تواند ماکزیمم تا  102400 KBرا اشغال نماید و حداقل ظرفیت هر فایل اسالت  4 KBمی
باشد  .پس از اعمال تنظیمات مورد نظر بر روی گزینه  OKکلیک کنید تا فایل ها ایجاد شود .
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اگر حجم فایلی که ایجاد کرده اید با ظرفیت حافظه HMI ، Flash ROMمغایرت داشته باشد با پیام نشان
داده شده در شکل زیر مواجه خواهید شد و فایل ها ذخیره نخواهند شد .

 برای خواندن دیتا ذخیره شده در فایل ها از دستور ماکرو  FileSlotReadاستفاده می شود و اگر
بخواهید از فایل های ذخیره شده بر روی فلش مموری یا  SDcsrdاستفاده کنید باید دیتای آن ها
را با دستور  FileSlotImportاستخراج نمایید .
 برای نوشتن دیتا در فایل ها از دستور ماکرو  FileSlotWriteو برای ذخیره سازی آن ها بر روی
فلش مموری یا  SDcardاز دستور ماکرو  FileSlotExtractاستفاده می شود .
 با ریست کردن یا  Formatکردن  HMIو یا با استفاده از دستور ماکرو  FileSlotRemoveمی
توانید فایل ها را پاک کنید .
 با کپی کردن فایل ها از فلش بر روی  HMIو یا بر عکس دیتا فایل ها تغییر نخواهد کرد .
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دستورات : File Access
این دستورات شامل دستوراتی چون خواندن  ،نوشتن  ،ذخیره سازی فایل ها و  ...می باشد .
خواندن مقادیر فایل اسالت ها
نوشتن در فایل اسالت ها
پاک کردن فایل اسالت
دریافت طول فایل اسالت
ذخیره سازی فایل اسالت بر روی فاش یا SDcard
وارد کردن فایل اسالت در برنامه از فلش یا SDcard

مثال FileSlot Read/Write :
وارد پنجره  FileSlot File Managmentشده و با اعمال تنظیمات نشان داده شده در شکل زیر فایل
اسالت را بسازید :
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پنجره  Background MACROباز کنید و از منوی  File Accessدستور  FileSlotReadرا انتخاب کرده
و مانند شکل زیر آدرس دهی نمایید.

 : Var1این متغییر دو مقدار  0یا  1را می پذیرد و نشان دهنده موفقیت در انجام عملیات (  ) 1و یا عدم
موفقیت (  ) 0می باشد .
 ID : Var2مربوط به  FileSlotمورد نظر برای خواندن یا نوشتن دیتا را در این قسمت وارد نمایید.
 : Var3آدرس شروع رجیسترهایی که قرار است دیتای فایل ها در آن ها نوشته شوند را در این متغییر
بنویسید .
 : Var4آدرس شروع فایل اسالت هایی که دیتا آنها خوانده و در رجیسترهای مقصد نوشته می شوند را در
این متغییر وارد کنید.
 : Var4طول دیتاهایی که قرار است خوانده یا نوشته شوند را در این قسمت مشخص کنید.
در پروژه ای که ایجاد کرده اید دو کلید  Maintainedایجاد کنید و آدرس های  10.0$و  10.1$را به آن
ها اختصاص دهید سپس وارد  Propertiesکلید ها شوید در بخش  Detailsو در قسمت On MACRO
برنامه های زیر را بنویسید تا امکان خواندن و نوشتن  FileSlotها را داشته باشید.
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با وارد کردن شماره  IDمربوط به  FILESLOTو مشخص نمودن طول دیتا و فشردن کلید READ/WRITE
می توانید دیتا را خوانده یا بنویسید .
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دستورات : Others
این دسته از دستورات شامل دستورات متنوعی مثل دستور  ، Delayدستور استخراج  Recipeها  ،تنظیم
زمان و تاریخ داخلی  HMIو  ...می باشد.
1
2
3
4
5
1

6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

 .1محاسبه مدت زمان  Start Upو ذخیره در Var1
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 .2کد آخرین خطای سیستم را در  Var1نشان می دهد )W/DW – Signed/UnSigned( .

 .3این دستور در ابتدای خط برنامه با قرار دادن  ، #آن را به کامنت تبدیل می کند .

 .4دستور وقفه  ،زمان  0تا  65767میلی ثانیه را در  Var1قرار دهید .
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 .5این دستور  7رجیستر را اشغال کرده و زمان و تاریخ  HMIرا نشان می دهد  .آدرس اولین رجیستر
را در  Var1وارد کنید .
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 .6دستور تنظیم ساعت و تاریخ  . HMIزمان و تاریخ مورد نظر را در  7رجیستر با آدرس های پشت سر
هم و با ترتیب نشان داده شده در شکل زیر ذخیره کنید و آدرس اولین رجیستر را در  Var1قرار
دهید .
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 .7دستور ایجاد بافر جهت  . Data Loggingآدرس بافر در  ، Var5طول دیتا در  ، Var1شماره ID
در  ، Var2تعداد نمونه گیری  ، )Sample Number( Var3شماره  Sampleبرای شروع
ذخیره سازی دیتا و نوع ذخیره سازی دیتا را در  Var6مشخص کنید  .اگر مقدار  0را در Var6
قرار دهید  .فقط دیتا ذخیره می شود برای ذخیره سازی همزمان دیتا و زمان نمونه گیری مقدار 2
را در  Var6وارد نمایید .

 .8این دستور به فلش مموری  SDcard ،یا پرینتر یک گزارش تحویل می دهد  .اگر عدد صفر را وارد
نمایید ذخیره سازی در  SDcardانجام می شود  .مقدار یک برای فلش مموری و مقدار  2برای
پرینتر استفاده می شود .
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دستورات ذخیره سازی یا استخراج  Recipeها  .در  Var2نام فایل را قرار دهید و محل ذخیره
سازی دیتا و یا استخراج فایل رسیپی را در  Var3تعیین نمایید  .برای اطمینان از صحت عملکرد
(مقدار یک) یا عدم عملکرد (مقدار یک) از  Var1استفاده می شود  .دستورات  EXRCP16/32برای
ذخیره کردن جداول و دستورات  IMRCP16/32برای وارد کردن جداول از فلش یاSDcard
استفاده می شود  .اگر از  SDcardاستفاده می کنید مقدار  3را در  var3بریزید و اگر از فلش مموری
استفاده می کنید مقدار  2را به  Var3انتقال دهید  .دستورات  IMENRCPو  EXENRCPنیز مانند
دستورات  16بیتی و  32بیتی عمل می کنند و برای  Recipeهای  Enhancedمورد استفاده قرار
می گیرد .
مثال  :دستور EXRCP16
 .1برای ذخیره سازی فایل  Recipeها بر روی فلش نیاز به نوشتن برنامه نشان داده شده در شکل
زیر را دارید  .با دستور  FILLASCمی توانید اسم فایل را به صورت کد اسکی بنویسید و در Var2
ذخیره کنید .

 .2در صفحه  HMIمانند شکل زیر از دستور  Numeric Entryبرای وارد کردن دیتا در Recipe
ها استفاده کنید و یک کلید با آدرس  $5.0برای فرمان ذخیره سازی دیتا استفاده کنید .
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 .3فایلی که بر روی فلش مموری ذخیره می شود  ،به صورت فایل اکسل می باشد (مانند شکل زیر).
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مثال IMRCP16 :
 .1ابتدا باید یک فایل اکسل برای وارد کردن جدول  Recipeاز روی فلش مموری یا SDcard
تهیه کنید .

 .2سپس مانند شکل زیر  ،برنامه ماکرو برای وارد کردن جدول  Recipeبه برنامه  HMIرا بنویسید .

 .3سپس برای مشاهده مقادیر  Recipeها از دستور Numeric Entryمتناسب با تعداد سطر ها
و ستون ها استفاده نمایید  .برای اعمال دستور وارد کردن اطالعات ذخیره شده بر روی فلش مموری
یا  ، SDcardاز یک کلید با آدرس ( $50.0مطابق برنامه ماکرو) استفاده کنید .
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 .9دستور ذخیره کردن دیتا  Historicalبر روی فلش مموری یا  . SDcardشماره  IDبافر در Var2
و اسم فایل در  Var3و محل ذخیره سازی دیتا در  Var4قرار می گیرد  Var1 .موفقیت یا عدم
موفقیت در ذخیره سازی دیتا را نمایش می دهد  .برای استفاده از فلش مموری عدد  2را به Var4
انتقال دهید و برای  SDcardعدد  3را در  Var4بریزید .
مثال EXHISTORY :
فایلی با نام  HISTORYاز بافر با  IDشماره یک  ،بر روی فلش ذخیره خواهد شد .

از دستور  FILLASCبرای وارد کردن نام فایل استفاده شده است .
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 .10دستور ذخیره سازی دیتا آالرم ها بر روی فلش مموری یا  . SDcardمانند دستورات قبل اسم فایل
در  Var2و محل ذخیره سازی در  Var3مشخص می شود  .نتیجه عملکرد دستور را می توانید در
 Var1مشاهده نمایید .
مثال EXALARM :
در این برنامه فایلی با نام  ALARMبر روی فلش ذخیره خواهد شد  .از دستور  FILLASCبرای وارد کردن
نام فایل استفاده شده است .

 .11با استفاده از این دستور می توانید فلش مموری یا  SDcardرا فرمت کنید  .برای فرمت کردن
 SDcardعدد  1و برای فرمت کردن فلش مموری عدد  2را در  Var2قرار دهید .
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 .12این دستور از صفحه  HMIعکس گرفته و بر روی فلش یا  SDcardذخیره می کند  .محل ذخیره
سازی عکس را در  Var2و با مقدار  )SDcard( 1یا مقدار ( 2فلش مموری) مشخص نمایید .

 .13با استفاده از این دستور می توانید از طریق  PLC ، HMIرا برنامه ریزی کنید  .پورت ارتباط HMI
و  PLCرا در  Station Number ، Var2پی ال سی را در  Var3مشخص کنید  .همچنین نام
فایل برنامه در  ، Var4محل قرار گرفتن فایل در  Var5و پسورد  ( PLCدر صورتی که بر روی
 PLCپسورد گذاشته شده باشد ) در  Var6مشخص می شود  .برای مشخص کردن نام فایل برنامه
از دستور  FILLASCاستفاده کنید .
مثال PLCDOWLOAD :
ابتدا متناسب با توضیحات داده شده پارامترهای دستور را وارد کنید .
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برنامه ماکرو به صورت زیر خواهد بود .

 در دستوراتی که در آنها نیاز به وارد کردن نام می باشد  ،باید نام را با کد اسکی هر کاراکتر وارد
نمایید  .کد اسکی می تواند به صورت هگز یا دسیمال باشد  .برای همین منظور از دستور FILLASC
برای بدست آوردن کد هگز کاراکترها استفاده شده است .
 .14این دستور از جمله دستورات ریاضی بوده و با داشتن سه نقطه بر روی محیط دایره مرکز دایره را
محاسبه می کند  .با توجه به آدرسی که در  Var2وارد می کنید مختصات سه نقطه از دایره به
صورت نشان داده شده در شکل زیر وارد می شود  .ورودی این دستور به صورت  DWمی باشد .
Var2

X1

Var2+2

Y1

مختصات
نقطه اول

Var2+4

X2

Var2+6

Y2

مختصات
نقطه دوم

Var2+8

X3

Var2+10

Y3

مختصات
نقطه سوم

در متغیر  ، Var3نتیجه دستور ذخیره می شود  .در  Var1هم می توانید از اجرا موفق یا ناموفق دستور
با اطالع شوید .
Var3
Var3+2

X4
Y4
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مختصات مرکز دایره

مثال :
تنظیم زمان در HMI
 -1دریافت و نمایش زمان :

Var1

سال

Var1+1

ماه

Var1+2

روز

Var1+3

هفته

Var1+4

ساعت

Var1+5

دقیقه

Var1+6

ثانیه

این دستور  7رجیستر را اشغال می کند تا زمان و
تاریخ  HMIرا نمایش بدهد  .در صفحه  HMIاز
دستور  Numeric Displayبرای نمایش
رجیستر های  50$تا  56$استفاده کنید .
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 -2اعمال مقادیر دلخواه بر روی : HMI

مانند مثال قبل  ،این دستور نیز  7رجیستر را اشغال می کند و ترتیب آنها مانند جدول گنجانده شده در مثال
قبل می باشد  .برای تغییر مقادیر تاریخ و ساعت می توانید به صورت شکل زیر ماکرو نویسی انجام دهید و یا
با استفاده از دستور  Numeric Entryمقادیر را وارد نمایید .
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ماکرو در : DOP100
در  HMIهای سری  DOP100تمامی دستورات گفته شده نیز مورد استفاده قرار می گیرند و عالوه بر آنها
دو دستور کاربردی برای کنترل اسکرین ها و یک دستور بسیار کار آمد برای تعریف متغییر در برنامه های
 HMIقرار داده شده است  .در ادامه به شرح این دستورات پرداخته خواهد شد .
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: OPENSCREEN
از این دستور برای باز کردن صفحات  HMIاستفاده می شود .

مثال OPENSCREEN :

شماره اسکرینی که می خواهید
باز شود را در  Var1وارد کنید.
.می تواند یک متغیرر و یا عدد
ثابت باشد .

در این مثال با زدن کلید  M10صفحه  4گشوده می شود .
IF {Link2}1@M10 == ON
)OPENSCREEN(4
ENDIF
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: CLOSESUNSCREEN
از این دستور برای بستن  SUB Screenها در برنامه  HMIاستفاده می شود  .از این دستور برای کنترل
 SUB Screenها از جمله کیبورد های  Custom Definedیا منو ها استفاده می شود .

مثال CLOSESUBSCREEN :

شماره صفحه SUB Screen
شماره صفحه را می توانید به
صورت عدد ثابت یا توسط یک
متغییر وارد نمایید .

در برنامه نوشته شده در این مثال در صورتی که مقدار رجیستر  D20مساوی  100باشد  .پنجره SUB
 Screenفعال شماره  ، 10بسته خواهد شد .
IF {Link2}1@D20 == 100
)CLOSESUBSCREEN(10
ENDIF
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: VAR
در برنامه های ماکرو  ،گاهی نیاز به تعریف یک متغییر یا  Variableمی باشد  Var .متغییری است که
هیچ آدرسی نمی پذیرد فقط باید برای آن یک نام تعیین کنید .
مثال VAR :

در برنامه زیر یک مثال ساده از نحوه استفاده  VARنوشته شده است  .در این مثال مقدار متغییر DELTA
در رجیستر  $100قرار داده می شود .
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خطاهای ماکرو :
خطای کامپایل برنامه ماکرو :
این خطا ها در حین بررسی  SYNTAXها رخ می دهند :
کد خطا

شرح خطا

-100

 LABELبرای دستور  GOTOوجود ندارد .

-101

این خطا در  Sub MACROها رخ می دهد و زمانی رخ می دهد که Sub MACRO
در خودش فراخوانی شده باشد .

-102

بیش از  10مرتبه از دستور  FOR/NEXTاستفاده شده است  .می توانید برای کاهش
تعداد دفعات استفاده از این دستو  ،از دیتور  IFیا  GOTOاستفاده کنید .

-103

این خطا زمانی رخ می دهد که در برنامه اصلی  Sub MACROبا نام مشخص فراخوانی
شده باشد ولی برنامه آن  Sub MACROنوشته نشده است  .برای مثال  ،فرض کنید
در برنامه اصلی  CALL 5نوشته شده باشد یعنی  Sub MACROبا نام  5فراخوانی
شود ولی  Sub MACROبا نام  5نوشته نشده باشد .

-104

تعداد دستورات  NEXTکمتر از تعداد دستورات  FORمی باشد  .دستور  NEXTدستور
پایان دهنده هر مرتبه اجرای دستور  FORمی باشد بنابراین به ازاء هر دستور FOR
باید یک مرتبه دستور  NEXTنوشته شود و بالعکس.

-105

تعداد دستورات  FORکمتر از تعداد دستورات  NEXTمی باشد  .دستور  NEXTدستور
پایان دهنده هر مرتبه اجرای دستور  FORمی باشد بنابراین به ازاء هر دستور FOR
باید یک مرتبه دستور  NEXTنوشته شود و بالعکس.

-106

نشان دهنده وجود دو  LABELهم نام در یک برنامه ماکرو می باشد .

-107

در برنامه اصلی از دستور  RETاستفاده شده است  .دستور  RETبرای Sub MACRO
استفاده می شود  .برای خارج شدن از  Sub MACROو بازگشت به برنامه اصلی می
باشد در برنامه اصلی ماکرو برای پایان دادن به دستورات از دستور  ENDاستفاده می
شود .
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خطای کامپایل برنامه :
این خطا ها هنگام  COMPILEبرنامه  HMIرخ می دهند :
کد خطا

شرح خطا

-10

خطای دستور  – GOTOدستور  GOTOبررسی شود .

-11

خطا حافظه برای ماکرو – این خطا ممکن است به دلیل استفاده تعداد زیادی از Sub
 MACROها رخ دهد و یا به دلیل اجرای همزمان دستورات چند ماکرو رخ دهد .

-12

 Sub MACROنوشته نشده است – این خطا به دلیل فراخوانی یک Sub MACRO
که نوشته نشده است رخ می دهد .

-13

خطا خواندن دیتا از یک دیوایس دیگر – این خطا در طی فرآیند خواندن دیتا های یک
دیوایس دیگر مثال  PLCرخ می دهد  .ممکن است محتوا دیتا خوانده شده غلط باشد .

-14

خطا نوشتن دیتا در یک دیوایس دیگر – این خطا در طی فرآیند نوشتن دیتا در یک
دیوایس دیگر مثال  PLCرخ می دهد  .ممکن است محتوا دیتا نوشته شده غلط باشد .

-15

مقسوم علیه صفر است – در دستور تقسیم  ،مقسوم علیه صفر قرار داده شده است .

-16

خطا دستور  – BCDدستور  BCDنوشته شده را اصالح کنید .

-17

خطا دستور تبدیل  ASCIIبه  – HEXدستورنوشته شده را اصالح کنید .

-18

خطا دستور  – NEXTزمانی رخ می دهد که ماکرو خطا در اجرای دستور  NEXTداشته
باشد .

-19

خطا دستور انتقال کاراکتر – زمانی رخ می دهد که اجرای دستور جابجایی رشته ای از
کاراکتر ها (  ) FILLASCخطا داشته باشد .

-20

خطا دستور  – BINدستور ماکرو  BINرا اصالح کنید .

-21

خطا دیتا  – Sub MACROزمانی رخ خواهد داد که دیتا  Sub MACROدر زمان
فراخوانی خطا داشته باشد .

-22

خطا دستور  – FORزمانی رخ می دهد که ماکرو خطا در اجرای دستور  FORداشته
باشد .

-23

خطا  - INITIALزمانی رخ می دهد که از دستور  INITCOMاستفاده شده باشد .

-24

خطای حافظه – زمانی رخ می دهد که حافظه اختصاص یافته  HMIبرای برنامه ماکرو
کافی نباشد

-25

خطا  – COM Portاین خطا زمانی رخ خواهد داد که دستورات  COM portبه درستی
اجرا نشوند .
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-26

خطا پورت – زمان اجرای دستورات مربوط به  PORTرخ می دهد .

-27

خطا خواندن مقادیر – زمانی رخ می دهد که مقادیر خارج از رنج مجاز دیتا باشند .

-28

خطا در اجرای دستورات  ELSE ، IFو . ENDIF

-29

خطا در اندازه ضخامت قلم  ،هنگام اجرای دستورات ترسیم .

-30

خطا دیتا  – HISTORYاین خطا در دستور  GETHISTORYرخ می دهد .

-31

خطا در اجرا دستور . EXPORT

-32

این خطا در دستورات  EXPORTو  DISKFORMATرخ می دهد و نشان دهنده ایراد
در دیوایس خارجی ( فلش مموری یا  ) SDcadمی باشد .

-33

خطا  – Printخطا در چاپ .

-34

خطا سرریز در اجرا دستور . ENDIF ، ELSE ، IF

-35

خطا در وارد کردن پسورد – در زمان اجرا دستورات تائید پسورد ماکرو رخ خواهد داد .

-36

خطا قفل شدن پسورد – زمانی رخ خواهد داد که پسورد وارد شده در ماکرو از حد مجاز
خارج باشد .

-37

خطا شناسایی  IDپسورد .

-38

 – Syntax ERRORزمان اجرا دستور  PLCDOWNLOADرخ خواهد داد .

-39

خطا ارتباط – زمانی که ارتباط  PLCبرای دانلود برنامه بر روی آن برقرار نباشد یا با
مشکل روبرو شود .
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خطا برنامه  PLCبرای دانلود با فرمت  DVPیا : ISP
شرح خطا

کد خطا
-40

خطا اسم فایل هنگام باز کردن فایل برنامه با استفاده از دستور ماکرو .

-41

ورژن برنامه برای بازکردن فایل برنامه با دستور ماکرو ساپورت نمی شود .

-42

خطا باز کردن فایل برنامه با استفاده از دستور ماکرو .

-43

خطا دسترسی به فایل برنامه با استفاده از دستور ماکرو .

-44

خواندن فایل برنامه با دستور ماکرو با مشکل مواجه شده است .

-45

خطا در باز کردن فایل برنامه – زمانی که با دستور ماکرو می خواهید فایل برنامه را باز
کنید  ،اگر با این خطا مواجه شوید یعنی ماکرو نمی تواند محتوا برنامه را برای باز کردن
جابجا کند .

-46

نوشتن فایل برنامه با دستور ماکرو با مشکل مواجه شده است .

-47

پاک کردن فایل برنامه با دستور ماکرو با مشکل مواجه شده است .

-48

خطا تغییر نام فایل برنامه .

-49

خطا طول دیتا فایل برنامه .

-50

خطا در محتوا فایل برنامه .
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شرکت فنی و مهندسی کامیاب مرام

: تماس با ما
: تلفن
021 : 66703344 , 66711526-7
: آدرس سایت
http://www.deltakaran.com
: کانال تلگرام
@delta_karan
LINK : https://telegram.me/joinchat/CAdRpjvOegnsP1saqD6ZYw
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