ارتباط  MODBUSدر DELTA PLC
ارتباط سریال :
این ارتباط فقط از یﮏ ﺧط اسﺘﻔاده ﻧﻤﻮده و ﺑﻨاﺑراین در ﻫر ﻟﺤﻈﻪ تﻨﻬا یﮏ ﺑﯿﺖ می تﻮاﻧﺪ ﺑﯿن فرسﺘﻨﺪه و ﮔﯿرﻧﺪه مبادﻟﻪ ﺷﻮد  .ﺑﻪ ﻫﻤﯿن دﻟﯿل
ارتباط سریال ﻧﺴبﺖ ﺑﻪ مﻮازی سرﻋﺖ ﮐﻤﺘری دارد وﻟی ارزاﻧﺘر اسﺖ  .پﻮرت مرﺑﻮط ﺑﻪ ارتباطات سری ﺑا  COMمعرفی می ﺷﻮد.
دو مﻮضﻮع اصلی ﮐﻪ ﺑایﺪ در ارتباطات داده در ﻧﻈر ﮔرفﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷرح زیر می ﺑاﺷﻨﺪ:


اسﺘاﻧﺪارد واسط (ماﻧﻨﺪ سﯿم ﮐشی فﯿزیکی و مالحﻈات مرﺑﻮط ﺑﻪ وﻟﺘاژ)



پروتکل ﻧرم افزار (ماﻧﻨﺪ ﻧﻮع و ترتﯿب ﮐاراﮐﺘرﻫای مﻮرد اﻧﺘقال)

ﺷکل و قاﻟب پﯿام ﻫای ارتباط اطالﻋات در یﮏ سﯿﺴﺘم آسﻨکرون ماﻧﻨﺪ  ، RS-232ﺑﻪ صﻮرت زیر اسﺖ.
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پﯿغام آسﻨکرون (ﻧاﻫﻤاﻫﻨگ و غﯿرﻫﻤزمان) سریال
ﻟﯿﻨﮏ ارتباطات داده در اﺑﺘﺪا در سطح مﻨطقی  1می ﺑاﺷﺪ.
ﺑﯿﺖ تﻮازن مﻮجﻮد در اﻧﺘﻬای ﮐاراﮐﺘر در حقﯿقﺖ اثر اﻧگشﺖ ﮐاراﮐﺘر می ﺑاﺷﺪ تا ﮔﯿرﻧﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ مشخص سازد ﮐﻪ آیا ﺧطایی در اﻧﺘقال صﻮرت
ﮔرفﺘﻪ اسﺖ یا ﺧﯿر .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مثال تﻮازن زوج ﺑﻪ این معﻨی اسﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد ﮐل ﺑﯿﺖ ﻫای  1مﻨطقی در داده ﺑﻪ ﻫﻤراه ﺑﯿﺖ تﻮازن مرﺑﻮطﻪ می ﺑایﺴﺖ
یﮏ ﻋﺪد زوج ﺑاﺷﺪ.
ﺑﻪ طﻮر ﺧالصﻪ ،تﻨﻈﯿم ﻫای اﻧﺘخاﺑی مرﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘقال و ارسال در ارتباط اطالﻋات در یﮏ سﯿﺴﺘم آسﻨکرون ﺑﻪ ﺷرح زیر می ﺑاﺷﻨﺪ :ﺑﯿﺖ ﻫای داده
 ، Data Bitﺑﯿﺖ ﻫای تﻮازن  ، Parity Bitﺑﯿﺖ ﻫای تﻮقف  Stop Bitو سرﻋﺖ اﻧﺘقال داده Baude rate
سرﻋﺖ اﻧﺘقال داده ﺑﻪ ازای تعﺪاد ﺑﯿﺖ ارساﻟی یا دریافﺘی در یﮏ ثاﻧﯿﻪ ﺑﯿان می ﺷﻮد ) . (bpsسرﻋﺖ در حقﯿقﺖ ﺑﻪ ﻋﺪد و تعﺪاد تغﯿﯿرات سﯿگﻨال
در ثاﻧﯿﻪ ،ﺑﺪون تﻮجﻪ و در ﻧﻈر ﮔرفﺘن وجﻮد داده ﻫای مﻔﯿﺪ در جریان ﺑﯿﺖ مرﺑﻮط می ﮔردد.
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مﻔاﻫﯿم اوﻟﯿﻪ در ارتباط ﺑﯿن تجﻬﯿزات :

 : SIMPLEXدر این ارتباط ،یﮏ سﯿم ﺑرای ارسال و یﮏ سﯿم ﺑرای دریافﺖ ،و یﮏ سﯿم مشﺘرک اسﺘﻔاده می ﺷﻮد( .ماﻧﻨﺪ  ) RS-232در این ﻧﻮع
اتصال ﺑﺪﻟﯿل ارسال ﺑصﻮرت تﮏ سﯿم  ،ﻧﻮیزپذیرﻧﺪ و ﺑﻨاﺑراین ﻧﻤی تﻮان در فﻮاصل دور از این ﻧﻮع اسﺘﻔاده ﮐرد.
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 : DUPLEXدر این ارتباط از جﻔﺖ سﯿم ﺑرای ارسال یا دریافﺖ اسﺘﻔاده می ﺷﻮد و ﺑﯿن سﯿم ﻫای ارسال و دریافﺖ پایﻪ مشﺘرک وجﻮد ﻧﺪارد.
این ارتباط ﺑﻪ دو ﺷکل  Full , Halfمی ﺑاﺷﺪ .در این ﻧﻮع سﯿم ﮐشی ﺑﺪﻟﯿل اتصال دیﻔراﻧﺴﯿلی ﻧﻮیزپذیری ﺑﺴﯿار ﮐﻤی دارﻧﺪ و در فﻮاصل دور ﺑﻪ
ﺧﻮﺑی ﮐار می ﮐﻨﻨﺪ.

 : FULL DUPLEXدر این ارتباط از چﻬار رﺷﺘﻪ سﯿم اسﺘﻔاده می ﺷﻮد ،دو رﺷﺘﻪ سﯿم ﺑرای ارسال و دو رﺷﺘﻪ سﯿم ﺑرای دریافﺖ اطالﻋات
اسﺘﻔاده می ﺷﻮد( .ماﻧﻨﺪ ) Ethernet, RS-422
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: HALF DUPLEX
در این ارتباط از دو رﺷﺘﻪ سﯿم اسﺘﻔاده می ﺷﻮد ،از این دو رﺷﺘﻪ سﯿم ﻫم ﺑرای ارسال و ﻫم ﺑرای دریافﺖ اطالﻋات اسﺘﻔاده می ﺷﻮد.
(ماﻧﻨﺪ )RS-485
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Modbus
این ﻧﻮع ﺷبکﻪ اﺑﺘﺪا در سال  1191تﻮسط  Modiconﮐﻪ امروزه  Schneider Electricآﻧرا ﺧریﺪاری ﮐرده اسﺖ ﻋرضﻪ ﺷﺪ  .ﮐارﺑرد اوﻟﯿﻪ آن
ﺑرای اسﺘﻔاده در  PLCﻫا ﺑﻮد وﻟی ﺑﺘﺪریﺞ ﺑعﻨﻮان یﮏ اسﺘاﻧﺪارد ارتباطی پذیرفﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺴﯿاری از سازﻧﺪﮔان تجﻬﯿزات اتﻮماسﯿﻮن آن را
پشﺘﯿبان ﮐردﻧﺪ ﺑﺪین ترتﯿب  MODBUSﺑصﻮرت یﮏ اسﺘاﻧﺪارد ﺑاز در آمﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ مﺤصﻮﻻت سازﻧﺪﮔان مخﺘلف ﺑه سﻬﻮﻟﺖ تﻮسط این
پروتکل ﺑا یکﺪیگر ارتباط ﺑرقرار ﮐردﻧﺪ  .سازﻧﺪﮔان وسایل ﮐﻮچﮏ ﻧﯿز ترجﯿح دادﻧﺪ این پروتکل را ﺑا ارتباط  RS232یا  RS485روی وسایل
ﺧﻮد ﺑکار ﺑبرﻧﺪ تا اسﺘﻔاده از آﻧﻬا درپروژه ﻫای ﺑزرگ مﯿﺴر ﮔردد.
 Modbusدارای سﻪ ﻧﺴخﻪ اصلی زیر اسﺖ ﮐﻪ ویﮋﮔی ﻫای آﻧﻬا ﺑا ﻫم مﺘﻔاوتﻨﺪ:
-

 : Modbus RTU/ASCIIارتباط ﺑصﻮرت سریال از طریق پﻮرتﻬای  RS485یا . RS232

-

 : Modbus TCP/IPارتباط از طریق پﻮرت اترﻧﺖ

-

 : Modbus Plusارتباط ﺑصﻮرت  Token Passو سرﻋﺖ ﺑاﻻ و ﺑاس اﻧﺤصاری می ﺑاﺷﺪ.

آدرس دﻫی حافﻈﻪ ﻫا و رجﯿﺴﺘرﻫا در ﺷبکﻪ مﻮدﺑاس :
ﻫر رجﯿﺴﺘر در پروتﻮﮐل مﻮدﺑاس ﺑا یﮏ ﮐﺪ مشخص می ﺷﻮد .ﺑرای مثال در  DELTA PLCرجﯿﺴﺘر  D0در پروتﻮﮐل مﺪﺑاس ﺑا ﮐﺪ 1000H
تعریف می ﺷﻮد (آدرس رجﯿﺴﺘرﻫای ﻫر دسﺘگاه ﺑایﺪ تﻮسط ﺷرﮐﺖ سازﻧﺪه ارائﻪ ﺷﻮﻧﺪ) .ﺑعضی از سازﻧﺪﮔان آدرس ﻫای مﻮدﺑاس رجﯿﺴﺘرﻫای
ﺧﻮد را ﺑا اﻋﺪاد ﻫگز و ﺑعضی دیگر ﺑصﻮرت ﻋﺪدی مثل  44097ارائﻪ می ﮐﻨﻨﺪ.
روش تبﺪیل این دو ﻧﻮع فرمﺖ ﺑﻪ یکﺪیگر :

جﻤ
44097

ﺑا 40001

تبﺪیل ﺑﻪ دسﯿﻤال
4096

1000H
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ارتباط ﺑﯿن تجﻬﯿزات در ﺷبکﻪ ﻫای مﻮدﺑاس :
ارتباط ﺑﯿن تجﻬﯿزات در پروتﻮﮐل  Modbus RTU/ASCIIﺑر روی پﻮرتﻬای سریال  RS-232, RS-485, RS-422ﺑطﻮر  MASTER/SLAVEمی
ﺑاﺷﺪ .
چﻨاﻧچﻪ  Masterﺑخﻮاﻫﺪ ﺑا ﻫر  Slaveارتباط ﺑرقرار ﮐﻨﺪ  ،ﺷﻤاره آدرس آن  Slaveرا در پﯿغام ارساﻟی قرار می دﻫﺪ و پﯿغام را می فرسﺘﺪ .تﻤام
 Slaveﻫا این پﯿغام را دریافﺖ می ﮐﻨﻨﺪ وﻟی آن  ، Slaveﮐﻪ ﺷﻤاره آدرس آن در پﯿغام ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اسﺖ پاسخ می دﻫﺪ ﺑﺪین ترتﯿب در ﻫر
ﻟﺤﻈﻪ فقط یﮏ پﯿغام ﺑر روی ﺧط وجﻮد دارد SLAVE .می تﻮاﻧﺪ ورودی و ﺧروجی دیجﯿﺘال یا آﻧاﻟﻮگ ،ﺷﯿرﻫای ﺑرقی ،درایﻮرﻫای مﻮتﻮرﻫا ،یا
تجﻬﯿزات اﻧﺪازه ﮔﯿری ماﻧﻨﺪ ترﻧﺴﻤﯿﺘرﻫای دما  ،ﻟﻮدسل و غﯿره ﺑاﺷﺪ.
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Master
Station No.1
RS-485

Slave
Station No.5

Slave
Station No.4

فقط  Slave3ﺑﻪ Master

پاسخ می دﻫﺪ

Slave
Station No.3

Slave
Station No.2

Master
Station No.1
RS-485

Slave
Station No.5

Slave
Station No.4

Slave
Station No.3

Slave
Station No.2

ارتباط  MODBUSدر DELTA PLC
تبادل اطالﻋات در پروتﻮﮐل مﻮدﺑاس در ﺷبکﻪ ﻫای سریال

پروتﻮﮐل مﻮدﺑاس ﺑر روی پﻮرتﻬای سریال  RS-232, RS-485, RS-422از دو مﺪ اﻧﺘقال  ASCIIو  RTUاسﺘﻔاده می ﮐﻨﺪ:
 :(American Standard for Information Interchange) ASCIIاﻧﺘقال اطالﻋات ﺑا فرمﺖ ﮐﺪﻫای اسکی
 :(Remote Terminal Unit) RTUاﻧﺘقال اطالﻋات ﺑا فرمﺖ ﻫگزا دسﯿﻤال

ﺷکل فریم اطالﻋات در : MODBUS RTU
CRC Check

Data

16 bits

N x 8 bits

Addres Functio
s
n
8 bits
8 bits

ﺑﻮسﯿلﻪ ﺑایﺖ اول می تﻮاﻧﯿم تعﯿﯿن ﮐﻨﯿم ﮐﻪ این پﯿغام ﺑرای ﮐﺪام  Slaveاسﺖ .تﻮسط ﺑایﺖ دوم ،ﻧﻮع پﯿغام تعریف می ﺷﻮد ،این ﻋﻤل در ﻧرم
افزار اﻧجام می ﺷﻮد .ﺑرای ﻫر ﻧﻮع پﯿغام ،یﮏ ﮐﺪ اسﺘاﻧﺪارد در پروتﻮﮐل وجﻮد دارد .ﺑایﺘﻬای ﺑعﺪی ،اطالﻋاتی اسﺖ ﮐﻪ مﺘﻨاسب ﺑا ﻧﻮع پﯿغام
ﻧﻮﺷﺘﻪ می ﺷﻮد (ﺷﻤاره رجﯿﺴﺘر ،تعﺪاد رجﯿﺴﺘر ،مقﺪار رجﯿﺴﺘر و  .)...دو ﺑایﺖ آﺧر ﻧﯿز مرﺑﻮط ﺑﻪ ( CRCﺑررسی ﺧطا در اطالﻋات) می ﺑاﺷﺪ.
در مﺪ  RTUﻫر ﺑایﺖ پﯿام ﺷامل ﻋﺪدی ﺑﯿن  0تا  522می ﺑاﺷﺪ و ﺑرای ﺷﻨاسایی ﺷروع وپایان فریم از پارامﺘر زمان اسﺘﻔاده می ﺷﻮد.

ﺷکل فریم اطالﻋات در : MODBUS ASCII

End
2 chars
CR,LF

LRC
2 chars

Data
)0 up to 2x252 char(s

Function
2 chars

Address
2 chars

Start
1 char
:

در مﺪ  ASCIIﻫر ﺑایﺖ اطالﻋات تﻮسط دو ﮐاراﮐﺘر (ﺑایﺖ) ﮐﻪ فقط می تﻮاﻧﻨﺪ ﺷامل ﮐﺪﻫای اسکی  0~9 , A~Fﺑاﺷﻨﺪ فرسﺘاده می ﺷﻮد .ﺑرای
ﺷﻨاسایی اﺑﺘﺪای فریم از ﮐاراﮐﺘر ‘  ‘:و ﺑرای ﺷﻨاسایی اﻧﺘﻬای فریم از ﮐاراﮐﺘرﻫای  CR,LFاسﺘﻔاده می ﺷﻮد.
مﺪ  RTUﺑﺪﻟﯿل ﮐﻮچکﺘر ﺑﻮدن فریم ﻫای مبادﻟﻪ ﺷﺪه  ،ﻧﺴبﺖ ﺑﻪ مﺪ  ASCIIدارای سرﻋﺖ تبادل اطالﻋات ﺑاﻻتری می ﺑاﺷﺪ .
ﺧطایاﺑی فریﻤﻬا در ﺷبکﻪ ﻫای مﻮدﺑاس :
در ارسال یا دریافﺖ یﮏ ﺑایﺖ ،ﺑﯿﺘی ﺑﻪ ﻧام  PARITYﻧﯿز فرسﺘاده می ﺷﻮد .فرسﺘﻨﺪه ﺑراساس زوج یا فرد ﺑﻮدن تعﺪاد یﮏ ﻫای ﺑایﺖ ارساﻟی ،
این ﺑﯿﺖ را تﻨﻈﯿم می ﮐﻨﺪ و ﮔﯿرﻧﺪه ﺑا چﮏ ﮐردن این ﺑﯿﺖ ،ﺑر وقﻮع یا ﻋﺪم وقﻮع ﺧطا مطل می ﺷﻮد.
ﺑرای ﺑررسی ﮐل فریم ،فرسﺘﻨﺪه دوﺑایﺖ آﺧر فریم را ﺑا مقﺪاری پر می ﮐﻨﺪ ،و ﮔﯿرﻧﺪه ﺑا چﮏ ﮐردن این دو ﺑایﺖ ﺑر صﺤﺖ فریم دریافﺖ ﺷﺪه
اطﻤﯿﻨان پﯿﺪا می ﮐﻨﺪ .روش ﺧطایاﺑی ) CRC (Cyclical Redundancy Checkدر مﺪ  MODBUS RTUو روش ﺧطایاﺑی LRC
) (Longitudinal Redundancy Checkدر مﺪ  MODBUS ASCIIمﻮرد اسﺘﻔاده قرار می ﮔﯿرد.
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تﻨﻈﯿم پﻮرت :
ﺑا اسﺘﻔاده از مﻨﻮی Help >> Auxiliary Editing >> Protocol  Setting Code ،می تﻮان ﻋﺪد مرﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع تﻨﻈﯿﻤات ﻫر
پﻮرت را معلﻮم ﮐرد.

 ﻋﺪد ﺑﺪسﺖ آمﺪه را ﺑرای  COM1ﺑایﺪ در رجﯿﺴﺘر  D1036قرار داد و ﺑا یﮏ ﮐردن ﺑﯿﺖ  M1138این مقﺪار را در CPU
ذﺧﯿره ﮐرد.
 رجﯿﺴﺘرﻫای مرﺑﻮط ﺑﻪ  M1120 , D1120 ، COM2و ﺑرای  M1136 , D1109 ، COM3می ﺑاﺷﻨﺪ.
 ﺑا روﺷن ﮐردن ﺑﯿﺘﻬای  M1139, M1143, M1320ﺑرای  COM1, COM2, COM3می تﻮان پروتﻮﮐل پﻮرت مﻮرد ﻧﻈر
را از  ASCIIﺑﻪ  RTUتبﺪیل ﮐرد.
 ﺑرای ارسال دسﺘﻮر ،ﺑا روﺷن ﮐردن ﺑﯿﺘﻬای  M1312, M1122, M1316ﺑرای  COM1, COM2, COM3تعﯿﯿن می ﮐﻨﯿم
ﮐﻪ دسﺘﻮر از ﮐﺪام  COMارسال ﺷﻮد.
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تاﺑ : MODRW
سﻪ ﻧﻮع فرمان در ﺷبکﻪ می تﻮان داﺷﺖ :
 دسﺘﻮر ﮐﺪ  : 00ﺧﻮاﻧﺪن تعﺪادی رجﯿﺴﺘر از (Reading) Slave
 دسﺘﻮر ﮐﺪ  : 06ﻧﻮﺷﺘن ﺑر روی فقط و فقط یﮏ رجﯿﺴﺘر از (Single Write) Slave
 دسﺘﻮر ﮐﺪ  : 11ﻧﻮﺷﺘن ﺑر روی تعﺪادی رجﯿﺴﺘر از (Writing) Slave
اطالﻋات ارساﻟی/دریافﺘی ﺑﯿن  Masterو  Slaveﺑصﻮرت زیر می ﺑاﺷﺪ :
ﺧﻮاﻧﺪن مقادیر رجﯿﺴﺘرﻫای  11ﺑﯿﺘی از : Slave
تاﺑ  “MODRW” 120ﺑرای ارسال دسﺘﻮر تﻮسط  MASTERمی ﺑاﺷﺪ.
تعﺪاد رجﯿﺴﺘرﻫا

آدرس رجﯿﺴﺘر Slave

آدرس رجﯿﺴﺘر Master

این تاﺑ فقط در MASTER
ﻧﻮﺷﺘﻪ می ﺷﻮد

ﻧﻮع دسﺘﻮر :
3 : Reading
6 : Single Write
16 : Write

پس از این دسﺘﻮر مقادیر رجﯿﺴﺘرﻫای ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه در رجﯿﺴﺘرﻫای  D1296 ~ D1311ﻧﻤایش داده می ﺷﻮﻧﺪ و ﺑایﺪ این مقادیر را
ﺑﻪ رجﯿﺴﺘرﻫای دﻟخﻮاه اﻧﺘقال داد.

ارتباط  MODBUSدر DELTA PLC
در مثال زیر 4 ،ماژول ترﻧﺴﻤﯿﺘر مﻮدﺑاس ﺑﻪ ﺑاس  RS-485مﺘصل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آدرس رجﯿﺴﺘرﻫای ﻫر ماژول ﻧﯿز در زیر آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اسﺖ.
اﻟف ) ﺑرﻧامﻪ ایی ﺑﻨﻮیﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺑا اسﺘﻔاده از  COM2مرﺑﻮط ﺑﻪ  PLCفقط از رجﯿﺴﺘرﺷﻤاره  0,1مقادیر ﻟﻮدسل را ﺑخﻮاﻧﯿم و مقادیر سرﻋﺖ و
تعﺪاد مﯿاﻧگﯿن ﮔﯿری آﻧرا تﻨﻈﯿم ﻧﻤایﯿم.

PLC
)(MASTER
RS-485

ترﻧﺴﻤﯿﺘر دما 2

ترﻧﺴﻤﯿﺘر
سﻨﺴﻮر فشار

Station Number = 4

Station Number = 3

آدرس سﻨﺴﻮر0 = 1
آدرس سﻨﺴﻮر1 = 2
آدرس سﻨﺴﻮر2 = 3

آدرس رجﯿﺴﺘرفشار
0

ترﻧﺴﻤﯿﺘر دما 1

ترﻧﺴﻤﯿﺘر
ﻟﻮدسل
Station Number = 1

Station Number = 2
آدرس سﻨﺴﻮر1 = 0
آدرس سﻨﺴﻮر2 = 1
آدرس سﻨﺴﻮر3 = 2
آدرس سﻨﺴﻮر4 = 3

آدرس رجﯿﺴﺘر ﻟﻮدسل 0 : 1
آدرس رجﯿﺴﺘر ﻟﻮدسل 1 : 2
آدرس تﻨﻈﯿم سرﻋﺖ 9 :
تﻨﻈﯿم تعﺪاد مﯿاﻧگﯿن 10 :

ارتباط  MODBUSدر DELTA PLC

تﻨﻈﯿم  COM2ﺑﻪ 115200/NONE/8/1
ذﺧﯿره دائﻤی تﻨﻈﯿﻤات COM2

تﻨﻈﯿم مقﺪار Receiving Time out = 400ms
تﻨﻈﯿم  COM2ﺑصﻮرت MODBUS RTU

ارسال دسﺘﻮر از طریق COM2
ﺧﻮاﻧﺪن رجﯿﺴﺘر  1,0از  Slave1و قرار دادن فریم دریافﺖ ﺷﺪه در رجﯿﺴﺘرﻫای D0~D10

اﻧﺘقال مقادیر  D2010,D2011ﺑﻪ رجﯿﺴﺘرﻫای 10 , 9

رجﯿﺴﺘرﻫای ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ رجﯿﺴﺘرﻫای  D2001 , D2000مﻨﺘقل می ﺷﻮد

 : M1127دریافﺖ فریم اطالﻋات

 : M1129در مﺪت زماﻧی ﮐﻪ در رجﯿﺴﺘر  D1129تعریف ﺷﺪه اسﺖ ،جﻮاﺑی دریافﺖ ﻧشﺪه اسﺖ

 : M1140پﯿغام دریافﺖ ﺷﺪه اﺷﺘباه اسﺖ
 : M1140پارامﺘرﻫای تﻨﻈﯿم ﺷﺪه ،اﺷﺘباه ﻫﺴﺘﻨﺪ

