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GAMS چیست؟ 

 سازی با قابلیت باالست.نویسی مدلیک زبان برنامه GAMSسیستم 

، (NLP)ریزی غیرخطی ، برنامه(LP)ریزی خط برای حل مسائل برنامه GAMSاز 

و  (MINLP)ریزی خطی صحیح مختلط ، برنامه(MIP)ریزی صحیح مختلط برنامه

 کنند.استفاده می (MCP)مسائل مکمل خطی 

 بر روی کامپیوتر شخصی GAMSاندازی روش نصب و راه

GAMS  در محیطهایDOS  ،WINDOWS  وUNIX  قابل اجراست. در این جا

 کنیم.میبیان  DOSرا برای اجرا تحت  GAMSاندازی راه

 باشد.می 44/1فالپی  4شامل  DOSتحت  GAMSتوجه کنید که سیستم 

( درست GAMSابتدا یک شاخه دلخواه روی کامپیوتر شخصی خود )مثالً  -1

کپی کنید. )ترتیب کپی کردن  GAMSکنید. سپس هر چهار فالپی را روی شاخۀ 

 ها مهم نیست.(فالپی

 را اجرا کنید. gamsinstبرنامۀ  -2

 کند.را باز می Pck.*های فشردۀ برنامه تمام فایلاین 

 بنویسیم GAMSچگونه یک برنامه 

اولین مرحله عبارت است از تشکیل یک  GAMSبرای حل یک مسأله توسط 

 Editاست. از ویرایشگر متن مثال  GAMSکننده مسأله شما به زبان فایل متن که بیان

توانید استفاده یا هر ویرایشگر متنی که در اختیار دارید می DOSدر سیستم عامل 
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ای به کنیم. مثال اگر برنامهمشخص می GMSکنید. معموال فایل حاصل را با پسوند 

 ایجاد کنید. TEST.GMSنویسید فایلی به نام می TESTنام 

 GAMSنکاتی در مورد نحوۀ نوشتن برنامۀ 

 استفاده کنید. ENTERبرای رفتن به خط بعدی از  -1

 شود.استفاده نکنید، زیرا موجب پیغام خطا می TABهرگز از کلید  -2

شود و در شروع شود به عنوان توضیح در نظر گرفته می '*'هر خطی که با  -3

 شود.برنامه خوانده نمی

 حروف کوچک و بزرگ فرقی ندارد. GAMSبرای  -4

های متعددی است، هر بخش با یک شامل بخش GAMSیک برنامۀ  -5

 یابد.کالون )؛( خاتمه میسیمی

 GAMSیک برنامۀ نمونۀ 

 GAMSهای مختلف یک برنامۀ قبل از پرداختن به توضیحات مربوط به بخش

 کلیات برنامۀ زیر را مالحظه نمائید.

 مسأله:

654321 242 xxxxxx  min 

6654321  xxxxxx به طوری که 

422 4321  xxxx 

42 6543  xxxx 

654321 x,x,x,x,x,x 
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های بعدی به عنوان برنامۀ مربوط به این مسأله در بخش

TEST .ارجاع داده خواهد شد 

*  OPTION LAMRO = 0 , LIMCOL = 0 

SETS 

  J / C1*C6 / 

  I / B1*B3 / ; 

PAPAMETERS 

  B ( I ) 

            / B1 6 

   B2 4 

   B3 4 / 

  C ( J ) 

            / C1 -1 

   C2 -2 

   C3 1 

   C4 -1 

   C5 -4 

   C6 2 / ; 

TABLE 

   A ( I , J ) 

   C1 C2 C3 C4 C5 C6 

  B1 1 1 1 1 1 1 

  B2 2 -1 -2 4 0 0 

  B3 0 0 1 1 2 1 ; 

VARIABLES 

  COSTS 

  POSITIVE VARIABLES 

      X ( J ) ; 

EQUATION 

  OBJECTIVE 

  Y ( I ) ; 

OBJECTIVE . .  COSTS = E = SUM ( J , C ( J )  X ( J ) ) ; 

Y ( I ) . .   SUM ( J , A ( I , J ) * X ( J ) ) = L = B ( I ) ; 
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MODEL TEST / ALL / ; 

SOLVE TEST USING LP MINIMIZING COSTS ; 

DISPLAY X . L , X . M ; 

 توضیح

 SETSبخش 

هایی که در نوشتن معادالت مدل در این بخش تمام اندیس

ها عباراتی گردند. این اندیسشوند معرفی میاستفاده می

بخش  TESTعددی هستند. به عنوان مثال در برنامۀ  –صرفی 

SETS  ضرایب تابع هدف توسط ،J  و تعداد قیود توسطI  مشخص

 اند.شده

بع هدف به را توسط ضرایب تا Jتوجه شود که در اصل 

 صورت

J / C1 , C2 , C3 , C4 , C5 , C6 / 

 یا

J / C1 * C6 / 

 را توسط عناصر صمت راست قیود نامساوی به صورت Iو 

I / B1 , B2 , B3 / 

 یا

I / B1 * B3 / 

 ایم.شمرده

توجه: نام هر اندیس تا ده کاراکتر اجازه داده شده و 

نشده  درج فاصله یا جای خالی در نام اندیس اجازه داده

 است.

 PARAMETERSبخش 

پارامترها بردارهای ثابت معلوم و مقدار  GAMSدر 

شوند. به ها در این بخش تعریف میپارامترها به عنوان داده

منظور تعریف مقادیر بردارها، الزم است، اندیس بردارها 

 تعریف شده باشد. SETSقبال در بخش 

ر عددی دارای یک مقدا Cو  Bبردارهای  TESTدر برنامۀ 

 به صورت زیر است. Jو  Iبه ترتیب برای هر عنصر مجموعۀ 
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PAPAMETERS 

  B ( I ) 

            / B1 6 

   B2 4 

   B3 4 / 

  C ( J ) 

            / C1 -1 

   C2 -2 

   C3 1 

   C4 -1 

   C5 -4 

   C6 2 / ; 

 TABLEبخش 

،  LPیک ماتریس، مثال ماتریس ضرایب قیود در  GAMSدر 

 TABLEماتریس ضرایب هزینه در حمل و نقل و... ، در بخش 

 شود.آورده می

 به صورت زیر :

 

 

TABLE 

   A ( I , J ) 

   C1 C2 C3 C4 C5 C6 

  B1 1 1 1 1 1 1 

  B2 2 -1 -2 4 0 0 

  B3 0 0 1 1 2 1 ; 

توان می TABLEتوجه شود که تنها یک ماتریس در هر بخش 

کالون )؛( خاتمه یابد. یک سیمیوارد کرد و الزم است با 

 الزم است. TABLEبرای وارد کردن چندین ماتریس، همان تعداد 

 VARIABLESبخش متغیرها 

کنیم. مجهوالت مسأله را لیست می VARIABLESدر بخش 

توانند اسکالر باشند، یک بردار باشند، یک متغیرها می
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ره بعدی باشند و غیماتریس دوبعدی باشند، یک ماتریس سه

... 

و  POSITIVE VARIABLESمتغیرهای نامنفی با عنوان  GAMSدر 

معرفی  NEGATIVE VARIABLESمتغیرهای نامثبت با عنوان 

 شوند.می

باشند که در این صورت تنها  BINARYتوانند متغیرها می

 گیرند.مقادیر صفر و یک می

 EQUATIONSبخش معادالت 

تابع هدف و قیود بخش بعدی بخش معادالت است که اسامی 

شود. نامعادالت شبیه معادالت در دیگر مسأله در آن تعریف می

 شوند.این بخش ظاهر می

برای عبارتی که باید  OBJECTIVEنام  TESTدر برنامۀ 

برای  Y(I)نیمم گردد )تابع هدف( انتخاب شده است. نام می

 قیود مسأله انتخاب شده است.

شوند. ابتدا نام میگذاری، معادالت وارد بعد از نام

آن گاه تعریف جبری قید  (..)معادله، به دنبال آن دو نقطه 

آید. ضرب به که خیلی شبیه عالئم استاندارد ریاضی است، می

، توان به (/)، تقسیم به وسیلۀ عالمت ِاسلش  (*)وسیلۀ عالمت 

 شود.تعریف می (**)وسیلۀ 

 بعضی از توابع استاندارد

 نام شرح تعریف ریاضی

|arg| قدر مطلق ABS 

COS ( arg ) کسینوس COS 

exp (arg) تابع نمایی EXP 

لگاریتم در 

 argاز  eمبنای 
 LOG لگاریتم طبیعی

لگاریتم در 

 argاز  10مبنای 
 LOG10 لگاریتم معمولی
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Qrg*arg توان دوم SQR 

Sqrt(arg) ریشه دوم SQRT 

 بعضی از عالئم ریاضی

 GAMS  ریاضی معمولیعالئم 


Ii

 
 SUM ( I ,  ) 


 JjIi

 
 SUM ( ( I , J ) ,  ) 

=  = E = 

  = G = 

  = L = 

راهی برای بیان کران باال، کران پایین و قیود  GAMSدر 

تساوی که با یک متغیر سر و کار دارند وجود دارد، مثال 

 زیر را ببینید:

 GAMS  عالئم استاندارد ریاضی

20x  X = L = 20 

20x  X = G = 20 

20x  X = E = 20 

، دستورات زیر را  EQUATIONبه جای تعاریف فوق قبل از 

 توانیم بیاوریم.می

X . UP = 20 ; 

X . LO = 20 ; 

X . FX = 20 ; 

کننده کران باال، کران بیان UP  ،LO  ،FXکه در آن 

 پایین و مقدار ثابت هستند.

 SOLVEو  MODELبخش 

شود، نام مدل داده می MODELدر آخرین قسمت برنامه، 

مورد  GAMSکاراکتر بسته به  10تا  8)نام فایل( حداکثر 

 شود.استفاده، انتخاب می

poweren.ir


 

9 
 

PowerEn.ir 

ای از معادالت است که معموالً کلمۀ مدل مجموعه GAMSدر 

 یکی از آنها تابع هدف مسأله است، به عنوان مثال:

MODEL  TEST / ALL / ; 

را که قبال معرفی دهد که تمام معادالتی این معنی را می

 در نظر گرفته شود. TESTشده است به عنوان مدل 

هم استفاده کرد  LPتوان برای حل تجزیۀ از این قسمت می

(Decomposition)  طوری که عالوه بر تابع هدف قیودی را که برای

 نویسیم.حل کردن مد نظر است در این قسمت می

 آخرین خط برنامه:

SOLVE TEST USING LP MINIMIZING COSTS ; 

را با استفاده  TESTکند که مدل به کامپیوتر اعالم می

که در کتابخانه برنامه حاضر است،  (LP)ریزی خطی از برنامه

 )تابع هدف( حل کن. COSTSسازی متغیر نیممبه منظرو می

 توان اضافه کرد:در انتهای برنامه یک خط دلخواه را می

DISPLAY X . L , X . M ; 

شود در انتهای جواب برنامه، مقدار این خط باعث می که

متغیرهای مسأله اولیه و مسألۀ دوگان به طور خالصه و جمع 

 و جور نوشته شود.

 را اجرا کنیم؟ GAMSچگونه یک برنامۀ 

بعد از نوشتن برنامه )در یک ویرایشگر(، از آن 

شدیم، دستور  DOSشویم، وقتی وارد صفحۀ ویرایشگر خارج می

 نویسیم:می TEST.GMSرا برای اجرای برنامۀ  زیر

 GAME      TEST . GMS <    (GAMS TESTتر )یا ساده

پس از اجرای برنامه، گزارشی از جواب در فایلی به نام 

TEST . LST  مثال( ایجاد خواهد شد.به کمک ویرایشگرتانEDIT )

 توانید این فایل را ببینید یا آن را چاپ کنید.می

کنید، احتماالً شامل ای را اجرا میکه برنامه اولین بار

خطاهایی خواهد بود، که این خطاها به وسیلۀ چهار ستاره 

، (****)شود. در جلوی گذاری میدر سمت چپ خط خطا عالمت (****)
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را با یک عدد مالحظه خواهید کرد، در انتهای برنامه  $عالمت 

اید، نوشته و جلوی همان عدد نوع خطایی را که مرتکب شده

شده است، نوع خطا را مطالعه کرده و نسبت به رفع آن 

 اقدام کنید.

ای از جواب بعد از رفع خطاهای برنامه، سرانجام خالصه

مالحظه خواهید کرد، که شامل اطالعاتی است  TEST . LSTرا در 

 "----"که نیاز خواهید داشت. این قسمت با چهار خط تیره 

 TESTای از جواب برنامۀ شود. به عنوان مثال خالصهشروع می

 عبارت است از:

 

 

 

---- EQU Y 

  LOWER LEVEL UPPER MARGINAL 

B1 6.000  6.000  6.000  -2.000 

B2 4.000  4.000  4.000  ESP 

B3 4.000  4.000  4.000  -1.000 

 

   LOWER LEVEL UPPER MARGINAL 

---- VAR Z -INF  -16.000 + INF 

 

---- VAR Z 

  LOWER LEVEL UPPER MARGINAL 

C1 -  -  + INF  1.000 

C2 -  4.000  + INF  - 

C3 -  -  + INF  4.000 

C4 -  -  + INF  2.000 

C5 -  2.000  + INF  - 

C6 -  -  + INF  5.000 

C7 -  -  + INF  2.000 

C8 -  8.000  + INF  - 

C9 -  -  + INF  1.000 
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**** REPORT SUMMARY :  0 NONOPT 

      0 INFEASIBEL 

      0 UNBOUNDED 

 

----  36 VARIABLE X . L 

C2  4.000, C5  2.000, C8  8.000 

 

----  36 VARIABLE X . M 

C1  1.000,     C3  4.000,    C4  2.000,    C6  5.000,    C7  2.000,   C9  1.000 

دالت است. قسمت دوم اولین قسمت خالصه جواب شامل معا

دهد که برابر خالصه جواب مقدار بهین تابع هدف را ارائه می

است و در ادامه مقدار بهین متغیره هستند که تحت  -16

 X.Mو  X.Lشوند. در قسمت پنجم و ششم، لیست می LEVELعنوان 

را مالحظه خواهید کرد که همان مقادیر بهینۀ به ترتیب 

 باشند.سأله میمتغیرهای اولیه و دوگان م

 دقت شود.« نکات مهم»در قسمت  REPORT SUMMARYبه توضیح 

 نکات مهم

ای از برنامه بعد از صورت برنامه، خالصه TEST.LSTدر  -1

آید که تمام اطالعاتی که شما نیاز دارید در آن می

های مهم آن، قسمتی است نوشته شده است. یکی از قسمت

که همان مقدار متغیرهای دوگان  MARGINALبه نام 

 باشد.متناظر با قیود می

(، قسمتی را مالحظه TEST.LSTدر جواب برنامه )در  -2

، که در این قسمت  REPORT SUMMARYخواهید کرد به نام 

را مشاهده  NONOPT  ،INFEASIEL  ،UNBOUNDEDسه کلمۀ 

 1ها عدد خواهید کرد، اگر در جلوی هر کدام از آن

ده باشد یعنی همان حالت اتفاق افتاده است، نوشته ش

نوشته شده باشد  1عدد  UNBOUNDEDمثاًل اگر در کنار 

 کران است.یعنی مسأله اولیه بی
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 نوشته شدن عدد صفر طبیعی است.

شود که قبل از پیشنهاد می GAMSبه نویسنده برنامه  -3

نوشتن برنامه، مسأله را به صورت استاندارد درآورده 

را بنویسد، حسن این عمل در آن  GAMSرنامۀ و سپس ب

به کار خواهد رفت و  = E =است که در قیود مسأله فقط 

خیلی راحت صورت برنامه قابل تعویض برای مسائل دیگر 

 است.

دار تر یک برنامۀ مسألۀ متغیرهای کرانبرای آشنایی بیش

 آوریم:را در مثال زیر می

54321 462 xxxxx   max 

1042 54321  xxxxx به طوری که 

7383 4321  xxxx 

31 x 

41 2  x 

83  x 

21 4  x 

205  x 

 : GAMSبرنامۀ 

SETS 

  J / C1 * C5 / 

  I / B1 * B2 / ; 

PARAMETERS 

  B ( I ) 

   / B1 10 

   B2 -7 / 

  C ( J ) 

   / C1 2 

   C2 6 

   C3 -1 

   C4 -4 
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   C5 1 / ; 

TABLE 

  A ( I , J ) 

   C1 C2 C3 C4 C5 

  B1 2 1 4 1 1 

  B2 -3 -8 3 -1 0 ; 

VARIABLES 

   Z 

   POSITIVE VARIABLES 

       X ( J ) ; 

X . LO ( ' C1 ' ) = 0 ; 

X . UP ( ' C1 ' ) = 3 ; 

X . LO ( ' C2 ' ) = 1 ; 

X . UP ( ' C2 ' ) = 4 ; 

X . LO ( ' C3 ' ) = 0 ; 

X . UP ( ' C3 ' ) = 8 ; 

X . LO ( ' C4 ' ) = 1 ; 

X . UP ( ' C4 ' ) = 2 ; 

X . LO ( ' C5 ' ) = 0 ; 

X . UP ( ' C5 ' ) = 20 ; 

EQUATION 

   OBJECTIVE 

   Y ( I ) ; 

OBJECTIVE . .  Z = E = SUM ( J , C ( J ) * X ( J ) ) ; 

Y ( I ) . .   SUM ( J , A ( I , J ) * X ( J ) ) = E = B ( I ) ; 

MODEL TEST1 USING LP MINIMIZING Z ; 

DISPLAY X . L ,  X . M ; 

ها ، برنامۀ یک مسأله حمل و نقل برای کامل شدن نمونه

 نویسیم:زیر را می

 صورت مسأله:

 iS 4 3 2 1  

 5  1- 2 6 1 
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ماتریس 

ijc 

25 3 2 2 4 2 

 25 1 2 1 3 3 

  15 20 10 10 jd 

 GAMSبرنامۀ 

SETS 

  J / D1 , D2 , D3 / 

  I / S1 , S2 , S3 , S4 / ; 

PARAMETERS 

  A ( I ) 

   / D1 5 

   D2 25 

   D3 25 / 

  B ( J ) 

   / S1 10 

   S2 10 

   S3 20 

   S4 15 / ; 

TABLE 

  C ( I , J) 

   S1 S2 S3 S4 

  D1 6 2 -1 0 

  D2 4 2 2 3 

  D3 3 1 2 1 ; 

VARIABLES 

   Z 

   POSITIVE VARIABLES 

       X ( I , J ) ; 

EQUATION 

   OBJECTIVE 

   DBAL ( I ) 

   SBAL ( J ) ; 
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OBJECTIVE . .  Z = E = SUM ( ( I , J ) , C ( I , J ) * X ( I , J )  ; 

DBAL ( I ) . .  SUM ( J , X ( I , J ) ) = L = A ( I ) ; 

SBAL ( J ) . .  SUM ( I , X ( I , J ) ) = G = B ( J ) ; 

MODEL TEST2 / ALL / ; 

SOLVE TEST2 USING LP MINIMIZING Z ; 

 های کاربردی درس تحقیق در عملیاتبرنامه

ریزی خطی استاندارد شده به برنامه حل مسائل برنامه

 (Pascalنویسی روش سیمپلکس )زبان برنامه

PROGRAM SIMPLEX; 

USES CRT; 

TYPE 

های جهتاستفاده در برنامه اصلی و تعریف ساختار آرایه

 توابع وابسته به آنها

  TYP1=ARRAY[1..3]  OF CHAR; 

  TYP2=ARRAY[1..10] OF INTEGER; 

  TYP3=ARRAY[1..10] OF REAL; 

  TYP4=ARRAY[1..10][1..10] OF CHAR; 

VAR 

  OUT:TEXT;    تعریف متغیرهای مورد نیاز در

 طول برنامه

  SW:CHAR; 

  P:TYP1; 

  N1,N2,I,J,V,W,CO,S,K:INTEGEP; 

  A3,HELP,HELP2:REAL; 

A3 مقدار تابع هدف 

  A1,A2,C:TYP3; 

A1  ،سطر هدف متغیرهای حقیقیA2  سطر هدف متغیرهای

 تصنعی

  B1,B2:TYP4; 

B1  ،ماتریس متغیرهای حقیقیB2 ماتریس متغیرهای تصنعی 

  HELP11,HELP12:TYPE2; 

 باشند.بقیه متغیرهای برنامه همگی کمکی می
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FUNCTION RASM : INTEGER ; 

هایی را جهت ترسیم یک مرحله از جدول این تابع ورودی

و جدول مربوط به آن مرحله را  گیردسیمپلکس نیاز دارد می

 ترسیم میرکند.

VAR 

  U:INTEGER; 

  T:CHAR;     تعریف متغیرهای محلی

 مورد نیاز

BEGIN 

  CLRSCR; 

  CO:=CO+1; 

  GOTOXY(1,10); 

  WRITE('پایه',P[3]); 

 در برنامه اصلی تعریف شده است. Pآرایه 

  WRTTE(OUT,'پایه',P[3]); 

جدول در یک فایل خروجی )که  این قسمت جهت رسم همزمان

 در برنامه اصلی معرفی شده است( نوشته شده است.

FOR I:=1 TON 1 DO 

  BEGIN 

   WRITE('   X',I,'   ',); 

   WRITE(OUT,'   X',I,'   '); 

که در اول آنها  WRITEاز این به بعد تمام دستورات 

آمده است جهت نوشتن در فایل خروجی بکار  OUTعبارت 

 ند.رومی

  END; 

WRITE('   '.P[3]); 

WRITE(OUT,'   '.P[3]); 

FOR I:=1 TO N2 DO 

  BEGIN 

   WRITE('   S',I,'   '); 

   WRITE(OUT,'   S',I,'   '); 

  END; 
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WRITELN(P[3],'جواب'); 

WRITELN(OUT,P[3],'جواب'); 

FOR I:=1 TO 6 DO 

  BEGIN 

   WRITE(P[1]); 

   WRITE(OUT,P[1]); 

  END; 

WRITE(P[2]); 

WRITE(OUT,P[2]); 

FOR I:=1 TO N1*10-(N1-2) DO 

  BEGIN 

   WRITE(P[1]); 

   WRITE(OUT,P[1]); 

  END; 

WRITE(P[2]); 

WRITE(OUT,P[2]); 

FOR I:=1 TO (N2*8)+3 DO 

  BEGIN 

   WRITE(P[1]); 

   WRITE(OUT,P[1]); 

  END; 

WRITE(P[2]); 

WRITE(OUT,P[2]); 

FOR I:=1 TO 9 DO 

  BEGIN 

   WRITE(P[1]); 

   WRITE(OUT,P[1]); 

  END; 

WRITELN; 

WRITELN(OUT); 

WRITE('XO   ',P[3]); 

WRITE(OUT,'XO   ',P[3]); 

FOR I:=1 TO N1 DO 
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  BEGIN 

   WRITE('  ',-A1[I]:7:2,'   '); 

   WRITE(OUT,'   ',-A1[I]:7:2,'   '); 

  END; 

WRITE('   ',P[3]); 

WRITE(OUT,'   ',P[3]); 

FOR I:=1 TO N2 DO 

  BEGIN 

   WRITE(A2[I]:7:2,'   '); 

   WRITE(OUT,A2[I]:7:2,'   '); 

  END; 

WRITE('   ',P[3],A3:7:2); 

WRITE(OUT,'   ',P[3],A3:7:2); 

FOR I:=1 TO 6 DO 

  BEGIN 

   WRITE(P[1]); 

   WRITE(OUT,P[1]); 

  END; 

WRITE(P[2]); 

WRITE(OUT,P[2]); 

FOR I:=1 TO N1*10-(N1-2) DO 

  BEGIN 

   WRITE(P[1]); 

   WRITE(OUT,P[1]); 

  END; 

WRITE(P[2]); 

WRITE(OUT,P[2]); 

FOR I:=1 TO (N2*8)+3 DO 

  BEGIN 

   WRITE(P[1]); 

   WRITE(OUT,P[1]); 

  END; 

WRITE(P[2]); 

WRITE(OUT,P[2]); 
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FOR I:=1 TO 9 DO 

  BEGIN 

   WRITE(P[1]); 

   WRITE(OUT,P[1]); 

  END; 

WRITELN; 

WRITELN(OUT); 

HELP11[CO]:V; 

HELP12[CO]:W; 

FOR I:=1 TO N2 DO 

  IF I=W THEN 

   BEGIN 

    T:='X'; 

    U:=V; 

   END 

  ELSE IF (CO<>0) AND (I=HELP12[CO-1]) THEN 

   BEGIN 

    T:='X'; 

    U:=HELP11[CO-1]; 

   END 

  ELSE 

   BEGIN 

    T:='S'; 

    U:=I; 

   END; 

  WRITE(T,U,'   ',P[3]); 

  WRITE(OUT,T,U,'   ',P[3]); 

  FOR J:=1 TO N1 DO 

   BEGIN 

    WRITE('   ',B1[I,J]:7:2); 

    WRITE(OUT,'   ',B1[I,J]:7:2); 

   END; 

  FOR S:=1 TO N1-2 DO 

   BEGIN 
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    WRITE('   '); 

    WRITE(OUT,'   '); 

   END; 

  WRITE('   ',P[3]); 

  WRITE(OUT,'   ',P[3]); 

  FOR K:=1 TO N2 DO 

   BEGIN 

    WRITE(B2[I,J]:7:2,'   '); 

    WRITE(OUT,B2[I,J]:7:2,'   '); 

   END; 

  WRITELN('   ',P[3],'   ',C[I]:7:2); 

  WRITELN(OUT,'   ',P[3],'   ',C[I]:7:2); 

 END 

WRITELN; 

WRITELN(OUT); 

END;         پایان تابع مربوط به

 رسم

BEGIN 

 CLRSCR; 

 CO:=-1 

 ASSIGN(OUT,'OUTPUT.TXT'); 

ساخته  OUTPUT.TXTدر این قسمت فایل خروجی با نام 

 میشود.

REWRITE(OUT); 

P[1]:='-'; 

 Pتعریف آرایه 

P[2]:='+'; 

P[3]:='|'; 

WRITE (' را وارد کنیدتعداد متغیرهای مسأله   NUMBER_VAR='); 

READLN(N1);       خواندن تعداد

 متغیرها
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WRITE(OUT,'تعداد متغیرهای مسأله را وارد کنید 

NUMBER_VAR=',N1); 

WRITE('ضرایب تابع هدف را وارد کنید C[I]='); 

FOR I:=1 TO N1 DO 

 READ(A1[I]); 

 به آنها A1خواندن ضرایب تابع هدف و اختصاص آرایه 

READLN;       انتقال مکان نما به اول

 خط بعد

WRITE('ضرایب تابع هدف را وارد کنید C[I]='); 

FOR I:=1 TO N1 DO 

 WRITE(OUT,A1[I]:7:2);   نوشتن ضرایب وارد شده در فایل

 خروجی

WRITELN(OUT); 

WRITE ('تعداد قیود مسأله را وارد نمایید NUMBER_GHEYD='); 

READLN(N2);       تعداد قیودخواندن  

WRITE(OUT,'تعداد قیود مساله را وارد نمائید 

NUMBER_GHEYD=',N2); 

FOR I:=1 TO N2 DO 

 BEGIN 

  WRITE('را وارد کنید',I,'ضرایب قید :'); 

  FOR J:=1 TO N1 DO 

   READ(B1[I,J]);   خواندن ضرایب قیود به

 ترتیب شماره

  READLN; 

 END; 

FOR I:=1 TO N2 DO 

 BEGIN 

  WRITE(OUT,'را وارد کنید',I'ضرایب قید :'); 

  FOR J:=1 TO N1 DO 

   WRITE(OUT,B1[I,J]:7:2); 

  WRITELN(OUT); 
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 END; 

FOR I:=1 TO N2 DO 

 BEGIN 

  WRITE('را وارد کنید',I,'جواب قید :'); 

  READLN(C[I]);    خواندن جواب قیود به

 ترتیب شماره

  WRITE('را وارد کنید',I,' جواب قید:  ',C[I]:7:2); 

 END; 

WRITELN(OUT); 

WRITELN(OUT); 

FOR I:=1 TO N2 DO 

 FOR J:=1 TO N2 DO 

  IF I=J THEN 

   B2[I,J]:=1 

  ELSE 

   B2[I,J]:=0; 

A3:0; 

CLRSCR; 

V:=0; 

V  را متناظر با اندیس متغیر وارد شونده در نظر

 میگیریم

W:=-1; 

W  را متناظر با اندیس متغیر خارج شونده در نظر

 میگیریم

RASM;      رسم اولین جدول سیمپلکس 

WHILE TURE DO   در اینجا مراحل زیر تا رسیدن به یک

 جواب بهینه ادامه می یابد

 BEGIN 

  FOR I:=1 TO N1 DO 

   IF A1[I]>A1[V] THEN        تعیین اندیس متغیر

 واردشونده

    V:=I; 
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  IF –A1[V]>=0 THEN  در صورتی که مقدار متغیر

 واردشونده مثبت باشد      

   BEGIN     به جواب بهینه رسیده

 ایم

    WRITELN(A3:7:2,' جواب بهینه مسأله برابر

 ;('است با:

    WRITELN(OUT,A3:7:2,' جواب بهینه مساله

 ;('برابر است با:

    IF SW='Y' THEN 

باشد جواب تباهیده است  Yبرابر  SWدر صورتی که مقدار 

 )در زیر بیشتر توضیح داده میشود(

     BEGIN 

      WRITELN(' جواب مساله تباهیده

 ;('است

      WRITELN(OUT,' جواب مساله

 ;('تباهیده است

     END; 

    READKEY;         مکث جهت رویت جواب 

    CLSE(OUT);    بستن فایل خروجی 

    HALT;             خروج از

 برنامه

   END; 

  WRITELN; 

  WRITELN(OUT); 

  WRITELN('متغیر واردشونده =',V); 

  WRITELN(OUT,'متغیر وارد شونده =',V); 

  FOR J:=1 TO N2 DO     تعیین اندیس متغیر

 خارج شونده

   IF B1[J,V]>0 THEN 

    IF C[J]/B1[J,V]<=C[W]/B1[W,V]THEN 
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     W:=J 

  WRITELN('متغیر خارج شونده = S',W); 

  WRITELN(OUT,'متغیر خارج شونده =S',W); 

  WRITELN; 

  WRITELN(OUT); 

  HELP2:=B1[W,V];    صفر کردن ستون مربوط به

 واردشونده

  FOR I:=1 TO N1 DO 

   B1[W,I]:=B1[W,I]/HELP2; 

  FOR J:=1 TO N2 DO 

   B2[W,J]:=B2[W,J]/HELP2; 

  C[W]:=C[W]/HELP2; 

  I:=1 

  WHILE I<=N2 DO 

   BEGIN     بهینه کردن جدول

 سیمپلکس

    IF I=W THEN 

     I:=I+1; 

    HELP:=-B1[I,V]; 

    FOR J:=1 TO N1 DO 

     B1[I,J]:=B1[W,J]*HELP+B1[I,J]; 

    FOR J:=1 TO N2 DO 

     B2[I,J]:=B2[W,J]*HELP+B2[I,J]; 

    C[I]:=C[W]*HELP+C[I]; 

    IF C[W]=0 THEN 

     SW:='Y' 

    I:=I+1 

   END; 

  HELP:=A1[V]; 

  FOR J:=1 TO N1 DO 

   A1[J]:=-(B1[W,J]*HELP-A1[J]0; 

  FOR J:=1 TO N2 DO 

   A2[J]:=-(B2[W,J]*HELP-A2[J]0; 
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  A3:=C[W]*HELP+A3          بهینه کردن مقدار

 تابع هدف

  READKEY;      کلید جهت خواندن

 رویت تغییرات

  RASM;         رسم جدول بعدی با

 اطالعات بهینه شده

 END; 

CLOSE(OUT);          بستن فایل خروجی

              

READKEY;        خواندن کلید جهت

 رویت تغییرات

END.                         پایان

 برنامه

 چند مثال

 NUMBER_VAR = 3 تعداد متغیرهای مسأله را وارد کنید

C[I] = 1.00 2.00  ضرایب تابع هدف را وارد کنید

 3.00 

 تعداد قیود مسأله را وارد نمائید

 NUMBER_GHEYD = 3 

را وارد کنید 1: ضرایب قید    5.00 7.00 0.00 

را وارد کنید 2: ضرایب قید    1.00 -2.00 5.00 

را وارد کنید 3: ضرایب قید    1.00 -2.00 -3.00 

را وارد کنید 1ید : جواب ق   1.00 

را وارد کنید 2: جواب قید    -2.00 

را وارد کنید 3: جواب قید    7.00 

 جواب X1 X2 X3 S1 S2 S3 پایه

X0 -1.00 -2.00 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

poweren.ir


 

26 
 

PowerEn.ir 

S1 5.00 7.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1 

S2 1.00 -2.00 5.00 0.00 1.00 0.00 -2.00 

S3 1.00 -2.00 -3.00 0.00 0.00 1.00 7.00 

 X3 = متغیر وارد شونده

 S2 = متغیر خارج شونده

 جواب X1 X2 X3 S1 S2 S3 پایه

X0 -0.40 -3.20 0.00 0.00 0.60 0.00 -1.20 

S1 5.00 7.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1 

X3 0.20 -0.40 1.00 0.00 0.20 0.00 -0.40 

S3 1.60 -3.20 0.00 0.00 0.60 1.00 5.80 

 X2 = متغیر وارد شونده

 S1 = متغیر خارج شونده

 جواب X1 X2 X3 S1 S2 S3 پایه

X0 1.89 0.00 0.00 0.46 0.60 0.00 -0.74 

X2 0.71 1.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.14 

X3 0.49 0.00 1.00 0.06 0.20 0.00 -0.34 

S3 3.89 0.00 0.00 0.46 0.60 1.00 6.29 

برابر است باجواب بهینه مسأله  : 0.47-  

 NUMBER_VAR = 4 تعداد متغیرهای مسأله را وارد کنید

C[I] = 3.00 2.00  ضرایب تابع هدف را وارد کنید

 5.00 1.00 
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 تعداد قیود مسأله را وارد نمائید

 NUMBER_GHEYD = 2 

را وارد کنید 1: ضرایب قید    8.00 7.00 1.00 0.00 

را وارد کنید 2: ضرایب قید    1.00 2.00 -1.00 5.00 

را وارد کنید 1: جواب قید    2.00 

را وارد کنید 2: جواب قید    5.00 

 جواب X1 X2 X3 X4 S1 S2 پایه

X0 -3.00 -2.00 -5.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 

S1 8.00 7.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 

S2 1.00 2.00 -1.00 5.00 0.00 1.00 5.00 

 X3 = متغیر وارد شونده

شونده متغیر خارج  = S1 

 جواب X1 X2 X3 X4 S1 S2 پایه

X0 37.00 33.00 0.00 -1.00 5.00 0.00 10.00 

X3 8.00 7.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 

S2 9.00 9.00 0.00 5.00 1.00 1.00 7.00 

 

 

 

 

 

 X4 = متغیر وارد شونده

 S2 = متغیر خارج شونده
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 جواب X1 X2 X3 X4 S1 S2 پایه

X0 38.80 34.80 0.00 0.00 5.20 0.20 11.40 

X3 8.00 7.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 

X4 1.80 1.80 0.00 1.00 0.020 0.20 1.40 

 جواب بهینه مسأله برابر است با : 11.40

 NUMBER_VAR = 2 تعداد متغیرهای مسأله را وارد کنید

 C[I] = 1.00 2.00  ضرایب تابع هدف را وارد کنید

را وارد نمائیدتعداد قیود مسأله   

 NUMBER_GHEYD = 4 

را وارد کنید 1: ضرایب قید    2.00 0.00 

را وارد کنید 2: ضرایب قید    -9.00 1.00 

را وارد کنید 3: ضرایب قید    2.00 3.00 

را وارد کنید 4: ضرایب قید    2.00 2.00 

را وارد کنید 1: جواب قید    1.00 

را وارد کنید 2: جواب قید    2.00 

را وارد کنید 3قید  : جواب   3.00 

را وارد کنید 4: جواب قید    4.00 

 

 

 جواب X1 X2 S1 S2 S3 S4 پایه

X0 -1.00 -2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

S1 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

S2 -9.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 

S3 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 
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S4 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 

 X2 = متغیر وارد شونده

 S3 = متغیر خارج شونده

 جواب X1 X2 S1 S2 S3 S4 پایه

X0 0.33 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 2.00 

S1 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

S2 -9.67 0.00 0.00 1.00 -0.33 0.00 1.00 

X2 0.67 1.00 0.00 0.00 0.33 0.00 1.00 

S4 0.67 0.00 0.00 0.00 -0.67 1.00 2.00 

 جواب بهینه مسأله برابر است با : 2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poweren.ir

