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 GAMSافسار  راهنوای عولیاتی نرم

GAMS چیست؟ 

 ساسی تا لاتلیر تاالسر. ًَیسی هذل یک ستاى تزًاهِ GAMSسیسسن 

ریشی غحیح  ، تزًاهِ(NLP)ریشی غیزخطی  ، تزًاهِ(LP)ریشی خط  تزای حل هسائل تزًاهِ GAMSاس 

 کٌٌذ. اسسفادُ هی (MCP)ٍ هسائل هکول خطی  (MINLP)ریشی خطی غحیح هخسلط  ، تزًاهِ(MIP)هخسلط 

 بر روی کاهپیوتر شخصی GAMSانذازی  روش نصب و راه

افشار، خس اس  ثثر کزدى ًزمهاًٌذ تزًاهِ ّای دیگز، تِ راحسی اًجام هیگیزد. تزای  GAMSتزًاهِ ًػة 

کِ اس سایر  Licenseی آدرس یکی اس فایلْا File->Options->Licenses یزسًػة کاهل آى، ار ه

www.sharifyar.com  ٍ داًلَد ًوَدیذ را تذّیذok .اس ٍارد کزدى فایل خس  کٌیذLicense اس هسیز ،-File

>Options->Solvers  زٍضؼثر ثثر ضذى ّهی زَاًیذ solver   هطاّذُ کٌیذًزم افشار را .Solver  ّایی کِ در

ای را اًسخاب کٌیذ  Licenseاًذ. فایل ًَضسِ ضذُ تاضذ، تِ غَرذ کاهل لاتل اسسفادُ Full آًْا Licenseسسَى 

 هسالِ ضوا را خَضص دّذ. solverکِ 

 بنویسین GAMSچگونه یک برناهه 

کٌٌذُ  اٍلیي هزحلِ ػثارذ اسر اس زطکیل یک فایل هسي کِ تیاى GAMSتزای حل یک هسألِ زَسط 

یا ّز ٍیزایطگز هسٌی کِ در  DOSدر سیسسن ػاهل  Editاسر. اس ٍیزایطگز هسي هثال  GAMSهسألِ ضوا تِ ستاى 

ای  کٌین. هثال اگز تزًاهِ هطخع هی GMSزَاًیذ اسسفادُ کٌیذ. هؼوَال فایل حاغل را تا خسًَذ  اخسیار داریذ هی

 ایجاد کٌیذ. TEST.GMSًَیسیذ فایلی تِ ًام  هی TESTتِ ًام 

http://www.sharifyar.com/
http://www.sharifyar.com/
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 GAMSنکاتی در هورد نحوۀ نوشتن برناهۀ 

 اسسفادُ کٌیذ. ENTERتزای رفسي تِ خط تؼذی اس  -1

 ضَد. اسسفادُ ًکٌیذ، سیزا هَجة خیغام خطا هی TABّزگش اس کلیذ  -2

 ضَد. ضَد ٍ در تزًاهِ خَاًذُ ًوی ضزٍع ضَد تِ ػٌَاى زَضیح در ًظز گزفسِ هی '*'ّز خطی کِ تا  -3

 حزٍف کَچک ٍ تشرگ فزلی ًذارد. GAMSتزای  -4

 یاتذ. کالَى )؛( خازوِ هی ّای هسؼذدی اسر، ّز تخص تا یک سیوی ضاهل تخص GAMSیک تزًاهۀ  -5

 GAMSیک برناهۀ نوونۀ 

کلیاذ تزًاهۀ سیز را  GAMSّای هخسلف یک تزًاهۀ  لثل اس خزداخسي تِ زَضیحاذ هزتَط تِ تخص

 هالحظِ ًوائیذ.

 هسألِ:

654321 242 xxxxxx  min 

6654321  xxxxxx ِتِ طَری ک 

422 4321  xxxx 

42 6543  xxxx 

654321 x,x,x,x,x,x 

 ارجاع دادُ خَاّذ ضذ. TESTّای تؼذی تِ ػٌَاى  تزًاهۀ هزتَط تِ ایي هسألِ در تخص

*  OPTION LAMRO = 0 , LIMCOL = 0 

SETS 

  J / C1*C6 / 

  I / B1*B3 / ; 

PAPAMETERS 

  B ( I ) 
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            / 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 ) ; 

MODEL TEST / ALL / ; 

SOLVE TEST USING LP MINIMIZING COSTS ; 

DISPLAY X . L , X . M ; 
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 توضیح

 SETSتخص 

گزدًذ. ایي  ضًَذ هؼزفی هی ّایی کِ در ًَضسي هؼادالذ هذل اسسفادُ هی در ایي تخص زوام اًذیس

، ضزایة زاتغ ّذف  SETSتخص  TESTػذدی ّسسٌذ. تِ ػٌَاى هثال در تزًاهۀ  –ّا ػثارازی غزفی  اًذیس

 اًذ. هطخع ضذُ Iٍ زؼذاد لیَد زَسط  Jزَسط 

 را زَسط ضزایة زاتغ ّذف تِ غَرذ Jزَجِ ضَد کِ در اغل 

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

 یا

J / C1 * C6 / 

 ٍI را زَسط ػٌاغز غور راسر لیَد ًاهساٍی تِ غَرذ 

I / B1 , B2 , B3 / 

 یا

I / B1 * B3 / 

 این. ضوزدُ

اًذیس اجاسُ دادُ  زَجِ: ًام ّز اًذیس زا دُ کاراکسز اجاسُ دادُ ضذُ ٍ درج فاغلِ یا جای خالی در ًام

 ًطذُ اسر.

 PARAMETERSتخص 

ّا در ایي تخص زؼزیف  خاراهسزّا تزدارّای ثاتر هؼلَم ٍ همذار خاراهسزّا تِ ػٌَاى دادُ GAMSدر 

 زؼزیف ضذُ تاضذ. SETSضًَذ. تِ هٌظَر زؼزیف همادیز تزدارّا، السم اسر، اًذیس تزدارّا لثال در تخص  هی

تِ  I  ٍJدارای یک همذار ػذدی تِ زززیة تزای ّز ػٌػز هجوَػۀ  B  ٍCتزدارّای  TESTدر تزًاهۀ 

 غَرذ سیز اسر.

PAPAMETERS 
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  B ( I ) 

            / B1 6 

   B2 4 

   B3 4 / 

  C ( J ) 

            / C1 -1 

   C2 -2 

   C3 1 

   C4 -1 

   C5 -4 

   C6 2 / ; 

 TABLEتخص 

، هاززیس ضزایة ّشیٌِ در حول ٍ ًمل ٍ...  LPیک هاززیس، هثال هاززیس ضزایة لیَد در  GAMSدر 

 ضَد. آٍردُ هی TABLE، در تخص 

 تِ غَرذ سیز :

 

 

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 ; 

زَاى ٍارد کزد ٍ السم اسر تا یک  هی TABLEخص زَجِ ضَد کِ زٌْا یک هاززیس در ّز ت

 السم اسر. TABLEکالَى )؛( خازوِ یاتذ. تزای ٍارد کزدى چٌذیي هاززیس، ّواى زؼذاد  سیوی
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 VARIABLESتخص هسغیزّا 

زَاًٌذ اسکالز تاضٌذ، یک تزدار  کٌین. هسغیزّا هی هجَْالذ هسألِ را لیسر هی VARIABLESدر تخص 

 تؼذی تاضٌذ ٍ غیزُ ... تؼذی تاضٌذ، یک هاززیس سِتاضٌذ، یک هاززیس دٍ

ٍ هسغیزّای ًاهثثر تا ػٌَاى  POSITIVE VARIABLESهسغیزّای ًاهٌفی تا ػٌَاى  GAMSدر 

NEGATIVE VARIABLES ضًَذ. هؼزفی هی 

 گیزًذ. تاضٌذ کِ در ایي غَرذ زٌْا همادیز غفز ٍ یک هی BINARYزَاًٌذ  هسغیزّا هی

 EQUATIONSتخص هؼادالذ 

ضَد.  تخص تؼذی تخص هؼادالذ اسر کِ اساهی زاتغ ّذف ٍ لیَد دیگز هسألِ در آى زؼزیف هی

 ضًَذ. ًاهؼادالذ ضثیِ هؼادالذ در ایي تخص ظاّز هی

ًیون گزدد )زاتغ ّذف( اًسخاب ضذُ اسر.  تزای ػثارزی کِ تایذ هی OBJECTIVEًام  TESTدر تزًاهۀ 

 تزای لیَد هسألِ اًسخاب ضذُ اسر. Y(I)ًام 

آى گاُ زؼزیف جثزی  (..)ضًَذ. اتسذا ًام هؼادلِ، تِ دًثال آى دٍ ًمطِ  گذاری، هؼادالذ ٍارد هی تؼذ اس ًام

، زمسین تِ ٍسیلۀ ػالهر  (*)آیذ. ضزب تِ ٍسیلۀ ػالهر  لیذ کِ خیلی ضثیِ ػالئن اسساًذارد ریاضی اسر، هی

 ضَد. زؼزیف هی (**) ، زَاى تِ ٍسیلۀ(/)اِسلص 

 بعضی از توابع استانذارد

 ًام ضزح زؼزیف ریاضی

|arg| لذر هطلك ABS 

COS ( arg ) کسیٌَس COS 

exp (arg) زاتغ ًوایی EXP 
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 LOG لگاریسن طثیؼی argاس  eلگاریسن در هثٌای 

 LOG10 لگاریسن هؼوَلی argاس  11لگاریسن در هثٌای 

Qrg*arg زَاى دٍم SQR 

Sqrt(arg) ریطِ دٍم SQRT 

 بعضی از عالئن ریاضی

 GAMS  ػالئن ریاضی هؼوَلی


Ii

  SUM ( I ,  ) 


 JjIi

  SUM ( ( I , J ) ,  ) 

=  = E = 

  = G = 

  = L = 

راّی تزای تیاى کزاى تاال، کزاى خاییي ٍ لیَد زساٍی کِ تا یک هسغیز سز ٍ کار دارًذ ٍجَد  GAMSدر 

 دارد، هثال سیز را تثیٌیذ:

 GAMS  ػالئن اسساًذارد ریاضی

20x  X = L = 20 

20x  X = G = 20 

20x  X = E = 20 

 زَاًین تیاٍرین. ، دسسَراذ سیز را هی EQUATIONتِ جای زؼاریف فَق لثل اس 

X . UP = 20 ; 

X . LO = 20 ; 
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X . FX = 20 ; 

 کٌٌذُ کزاى تاال، کزاى خاییي ٍ همذار ثاتر ّسسٌذ. تیاى UP  ،LO  ،FXکِ در آى 

 MODEL  ٍSOLVEتخص 

کاراکسز تسسِ تِ  11زا  8ام فایل( حذاکثز ضَد، ًام هذل )ً دادُ هی MODELدر آخزیي لسور تزًاهِ، 

GAMS ضَد. هَرد اسسفادُ، اًسخاب هی 

ای اس هؼادالذ اسر کِ هؼوَالً یکی اس آًْا زاتغ ّذف هسألِ اسر، تِ  کلوۀ هذل هجوَػِ GAMSدر 

 ػٌَاى هثال:

MODEL  TEST / ALL / ; 

در ًظز گزفسِ  TESTتِ ػٌَاى هذل  دّذ کِ زوام هؼادالزی را کِ لثال هؼزفی ضذُ اسر ایي هؼٌی را هی

 ضَد.

طَری کِ ػالٍُ تز زاتغ  (Decomposition)ّن اسسفادُ کزد  LPزَاى تزای حل زجشیۀ  اس ایي لسور هی

 ًَیسین. ّذف لیَدی را کِ تزای حل کزدى هذ ًظز اسر در ایي لسور هی

 آخزیي خط تزًاهِ:

SOLVE TEST USING LP MINIMIZING COSTS ; 

کِ در کساتخاًِ تزًاهِ  (LP)ریشی خطی  را تا اسسفادُ اس تزًاهِ TESTکٌذ کِ هذل  تِ کاهدیَزز اػالم هی

 )زاتغ ّذف( حل کي. COSTSساسی هسغیز  ًیون حاضز اسر، تِ هٌظزٍ هی

 زَاى اضافِ کزد: در اًسْای تزًاهِ یک خط دلخَاُ را هی

DISPLAY X . L , X . M ; 

در اًسْای جَاب تزًاهِ، همذار هسغیزّای هسألِ اٍلیِ ٍ هسألۀ دٍگاى تِ طَر  ضَد کِ ایي خط تاػث هی

 خالغِ ٍ جوغ ٍ جَر ًَضسِ ضَد.
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 را اجرا کنین؟ GAMSچگونه یک برناهۀ 

 DOSضَین، ٍلسی ٍارد غفحۀ  تؼذ اس ًَضسي تزًاهِ )در یک ٍیزایطگز(، اس آى ٍیزایطگز خارج هی

 ًَیسین: هی TEST.GMSضذین، دسسَر سیز را تزای اجزای تزًاهۀ 

 GAME      TEST . GMS <    (GAMS TESTزز  )یا سادُ

ایجاد خَاّذ ضذ.تِ کوک  TEST . LSTخس اس اجزای تزًاهِ، گشارضی اس جَاب در فایلی تِ ًام 

 کٌیذ. زَاًیذ ایي فایل را تثیٌیذ یا آى را چاج ( هیEDITٍیزایطگززاى )هثال 

کٌیذ، احسواالً ضاهل خطاّایی خَاّذ تَد، کِ ایي خطاّا تِ ٍسیلۀ چْار  ای را اجزا هی اٍلیي تار کِ تزًاهِ

را تا یک ػذد  $، ػالهر (****)ضَد. در جلَی  گذاری هی در سور چح خط خطا ػالهر (****)سسارُ 

ایذ، ًَضسِ ضذُ اسر،  را کِ هززکة ضذُهالحظِ خَاّیذ کزد، در اًسْای تزًاهِ ٍ جلَی ّواى ػذد ًَع خطایی 

 ًَع خطا را هطالؼِ کزدُ ٍ ًسثر تِ رفغ آى الذام کٌیذ.

هالحظِ خَاّیذ کزد، کِ  TEST . LSTای اس جَاب را در   تؼذ اس رفغ خطاّای تزًاهِ، سزاًجام خالغِ

ضَد. تِ ػٌَاى هثال  یضزٍع ه "----"ضاهل اطالػازی اسر کِ ًیاس خَاّیذ داضر. ایي لسور تا چْار خط زیزُ 

 ػثارذ اسر اس: TESTای اس جَاب تزًاهۀ  خالغِ

 

---- 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 
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  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 

 

**** 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 

ر. لسور دٍم خالغِ جَاب همذار تْیي زاتغ ّذف را اٍلیي لسور خالغِ جَاب ضاهل هؼادالذ اس

ضًَذ.  لیسر هی LEVELاسر ٍ در اداهِ همذار تْیي هسغیزُ ّسسٌذ کِ زحر ػٌَاى  -16دّذ کِ تزاتز  ارائِ هی

را هالحظِ خَاّیذ کزد کِ ّواى همادیز تْیٌۀ تِ زززیة هسغیزّای اٍلیِ ٍ  X.L  ٍX.Mدر لسور خٌجن ٍ ضطن، 

 تاضٌذ. دٍگاى هسألِ هی

 دلر ضَد.« ًکاذ هْن»در لسور  REPORT SUMMARYتِ زَضیح 
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 نکات ههن

آیذ کِ زوام اطالػازی کِ ضوا ًیاس  ای اس تزًاهِ هی تؼذ اس غَرذ تزًاهِ، خالغِ TEST.LSTدر  -1

کِ  MARGINALّای هْن آى، لسوسی اسر تِ ًام  داریذ در آى ًَضسِ ضذُ اسر. یکی اس لسور

 تاضذ. ّواى همذار هسغیزّای دٍگاى هسٌاظز تا لیَد هی

 REPORT(، لسوسی را هالحظِ خَاّیذ کزد تِ ًام TEST.LSTدر جَاب تزًاهِ )در  -2

SUMMARY  کِ در ایي لسور سِ کلوۀ ،NONOPT  ،INFEASIEL  ،UNBOUNDED  را

ًَضسِ ضذُ تاضذ یؼٌی ّواى حالر ازفاق  1ّا ػذد  هطاّذُ خَاّیذ کزد، اگز در جلَی ّز کذام اس آى

کزاى  ًَضسِ ضذُ تاضذ یؼٌی هسألِ اٍلیِ تی 1ػذد  UNBOUNDEDافسادُ اسر، هثالً اگز در کٌار 

 اسر.

 ًَضسِ ضذى ػذد غفز طثیؼی اسر.

ِ لثل اس ًَضسي تزًاهِ، هسألِ را تِ غَرذ اسساًذارد ضَد ک خیطٌْاد هی GAMSتِ ًَیسٌذُ تزًاهِ  -3

 E =را تٌَیسذ، حسي ایي ػول در آى اسر کِ در لیَد هسألِ فمط  GAMSدرآٍردُ ٍ سدس تزًاهۀ 

 تِ کار خَاّذ رفر ٍ خیلی راحر غَرذ تزًاهِ لاتل زؼَیض تزای هسائل دیگز اسر. =

 آٍرین: دار را در هثال سیز هی ىزز یک تزًاهۀ هسألۀ هسغیزّای کزا تزای آضٌایی تیص

54321 462 xxxxx   max 

1042 54321  xxxxx ِتِ طَری ک 

7383 4321  xxxx 

31  x 

41 2  x 

83  x 
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21 4  x 

205  x 

 : GAMSتزًاهۀ 

SETS 

  J / C1 * C5 / 

  I / B1 * B2 / ; 

PARAMETERS 

  B ( I ) 

   / B1 10 

   B2 -7 / 

  C ( J ) 

   / C1 2 

   C2 6 

   C3 -1 

   C4 -4 

   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 ; 
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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 ; 

 ًَیسین: را هیّا ، تزًاهۀ یک هسألِ حول ٍ ًمل سیز  تزای کاهل ضذى ًوًَِ

 غَرذ هسألِ:

 
iS 4 3 2 1  

 5 
 1- 2 6 1 

 ijc 25 3 2 2 4 2هاززیس 

 25 1 2 1 3 3 

  15 21 11 11 jd 

 GAMSتزًاهۀ 

SETS 

  J / D1 , D2 , D3 / 

  I / S1 , S2 , S3 , S4 / ; 

PARAMETERS 

  A ( I ) 

   / D1 5 

   D2 25 

   D3 25 / 

  B ( J ) 
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   / 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 ) ; 

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 عولیات برناهه

 (Pascalًَیسی  ریشی خطی اسساًذارد ضذُ تِ رٍش سیودلکس )ستاى تزًاهِ تزًاهِ حل هسائل تزًاهِ

PROGRAM SIMPLEX; 

USES CRT; 

TYPE 

 سِ تِ آًْاّای جْساسسفادُ در تزًاهِ اغلی ٍ زَاتغ ٍاتس زؼزیف ساخسار آرایِ

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

  TYP2=ARRAY[1..10] OF INTEGER; 
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  TYP3=ARRAY[1..10] OF REAL; 

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

VAR 

  OUT:TEXT;   ِزؼزیف هسغیزّای هَرد ًیاس در طَل تزًاه 

  SW:CHAR; 

  P:TYP1; 

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

  A3,HELP,HELP2:REAL; 

A3 همذار زاتغ ّذف 

  A1,A2,C:TYP3; 

A1  ،سطز ّذف هسغیزّای حمیمیA2 سطز ّذف هسغیزّای زػٌؼی 

  B1,B2:TYP4; 

B1  ،هاززیس هسغیزّای حمیمیB2 هاززیس هسغیزّای زػٌؼی 

  HELP11,HELP12:TYPE2; 

 تاضٌذ. تمیِ هسغیزّای تزًاهِ ّوگی کوکی هی

FUNCTION RASM : INTEGER ; 

گیزد ٍ جذٍل هزتَط  ّایی را جْر ززسین یک هزحلِ اس جذٍل سیودلکس ًیاس دارد هی ایي زاتغ ٍرٍدی

 تِ آى هزحلِ را ززسین هیزکٌذ.

VAR 

  U:INTEGER; 

  T:CHAR;    زؼزیف هسغیزّای هحلی هَرد ًیاس 

BEGIN 

  CLRSCR; 

  CO:=CO+1; 

  GOTOXY(1,10); 

  WRITE('ِخای',P[3]); 

 در تزًاهِ اغلی زؼزیف ضذُ اسر. Pآرایِ 
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  WRTTE(OUT,'ِخای',P[3]); 

ایي لسور جْر رسن ّوشهاى جذٍل در یک فایل خزٍجی )کِ در تزًاهِ اغلی هؼزفی ضذُ اسر( 

 ًَضسِ ضذُ اسر.

FOR I:=1 TON 1 DO 

  BEGIN 

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

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

آهذُ اسر جْر ًَضسي در فایل  OUTکِ در اٍل آًْا ػثارذ  WRITEاس ایي تِ تؼذ زوام دسسَراذ 

 رًٍذ. خزٍجی تکار هی

  END; 

WRITE('   '.P[3]); 

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

FOR I:=1 TO N2 DO 

  BEGIN 

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

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

  END; 

WRITELN(P[3],'جَاب'); 

WRITELN(OUT,P[3],'جَاب'); 

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]); 
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   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 

  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); 
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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]); 

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 
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   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 

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

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

 END 

WRITELN; 

WRITELN(OUT); 

END;        خایاى زاتغ هزتَط تِ رسن 

BEGIN 

 CLRSCR; 

 CO:=-1 

 ASSIGN(OUT,'OUTPUT.TXT'); 

 طَد.ساخسِ هی OUTPUT.TXTدر ایي لسور فایل خزٍجی تا ًام 

REWRITE(OUT); 

P[1]:='-'; 

 Pزؼزیف آرایِ 

P[2]:='+'; 

P[3]:='|'; 

WRITE ('زؼذاد هسغیزّای هسألِ را ٍارد کٌیذ NUMBER_VAR='); 

READLN(N1);      خَاًذى زؼذاد هسغیزّا 

WRITE(OUT,'زؼذاد هسغیزّای هسألِ را ٍارد کٌیذ NUMBER_VAR=',N1); 

WRITE(' کٌیذضزایة زاتغ ّذف را ٍارد   C[I]='); 

FOR I:=1 TO N1 DO 

 READ(A1[I]); 

 تِ آًْا A1خَاًذى ضزایة زاتغ ّذف ٍ اخسػاظ آرایِ 

READLN;      اًسمال هکاى ًوا تِ اٍل خط تؼذ 

WRITE('ضزایة زاتغ ّذف را ٍارد کٌیذ C[I]='); 

FOR I:=1 TO N1 DO 
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 WRITE(OUT,A1[I]:7:2);  یًَضسي ضزایة ٍارد ضذُ در فایل خزٍج  

WRITELN(OUT); 

WRITE ('زؼذاد لیَد هسألِ را ٍارد ًواییذ NUMBER_GHEYD='); 

READLN(N2);      خَاًذى زؼذاد لیَد 

WRITE(OUT,'زؼذاد لیَد هسالِ را ٍارد ًوائیذ NUMBER_GHEYD=',N2); 

FOR I:=1 TO N2 DO 

 BEGIN 

  WRITE('را ٍارد کٌیذ',I,'ضزایة لیذ :'); 

  FOR J:=1 TO N1 DO 

   READ(B1[I,J]);  ُخَاًذى ضزایة لیَد تِ زززیة ضوار 

  READLN; 

 END; 

FOR I:=1 TO N2 DO 

 BEGIN 

  WRITE(OUT,'را ٍارد کٌیذ',I'ضزایة لیذ :'); 

  FOR J:=1 TO N1 DO 

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

  WRITELN(OUT); 

 END; 

FOR I:=1 TO N2 DO 

 BEGIN 

  WRITE('را ٍارد کٌیذ',I,'جَاب لیذ :'); 

  READLN(C[I]);   ُخَاًذى جَاب لیَد تِ زززیة ضوار 

  WRITE('را ٍارد کٌیذ',I,'جَاب لیذ :',C[I]:7:2); 

 END; 

WRITELN(OUT); 

WRITELN(OUT); 
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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 هسٌاظز تا اًذیس هسغیز ٍارد ضًَذُ در ًظز هیگیزین 

W:=-1; 

W را هسٌاظز تا اًذیس هسغیز خارج ضًَذُ در ًظز هیگیزین 

RASM;      رسن اٍلیي جذٍل سیودلکس 

WHILE TURE DO  در ایٌجا هزاحل سیز زا رسیذى تِ یک جَاب تْیٌِ اداهِ هی یاتذ 

 BEGIN 

  FOR I:=1 TO N1 DO 

   IF A1[I]>A1[V] THEN       ُزؼییي اًذیس هسغیز ٍاردضًَذ 

    V:=I; 

  IF –A1[V]>=0 THEN       در غَرزی کِ همذار هسغیز ٍاردضًَذُ هثثر تاضذ 

   BEGIN    تِ جَاب تْیٌِ رسیذُ این 

    WRITELN(A3:7:2,':جَاب تْیٌِ هسألِ تزاتز اسر تا'); 

    WRITELN(OUT,A3:7:2,' ٌِ هسالِ تزاتز اسر تا:جَاب تْی '); 

    IF SW='Y' THEN 

 تاضذ جَاب زثاّیذُ اسر )در سیز تیطسز زَضیح دادُ هیطَد( Yتزاتز  SWدر غَرزی کِ همذار 

     BEGIN 

      WRITELN('جَاب هسالِ زثاّیذُ اسر'); 
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      WRITELN(OUT,'جَاب هسالِ زثاّیذُ اسر'); 

     END; 

    READKEY;         هکث جْر رٍیر جَاب 

    CLSE(OUT);    تسسي فایل خزٍجی 

    HALT;            ِخزٍج اس تزًاه 

   END; 

  WRITELN; 

  WRITELN(OUT); 

  WRITELN('ُهسغیز ٍاردضًَذ =',V); 

  WRITELN(OUT,'ُهسغیز ٍارد ضًَذ =',V); 

  FOR J:=1 TO N2 DO    ُزؼییي اًذیس هسغیز خارج ضًَذ 

   IF B1[J,V]>0 THEN 

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

     W:=J 

  WRITELN('ُهسغیز خارج ضًَذ = S',W); 

  WRITELN(OUT,'ُهسغیز خارج ضًَذ =S',W); 

  WRITELN; 

  WRITELN(OUT); 

  HELP2:=B1[W,V];   ُغفز کزدى سسَى هزتَط تِ ٍاردضًَذ 

  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 
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   BEGIN    تْیٌِ کزدى جذٍل سیودلکس 

    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; 

  A3:=C[W]*HELP+A3         تْیٌِ کزدى همذار زاتغ ّذف 

  READKEY;     خَاًذى کلیذ جْر رٍیر زغییزاذ 

  RASM;        ُرسن جذٍل تؼذی تا اطالػاذ تْیٌِ ضذ 

 END; 

CLOSE(OUT);                       تسسي فایل خزٍجی 

READKEY;       خَاًذى کلیذ جْر رٍیر زغییزاذ 

END.                        ِخایاى تزًاه 

 چنذ هثال

 NUMBER_VAR = 3 زؼذاد هسغیزّای هسألِ را ٍارد کٌیذ
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 C[I] = 1.00 2.00 3.00  ضزایة زاتغ ّذف را ٍارد کٌیذ

 NUMBER_GHEYD = 3  زؼذاد لیَد هسألِ را ٍارد ًوائیذ

را ٍارد کٌیذ 1: ضزایة لیذ    5.00 7.00 0.00 

را ٍارد کٌیذ 2: ضزایة لیذ    1.00 -2.00 5.00 

را ٍارد کٌیذ 3: ضزایة لیذ    1.00 -2.00 -3.00 

را ٍارد کٌیذ 1: جَاب لیذ    1.00 

را ٍارد کٌیذ 2: جَاب لیذ    -2.00 

را ٍارد کٌیذ 3: جَاب لیذ    7.00 

 جَاب X1 X2 X3 S1 S2 S3 خایِ

X0 -1.00 -2.00 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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 = هسغیز ٍارد ضًَذُ

 S2 = هسغیز خارج ضًَذُ

 جَاب X1 X2 X3 S1 S2 S3 خایِ

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 
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S3 1.60 -3.20 0.00 0.00 0.60 1.00 5.80 

 X2 = هسغیز ٍارد ضًَذُ

 S1 = هسغیز خارج ضًَذُ

 جَاب X1 X2 X3 S1 S2 S3 خایِ

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 

 جَاب تْیٌِ هسألِ تزاتز اسر تا : 0.47-

 NUMBER_VAR = 4 زؼذاد هسغیزّای هسألِ را ٍارد کٌیذ

 C[I] = 3.00 2.00 5.00 1.00  ضزایة زاتغ ّذف را ٍارد کٌیذ

 NUMBER_GHEYD = 2  زؼذاد لیَد هسألِ را ٍارد ًوائیذ

ٍارد کٌیذرا  1: ضزایة لیذ    8.00 7.00 1.00 0.00 

را ٍارد کٌیذ 2: ضزایة لیذ    1.00 2.00 -1.00 5.00 

را ٍارد کٌیذ 1: جَاب لیذ    2.00 

را ٍارد کٌیذ 2: جَاب لیذ    5.00 

 جَاب X1 X2 X3 X4 S1 S2 خایِ

X0 -3.00 -2.00 -5.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 
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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 = هسغیز ٍارد ضًَذُ

 S1 = هسغیز خارج ضًَذُ

 جَاب X1 X2 X3 X4 S1 S2 خایِ

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 = هسغیز ٍارد ضًَذُ

 S2 = هسغیز خارج ضًَذُ

 جَاب X1 X2 X3 X4 S1 S2 خایِ

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 

 جَاب تْیٌِ هسألِ تزاتز اسر تا : 11.40
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 NUMBER_VAR = 2 زؼذاد هسغیزّای هسألِ را ٍارد کٌیذ

 C[I] = 1.00 2.00  ضزایة زاتغ ّذف را ٍارد کٌیذ

 NUMBER_GHEYD = 4  زؼذاد لیَد هسألِ را ٍارد ًوائیذ

را ٍارد کٌیذ 1: ضزایة لیذ    2.00 0.00 

را ٍارد کٌیذ 2: ضزایة لیذ    -9.00 1.00 

را ٍارد کٌیذ 3: ضزایة لیذ    2.00 3.00 

را ٍارد کٌیذ 4: ضزایة لیذ    2.00 2.00 

را ٍارد کٌیذ 1: جَاب لیذ    1.00 

را ٍارد کٌیذ 2: جَاب لیذ    2.00 

را ٍارد کٌیذ 3: جَاب لیذ    3.00 

را ٍارد کٌیذ 4: جَاب لیذ    4.00 

 

 

 جَاب X1 X2 S1 S2 S3 S4 خایِ

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 

S4 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 

 X2 = هسغیز ٍارد ضًَذُ
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 S3 = هسغیز خارج ضًَذُ

 جَاب X1 X2 S1 S2 S3 S4 خایِ

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 

 جَاب تْیٌِ هسألِ تزاتز اسر تا : 2.00

 

 


