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  مقدمه:
قویترین ابزار براي حل مسائل   GAMSباشد که بعد از نرم افزارمی Lindo Systemمحصوالت لینگو یکی از 

داریم تا به صورت متفاوتی کار با این  ین مجموعه گردآوري شده، قصدر اد رود.مختلف بهینه سازي به شمار می
   نرم افزار را آموزش دهیم.

 PDFبه صورت فایل  باشد که بعد از نصب آنبهتربن منبع براي یادگیري لینگو بسته آموزشی خود نرم افزار می   
وبراي  اندفارسی متعددي نیز به چاپ رسیده يهابراي این منظور اخیراً کتابعالوه بر این، باشد. در دسترس می

  تواند انتخاب مناسبی باشد.و هستند میربکسانی که با مشکل زبان رو

مشکل اساسی در برخورد با یک فایل آموزشی نرم افزار این است که ابتدا به ساکن خواننده با انبوهی از اطالعات    
محض به توضیح زبان برنامه ابتدا به صورت  نویسندهیابد.یجه شده و توانایی تجزیه و تحلیل آن را مشکل مامو

در اینجا  بدون اینکه متوجه این موضوع باشد که خواننده هیچ درکی از نرم افزار پیش رو ندارد. ،پردازدمینویسی 
 اره کنیم.هاي این نرم افزار اشقصد داریم تا گام به گام، به صورت عملی و در قالب برنامه نویسی به تمامی قابلیت

شنا شویم و به تدریج با انتخاب آبتوانیم با محیط لینگو رت است که ابتدا با چند برنامه ساده وصیش رو بدین رویه پ
هاي بیشتر براي برنامه نویسی ، به تواناییدتر، هرجا که نیاز به ابزار و تکنیک جدیدي باشیهاي بزرگتر و پیچیدهمدل

  در این فضا، مجهز شویم.
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  لینگو:
 است ترین شکلهاي بهینه سازي ریاضی به بهترین و سادهاي براي طراحی و حل مدلعه ابزار گستردهوممج 1لینگو

افزاري یکپارچه است که شامل زبان قدرتمندي براي نرم 2هتلینگو یک بس که از کارایی باالیی نیز برخوردار است.
هاي ساخت و ویرایش مسائل و یک مجموعه از حل کنندهجسته براي رهاي بهینه سازي، یک محیط بنمایش مد

هاي اصلی لینگو اشاره باشد. در زیر به برخی از ویژگیتوکار که قادر به حل انواع مختلفی از مسائل بهینه سازي می
  کنیم.می

 زبان برنامه نویسی جبري(مدل سازي جبري): -1

ها است، پشتیبانی ریف و استفاده از مجموعهلینگو از یک زبان مدلسازي قدرتمند که مجهز به قابلیت تع
بنویسد. همچنین با استفاده از  خالصهدهد تا مدل مورد نظر را به صورت کارا و به کاربر اجازه میکند.می

  توان چندین برنامه را به صورت توالی در یک فایل اجرا کرد.کدهاي داخلی لینگو می

 ها:ادههاي مناسب براي کار با ددارا بودن ابزار -2

لینگو به شما اجازه  کند.هاي شما را مدیریت میلینگو با صرفه جویی در وقت و بدون هیچ زحمتی داده
ها و همچین براي تسهیل دهد تا براي جلوگیري از شلوغی محیط برنامه نویسی، براي کنترل بیشتر دادهمی

یک پایگاه داده خارجی و یا یک صفحه  هاي مورد نیاز براي حل مسئله را ازدر افزایش سایز مسئله، داده
دسترسی  ،مه نویسیاهمچنین قادر است با ایجاد لینکی بین پایگاه داده و محیط برن جدا گانه فراخوانی کنید.

. عالوه بر این می تواند براي نمایش بهتر، نتایج حاصل از حل سازدها براي ایجاد تغییرات را تسهیل به داده
اینکار  ها انتقال داد تا کاربر براي تهیه گزارش کار آسانی داشته باشد.لفی از خروجیمسئله را به انواع مخت

ها از مسئله شده و عالوه بر جلوگیري از شلوغی محیط برنامه نویسی، قابلیت تغییر باعث منفک شدن داده
   .توان با تغییرات ناچیزي، سایز مدل را افزایش دادمدل را باال ببرد، به طوریکه می

 :هاي دیگر)هاي کلیدي( فراخوانی برنامههاي تعاملی یا ایجاد برنامهمدل -3

   

                                                             
١Lingo  
٢  Package 
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ها عبارتند این ابزار هاي دیگري فرا بخوانید.توانید برنامه را در محیط لینگو بنویسید و آنرا از داخل برنامهمی
  و غیره. Excel ،C ،C++ ،Fortran ،Java ،C#.netاز 

 ربران:داراي مستندات گسترده براي کا -4

هاي افزار و مثالباشد که شامل توضیحات جامع در باره نرمآن می Helpبهترین منبع براي یادگیري لینگو، 
  باشد.روشنی در مورد آن می

 هاي قدرتمند:ابزارها و حل کننده -5

هاي خطی، غیر خطی، هاي سریع و توکار براي برنامهاي از حل کنندهلینگو شامل مجموعه گسترده
Quadratic نیازي نیست که به لینگو در مورد نوع مدل توضیح دهید  باشد.برنامه ریزي عدد صحیح می و

افزار با تحلیل کدهاي نوشته شده به نوع مدل خود نرم GAMSیا فرمان خاصی استفاده کنید، بلکه برخالف 
  د.ربپی می

  :نصب لینگو - 1
CD  حاوي نرم افزارLingo  را داخلCD-ROM  یاDVD-ROM شته، بعد از یافتن فایل اجرایی(گذاSetup آن را (

شود ا فزار سوال میو همچنین محل نصب نرم Lindoیا  Lingoاجرا کنید. هنگام نصب تنها از شما در مورد نصب 
توانید محل شود که در صورت تمایل میکه به صورت پیش فرض در درایو محل نصب سیستم عامل نصب می

کند. در کنید از شما درخواست شماره سریال میتی براي اولین بار برنامه را اجرا مینصب آن را تغییر دهید. وق
 روي کلید صورتی که شماره سریال برنامه را در اختیار دارید آن را در محل مشخص شده کپی و یا تایپ کنید و

Ok  کنید به بزرگ و توجه داشته باشید در صورتی که شماره سریال را به صورت دستی تایپ می کنید.کلیک
  .کوچک بودن حروف توجه نمایید
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از نسخه رایگان آن استفاده کنید که تنها  Demoنتخاب گزینه ابا  نرم افزار را در اختیار نداریدچنانچه شماره سریال  

 ها وباشد. بدین صورت که اگر سایز مسئله(تعداد محدودیتمحدودیت در سایز مسئله می اصلی،تفاوت آن با نسخه 
  دهد. را نمایش می "عدم دسترسی به نسخه کامل"متغیرها) از یک حدي باالتر باشد، پیغام 
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  شروع کد نویسی:
  باز کنید و کمی در آن گشت بزنید!برنامه را 

  محیط برنامه به شکل زیر است. کنید تا برنامه باز شود. کصب برنامه روي فایل اجرایی آن کلیبعد از ن 

  
نامیم باشد. پنجره بزرگتر را پنجره اصلی می، محیط لینگو شامل دو پنجره میکنیدشکل مشاهده می همانطور که در

ها و منوها را باشد که بعداً به صورت مفصل تمامی این فرمانمی (شکل زیر)ها و منوهاي فرمانکه شامل تمام پنچره
  کنیم.تشریح می
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اصلی نوار  در پائین پنجرهشود. تمامی کدها در آن نوشته می شود کهپنجره کوچک نیز پنجره مدل نامیده می 
 Capsبه محل قرار گرفتن نشانگر در پنجره مدل، ساعت، روشن بودن  قرار گرفته است که اطالعاتی راجع وضعیت

Lock  وNumLock دهد.و غیره را در اختیار کاربر قرار می  

  
شما درگیر  قصد شلوغ کردن و ریختن اطالعات بیش از انداره در ذهناید! اما احیاناً سري به داخل منوها نیز کشیده

در یادگیري  یتق% موف40مینکه با محیط آشنا شوید و بتوانید یک برنامه ساده در آن بنویسید یعنی را نداریم. ه
به  فعالً م شد.جه خواهیاشود که به مرور با آن موهاي بزرگتر استفاده میباقی موارد در خالصه نویسی مدل !!لینگو

  ردازیم.پنچه نیاز داریم میآیادگیري هر 

  چگونه کد بنویسیم؟

  مسئله برنامه ریزي خطی زیر را در نظر بگیرید:

Max Z= 푋1 + 2푋2 + 3푋3  
푋1 + 6푋2 + 3푋3 ≤ 12 

6푋1 + 푋2 + 푋3 ≤ 8 

푋1, 푋2, 푋3 ≥ 0 

  اید را در پنجره مدل بنویسید!ذ نوشتهتنها با رعایت نکات زیر هرآنچه روي کاغ

مارکتر  32ها(ویا پارامترها) نام مورد نظر باید با یک حرف شروع شده ونباید بیش از در نامگذاري متغیر - 1
 استفاده کنید. )_توانید از اعداد، حروف و خط زیر (باشد. در نامگذاري مب

 =<و بزرگتر یا مساوي را به صورت  =>محدودیت مساوي به صورت =، کوچکتر یا مساوي به صورت  - 2
 وارد کنید.

 مجزا گردند. محدودیت هاقرار دهید تا  ; عالمت انتهاي هر عبارت  - 3

 ).-  و*،+،/ عملگرهاي ریاضی فراموش نشوند( - 4

 استفاده کنید. Max/Minبراي مسائل کمینه سازي/بیشینه سازي از عبارت دستوري  - 5
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  نکته:

  شود.قائل نمی لینگو تمایزي بین حروف کوچک و بزرگ  -

 

  
  کنید، براحتی و مانند آنچه روي صفحه بود در پنجره مدل نوشته شد. همانطور که در شکل باال مشاهده می

  :نکته

ها استفاده ها براي نامگذاري متغیرتواند از آناند و کاربر نمیبرخی عبارات از قبل براي لینگو ذخیره شده -١
گ آن عبارت آبی خواهد شد نین کلمات رزرو شده استفاده کند ر. در صورتی که کاربر از یکی از اکند

کنید و بدین معنی است که این کلمه براي لینگو داراي معنا و مفهوم خاصی است. در شکل باال مالحظه می
کند، لینگو ه کاربر از این عبارت استفاده میبه رنگ آبی متمایز شده است و هرجا ک Maxکه عبارت 

  که باید بیشینه شود. گیرددر نظر می را به عنوان تابع هدفیمقابل آن  عبارت
دارد.  یگیرد. که هم مزیت و هم معیابدر نظر می نامنفیینگو هر عبارت نا مشخص را به عنوان یک متغیر ل -٢

 است. اما مشکل بزرگ آن: آن عدم تعریف متغیرهاي نامنفیمزیت 

شود. براي مثال اگر شود متغیر جدید در نظر گرفته می در صورتی که کلمه یا عبارتی به صورت اشتباه وارد
برخورد  Yو  Xنوشته شود  با این عبارت مانند یک متغیر متفاوت از  XYبه صورت سهواً  X*Yچنانچه 

  شود.می
اي خواهد بود. در رشته 32ها باید با یک حرف شروع شده و حداکثر ها و یا در کل پارامترمتغیر -٣

  ) استفاده کرد._ن از حروف(التین)، اعداد و خط زیر(تواها مینامگذاري

  در باالي پنجره اصلی کلیک کنید.  مدل کافیست روي گزینه براي حل 
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  بعد از حل مدل و در صورتی که خطایی در آن یافت نشود دو پنجره ظاهر خواهد شد.

  پنجره وضعیت حل کننده:
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  :Solver Statusکادر 

Model Class : خطی(مدل نوع LPغیرخطی ،NLPخطی  ، عدد صحیحILPخطی  محض و ، عدد صحیحPILP ،
، عدد PIQPعدد صحیح محض درجه دو و خطی ، IQP و خطی ، عدد صحیح درجه دوQPخطی و درجه دو 

شود شود. همانطور که مشاهده میمشخص می )PINLP غیر خطی و و عدد صحیح محض INLPصحیح غیرخطی 
باشد. مدل خطی مدلی است که بین متغیرها فقط رابطه خطی برقرار باشد اي خطی میهاین مدل از خانواده مدل

  اشد.بیعنی بین آنها تنها عملگرهاي جمع یا تفریق به کار رفته 

State :توانید وضعیت جواب را ببینید. براي مدلدر اینجا میاي که بعد از حل مدل باید بررسی شود. اولین گزینه -

 ناکر)، بیGlobal Optimum(سراسري لت ممکن است پیش بیاید:جواب بهینههاي خطی تنها سه حا
)Unbounded)و نشدنی (Infeasible.( .هاي در مدل در این مثال حل کننده به جواب بهینه سراسري رسیده است

اصی هاي خباشد که آن هم بستگی به نقطه شروع حل دارد. البته حالتمی Localغیر خطی جواب بهینه به صورت 
به تفصیل آمده  هافرض کرد که در پیوست Globalرا بهینه  Localتوان جواب بهینه وجود دارد که در آن می

   است.

Objectiveدهد.: مقدر بهینه براي تابع هدف را نمایش می  

Infeasibilityاند.از آن تجاوز کرده در حالت نشدنی ها: مقداري که محدودیت  

Iterationکرار براي رسیدم به جواب بهینه.: تعداد مراحل ت   

  :Extended Solver Statusکادر  

  دهد.ها را گزارش میشود و وضعیت اختصاصی آناین کادر تنها براي سه حل کننده زیر فعال می

 .)Branch-and-Boundحل کننده انشعاب و تحدید( - 1

 ).Global Solverحل کننده عمومی(  - 2

  ).Multi-start Solverحل کننده چند آغاز(  - 3

Solver Type:  
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در مورد روش انشعاب و تحدید(شاخه و  کدام یک از سه حل کننده فوق استفاده شده است. دکنمشخص می
شود. مسئله عدد صحیح بدون شرط صحیح توان گفت که این روش براي مسائل عدد صحیح استفاده میکران) می

داشته باشد به  صحیحریف شده است، مقدار غیر شد. در صورتی که متغیري که به صورت صحیح تعبودن حل می
حل  و با محدودیت جدید، مجدداً شود تا مسئله بدون در نظر گرفتن شرط صحیح بودندو شاخه صحیح تقسیم می

- می هیابد. براي اطالعات تفصیلی در این زمینکه متغیر غیر صحیح موجود نباشد ادامه میشود. این روند تا جایی 

) 2سجادي(تحقیق در عملیات- خطی عدد صحیح) و یا کتاب آریانژاد ریزي مختار بازارا(برنامهتوانید به کتاب 
  مراجعه کنید.

Best Obj.:  

  دهد.بدست آمده را نمایش می جاري بهترین جواب

Obj. Bound:  

نه یک کران باال براي مسئله عدد صحیح(در بیشی جواب مسئله آزاد شده(بدون در نظر گرفتن شرط صحیح بودن) 
(متغیرهاي بهینه نرسیده ایم بباشد. وحتی درمواردي که شاخه یکی از متغیرها به انتها رسیده اما به جواسازي) می

   تواند یک کران باال براي مسئله باشد.، جواب بدست آمده میدیگر را باید منشعب کنیم)

  نکته:

. در این زدیک به هم باشندنخیلی  Obj. Boundو  .Best Objدر هنگام حل مسئله ممکن است مقدار  -
حل مسئله را قطع کرده و جواب جاري را  Interrupt Solverحالت کاربر ممکن است با استفاده از گزینه 

 به عنوان جواب بهینه در نظر بگیرد.

Steps:  

هاي تولید هدر اینجا تعداد شاخبسته به اینکه کدام یک از سه حل کننده اشاره شده در باال، به کار گرفته شده است، 
کوچکتر در روش حل کننده عمومی و تعداد آغاز  ائلبه مس ،شده در روش انشعاب و تحدید، تعداد تقسیمات مسئله

  دهد.مجددهاي حل کننده را براي حل کننده چند آغازه نمایش می
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 Active:  

ش حل کننده عمومی که هاي منشعب شده در روش انشعاب و تحدید و تعداد زیر مسائل باز شده در روتعداد شاخه
به صفر نرسیده باشد، حل  Activeدهد. در این دو روش تا زمانی که مقدار هنوز بررسی نشده است را نشان می

  مسئله ادامه دارد.

  :Variableکادر 

  دهد.تعداد کل متغیرها، تعداد متغیرهاي غیر خطی و تعداد متغیرهاي صحیح مسئله را نمایش می

  نکته:

شوند. براي براي آنها عالئم غیرخطی استفاده شده باشد، متغیر غیر خطی در نظر گرفت می متغیرهایی که  - 
푋مثال در عبارت  ∗ 푋 + 8 ∗ 푌 ≤ 25 ،X  یک متغیر غیر خطی وY شود. یک متغیر خطی محسوب می

 شود.همچنین محدودیتی که شامل متغیر غیرخطی باشد، محدودیت غیر خطی محسوب می

  :Constraintکادر 

  دهد.هاي غیرخطی را نمایش میها و تعداد محدودیتکل محدودیت تعداد

  :Non-Zerosکادر 

  دهد.ضرایب متغیرها و تعداد ضرایب غیر صفر را نشان می لتعداد ک

  :Generator Memory Usedکادر 

  است.قابل تغییر  Lingo| Option| Model Generator رحل مسئله که از مسیمیزان حافظه استفاده شده براي  

  :Elapsed Runtimeکادر 

  دهد.زمان حل مسئله را نمایش می

  نکته: 
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 Updateحل مسئله را متوقف کنید. همچنین عددي که در کادر  Interrupt Solverبا استفاده از گزینه  -

Interval هاي زمانی مشخص که طی آن پنجره شود بازهوارد میSolver Status شود، را نشان به روز می
  دهد.می

، تعداد 9، تعداد متغیرها 12.7059، مقادر بهینه هدف Global Optimum، نوع جواب  Lpمسئله  در این مثال:
 تکرار به جواب رسیده است. 2باشد. همچنین حل کننده با می 9و تعداد ضرایب غیر صفر  3هاي خطی محدودیت

  ):Solution Reportپنجره گزارش جواب(

  
دهد. در اینجا حل کننده به جواب بهینه سراسري رسیده است. یت حل را گزارش میدر ابتداي این پنجره وضع

شود و تعداد در دو سطر بعدي نیز مقدار تابع هدف، میزان تجاوز از نشدنی، هنگامی که مدل نشدنی می
  دهد.تکرارهاي رسیده به جواب را نمایش می

 Slacks andو مقادیر بهینه براي متغیرهاي کمکی( هادو جدول بعدي نمایش دهنده مقادیر بهینه براي متغیر

Surplusesمتغیرهاي دوگان(هزینه براي  همچنین در جدول دوم مقدار بهینه باشد.) براي محدودیت ها می
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مقادیر ستون  توضیحاتی داده شود. Reduced Costد در مورد ستون تنها بای اي) نیز نمایش داده شده است.سایه
Z(سطر هدف است ل نهایی سیملکس دروهمان ضرایب متغیرها در جدهزینه کاهش یافته  − C( همانطور که .

اند، هزینه کاهش یافته باید صفر باشد، چرا که این براي متغیرهایی که مقدار مثبت اختیار کردهانتظار داریم 
س این مسئله آورده شده در زیر حل سیملک ها باید صفر باشد.متغیرها در پایه بوده و ضریب سطر هدف آن

  است. 

RHS 푆٢ 푆١ 푋٣ 푋٢ 푋١ 푍  

0 0 0 -3 -2 -2 1 푍 

12 0 1 3 6 1 0 푆١ 

8 1 0 1 1 6 0 푆٢ 

12 0 1 0 4 -1 1 Z 

4 0  13 1 2  13 0 푋٣ 

4 1  1
3  0 -1  17

3  0 푆٢ 

216
17  

3
17 

16
17 0 65

17 0 1 Z 

64
17 

−1
17  

18
51 1 35

17 0 0 푋٣ 

12
17 

3
17 

−1
17  0 −3

17  1 0 푋١ 

هزینه کاهش یافته برابر با  و رسد.داد این مسئله در دو تکرار به جواب میهمانطور که خروجی لینگو نشان می
توان می دیگري نیز نه کاهش یافته را به صورتهزی ضرایب متغیرهاي اصلی در سطر هدف جدول نهایی است.

اي به تفسیر نتایج ستون هزینه کاهش یافته و تحلیل حساسیت ندارند براي کاربرانی که عالقهتحلیل کرد. 
   :حث زیر نشوندوارد مبشود پیشنهاد می

به همان تغییر در  اي منجراز بحث تحلیل حساسیت به یاد داریم که هرگونه تغییر در هزینه متغیر غیر پایه -
ریزي خطی بازارا گردد(براي اطالع از جزئیات به کتاب برنامههزینه متغیر در سطر هدف جدول نهایی می
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آن  به میزان ضریب هدف به پایه، هزینه آن ايتوان نتیجه گرفت براي ورود متغیر غیر پایهمی رجوع کنید).
Zافزایش یابد تا شرط در جدول نهایی باید متغیر − C < بنابراین  براي ورود متغیر به پایه برقرار شود. 0

اي، براي ورود به پایه را توان گفت، هزینه کاهش یافته میزیان تغییر مورد نیاز در ضریب متغیر غیرپایهمی
 دهد.نشان می

اي نیز در نظر اي براي اختصاص یک واحد به متغیر غیر پایهتوان به عنوان جریمههزینه کاهش یافته را می 
 3.8235یک واحد اختیار کند، مقدار تابه هدف به میزان  푋3 ايگرفت. به عبارت دیگر اگر متغیر غیر پایه

푋2فرض کنید بخواهیم محدودیت  براي روشن شدن موضوع، کاهش خواهد یافت. = را به مدل اضافه  1
  کنیم. بنابراین مسئله بصورت زیر خواهد بود.

Max Z= 푋1 + 2푋2 + 3푋3 − 푀푅3  
푋1 + 6푋2 + 3푋3 + 푆1              = 12 

6푋1 + 푋2 + 푋3            + 푆2      = 8 

푋2                                        + 푅3 = 1 

푋1, 푋2, 푋3 ≥ 0 

 دل به تابع هدف اضافه شده است.جهت استاندارد سازي م 푅3 بدلیل ورود متغیر مصنوعی Mضریب 
 ینهایول داي به جمتغیر مصنوعی را به عنوان یک متغیر پایه و محدودیت سوم را به عنوان یک سطر جدید

  در این صورت جدول نهایی از حالت استاندار خارج شده و باید استادارد شود. کنیم.س اضافه میسیمپک

RHS 푅3 푆2 푆1 푋3 푋2 푋1   

216
17  M 3

17 
16
17 

0 65
17 

0 1 Z 

64
17 

0 −1
17  

18
51 

1 35
17 

0 0 푋3 

12
17 

0 3
17 

−1
17  

0 −3
17  

1 0 푋1 

1 1 0 0 0 1 0 0 푅3 
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216
17 − 푀 

0 3
17 

16
17 

0 65
17 − 푀 

0 1 Z 

64
17 

0 −1
17  

18
51 

1 35
17 

0 0 푋3 

12
17 

0 3
17 

−1
17  

0 −3
17  

1 0 푋1 

1 1 0 0 0 1 0 0 푅3 

  
متغیر مدل  شود، جدول از حالت بهینه خارج شده و باید ادامه یابد. لذا بعد از استاندارد کردنمشاهده می

푋2 کاندید ورود به پایه است که باید بجاي متغیر 푅3  .وارد پایه شود   

RHS 푅3 푆2 푆1 푋3 푋2 푋1 
  

216
17 −

65
17 푀 −

65
17 3

17 
16
17 

0 0 0 1 Z 

64
17 −

35
17 

−35
17  −1

17  
18
51 

1 35
17 

0 0 
푋3 

12
17 +

3
17 

3
17 3

17 
−1
17  

0 0 1 0 
푋1 

1 1 0 0 0 1 0 0 
푋2 

  

شود خواهد بود. مشاهده می فوقبه پایه جواب بهینه با محدودیت جدید به صورت جدول  푋2بعد از ورود 
، مقدار تابع هدف به میزان  푋2گفته شد، به ازاي اختصاص یک واحد به متغیر  نیز همانطور که قبالً

65
17 ≈   یابد. کاهش می  3.8235
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  خطاهاي احتمالی در این برنامه:

  شود، بحث رفع خطاهاي برنامه است. صورت موازي با یادگیري نرم افزار پیگیريبحثی که باید به 

اي که احتمال دهد و در آن محدودهلینگو در صورت تشخیص خطا در برنامه پیغامی مانند شکل زیر را نمایش می
  کند.وجود خطا هست را با نشانگر مشخص می

  
در برخی موارد ممکن  روي داده است. 푋2ضریب و متغیر فوق بدلیل عدم استفاده از عمگر ریاضی بین  خطاي

است، محدودیت مشخص شده توسط لینگو هیچ خطایی نداشته باشد که در این صورت نیاز است تا برخی خطوط 
گو را اجرا نبراي مثال برنامه زیر در محیط لی قبل و بعد از آن محدوده مشخص شده توسط لینگو نیز بررسی شود.

  کنیم.می

  
  شویم.که با پیغام زیر مواجه می
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در پیغام فوق محدودیت دوم به عنوان محدودیتی که احتمال بروز خطاي نوشتاري در آن روي داده است، مشخص 

با بررسی خط قبل از محدوده مشخص شده  شود.شده است اما با برسی محدودیت دوم هیچ خطاي در آن یافت نمی
ن آت که با رفع تفاده نشده اساس ;شود که در انتهاي محدودیت از عالمت یبراي خطا(محدودیت اول) مشاهده م

  شود.برنامه به درستی اجرا می ،خطا

  مثال دوم: مسئله حمل نقل

جدول زیر این مثال قصد داریم تا هزینه نهایی مربوط به حمل و نقل بین سه انبار و سه فروشگاه را کمینه کنیم.  رد
باشد. عالوه بر این میزان موجودي انبار در ستون آخر و تقاضاي ها میو فروشگاه انبارها بین فاصله مکانیمروبط به 
 باشد. تومان می 100به ازاي هر یک کیلو متر  هزینه حمل هر واحد کاال ثبت شده است. نیز سطر آخر ها درفروشگاه

  کنیم.سپس وارد نرم افزار می کرده،ئله را فرموله سابتدا م

  موجودي
  هاگاهفروش

  
  سمنان  یزد  تبریز

  تهران  236  677  599  100

رها
انبا

  

  قم  368  485  731  150
  اصفهان  675  300  1038  200
  تقاضا  100  110  90  
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ها با توجه به موجودي هدف مسئله کمینه کردن هزینه حمل ونقل کل با برآورده کردن میزان تقاضاي فروشگا
  باشد.انبارها می

푖انبارها: = {1,2,3}  

푗ها:فروشگاه = {1,2,3}  

  ام انتقال یابد.- jام به فروشگاه - iمیزان کاالیی که باید از انبار  푋 متغیرهاي تصمیم:

푀푖푛 푍 = 23600푋11 + 67700푋12 + 59900푋13 + 36800푋21 + 48500푋22 + 73100푋23 + 67500푋31
+ 30000푋32 + 103800푋33 

푋11 + 푋12 + 푋13 ≤ 100 
푋21 + 푋22 + 푋23 ≤ 150 
푋31 + 푋32 + 푋33 ≤ 200 
푋11 + 푋21 + 푋31 ≥ 100 
푋12 + 푋22 + 푋32 ≥ 110 
푋13 + 푋23 + 푋33 ≥ 90 

푋 ≥ 0, 푖 = 1,2,3  푗 = 1,2,3 

  کنیم.مدل فوق را وارد محیط لینگو می
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  شود.رت زیر نمایان میکنیم. نتایج به صومدل را اجراي می

  Global optimal solution found. 
  Objective value:                             ٠.١٢٢٣٩٠٠E+٠٨ 
  Infeasibilities:                              ٠.٠٠٠٠٠٠ 
  Total solver iterations:                             ٤ 
 
 
                       Variable           Value        Reduced Cost 
                           X_٠.٠٠٠٠٠٠            ١٠.٠٠٠٠٠        ١١ 
                           X_٥٠٩٠٠.٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠        ١٢ 
                           X_٠.٠٠٠٠٠٠            ٩٠.٠٠٠٠٠        ١٣ 
                           X_٠.٠٠٠٠٠٠            ٩٠.٠٠٠٠٠        ٢١ 
                           X_١٨٥٠٠.٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠        ٢٢ 
                           X_٠.٠٠٠٠٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠        ٢٣ 
                           X_٣٠٧٠٠.٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠        ٣١ 
                           X_٠.٠٠٠٠٠٠            ١١٠.٠٠٠٠        ٣٢ 
                           X_٣٠٧٠٠.٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠        ٣٣ 
 
                            Row    Slack or Surplus      Dual Price 
                              ٠.١٢٢٣٩٠٠       ١E+١.٠٠٠٠٠٠-       ٠٨ 
                              ١٣٢٠٠.٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠        ٢ 
                              ٠.٠٠٠٠٠٠            ٦٠.٠٠٠٠٠        ٣ 
                              ٠.٠٠٠٠٠٠            ٩٠.٠٠٠٠٠        ٤ 
                              ٣٦٨٠٠.٠٠-           ٠.٠٠٠٠٠٠        ٥ 
                              ٣٠٠٠٠.٠٠-           ٠.٠٠٠٠٠٠        ٦ 

٧٣١٠٠.٠٠-           ٠.٠٠٠٠٠٠        ٧ 
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نویسیم وارد چه رو صفحه میآنبه راحتی با رعایت برخی قوانین، ها را توان مدلمی طی دو مثال اخیر دیدیم که
  در اینجا بهتر است دو نکته متذکر شویم. گو کنیم.محیط لین

، بینیممی ر مثال فوقنوشته شود. همانطور که د سطریک  رهر محدودیتی به صورت کامل د یازي نیستن -
توان گفت، لینگو پایان هر محدودیت را تابع هدف در دو سطر نوشته شده است. به طور کلی می

 کند.انتهاي آن لحاظ می ";"عالمت

توانید توضیحاتی را به مسأله اید براي شخص دیگري قابل تفسیر باشد، میاي که نوشتهنکه برنامهآي برا -
و   "!"براي اینکار کافیست قبل از توضیح مورد نظر عالمت  اضافه کنید تا خواننده پی به مسئله شما ببرد.

گو در برخورد با این دوعالمت، لین که به معنی انتهاي توضیح است را قرار دهیم. ";"بعد از آن عالمت 
ها محدودیت ءتمامی آنچه بین این دو عالمت قرار دارد را به عنوان توضیحات جانبی در نظر گرفته و جز

را قرار دهید. در غیر  ";"به یاد داشته باشید که در انتهاي هر توضیح حتما باید عالمت گیرد. در نظر نمی
به شکل زیر که مربوط به  شود.بعدي جزء توضیحات تلقی می" ;" این صورت عبارات بعدي نیز تا قبل از

 ت.سشده ا گنجاندهشود که توضیحات بیشتري در آن مسئله قبلی می
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! A transportation problem; 

! Objective function (Minimizing total transportation cost); 

Min =٢٣٦٠٠*X_٦٧٧٠٠+١١*X_٥٩٩٠٠+١٢*X_٣٦٨٠٠+١٣*X_٤٨٥٠٠+٢١*X_٢٢+ 

           ٧٣١٠٠*X_٦٧٥٠٠+٢٣*X_٣٠٠٠٠+٣١*X_١٠٣٨٠٠+٣٢*X_٣٣; 

! Supply Constraints; 

X_١١+X_١٢+X_١٠٠=>١٣;     ! Supply of warehouse١; 

X_٢١+X_٢٢+X_١٥٠=>٢٣;     ! Supply of warehouse٢; 

X_٣١+X_٣٢+X_٢٠٠=>٣٣;     ! Supply of warehouse٣; 

 

! Demand Constraints; 

X_١١+X_٢١+X_١٠٠=<٣١;    ! Demand for store١; 

X_١٢+X_٢٢+X_١١٠=<٣٢;    ! Demand for store٢; 

X_١٣+X_٢٣+X_٩٠=<٣٣;      ! Demand for store٣; 

مدل دیگري که در اختیار  تا اینجا شما به طور کامل طرز صحیح نوشتن یک برنامه به زبان لینگو را فراگرفته اید. هر
د، در یداشته باشاما بیا  را اجرا کنید. آنوارد محیط لینگو کرده و  توانید، مینکات گفته شده با رعایت دارید را

هاي زیادي هست که زمان کد نویسی و فی متغیرها و محدودیتورتی که ابعاد مدل بزرگتر باشد نیاز به معرص
محدودیت، زمان  7متغیر و  9حتی در همین مدل اخیر نیز بدلیل وجود  برد.احتمال بروز خطا در نوشتن کد را باال می

-سعی میدر ادامه  افته است.یکد نویسی و همچنین میزان دقت مورد نیاز براي نوشتن آن نسبت به مدل قبلی افزایش 

تر، سریعتر با احتمال بروز خطاهاي کمتر و البته مدل را به صورت ساده For@و  Sum@کنیم با استفاده از توابع 
  متفاوت نسب به قبل نوشت.

퐷푖푠푡푎푛푐푒ها را با اگر فاصله بین انبارها و فروشگاه نمایش  푎 ها را باو تقاضاي فروشگاه 푏، موجودي انبارها را با,
  توان به صورت زیر ساده کرد:دهیم مدل حمل نقل را می

푀푖푛 푍 = 100 ∗ 퐷푖푠푡푎푛푐푒 , 푋 ,

3

1

3

1
 

푋 ,

3

1
≤ 푏       푖 = 1,2,3 

푋 ,

3

1
≥ 푎       푗 = 1,2,3 
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푋 , ≥ 0 

همچنین پارامترهاي  ها) مشخص شود.ها(مجموعهابتدا باید وضعیت اندیس For@و  Sum@براي استفاده از توابع 
Distance ،a  وb ها را بین دو عبارت ها آنمجموعه دهی شوند. ها تعریف و مقداربراي استفاده در محدودیت

Sets:  وEndSets ظاهر  (این عبارات از مجموعه عبارات رزرو شده براي لینگو است که به صورت رنگ آبی
  کنیم:و به صورت زیر تعریف می خواهد شد.

Sets: 

SetName [/  MemberList /][:AttributeList]; 

EndSets   

 دهیم و بعد از عالمت :قرار می  دهیم، اعضاي مجموعه را بین دو عالمت //ابتدا یک اسم به مجموعه اختصاص می

مربوط به  bدر این مثال پارامتر  کنیم.می لیسترا شوند پارامترها و متغرهایی که با این اندیس مشخص می
) براي مجموعه انبارها و attributeبوده که باید به عنوان یک مشخصه ( Warehouses یعنی iاندیس(مجموعه)
) براي مجموعه attributeبوده که باید به عنوان یک مشخصه ( Storesیعنی  jمربوط به اندیس  aهمچنین پارامتر 

ها و انبارها را داریم که با توجه به ساختار باال به صورت زیر در اینجا دو مجموعه فروشگاه لحاظ شود.ها فروشگاه
  شود.مشخص می

Sets: 

Warehouses /Tehran Qom Isfahan/:b; 

Stores     /Semnan Yazd Tabriz/:a; 

EndSets 

و  Warehousesي چکدام از مجموعه هاتوان مشخصه هید که نمیندو اندیس دار Xو متغیر  Distanceپارامتر 
Stores اي بنام مجموعه ،در نظر گرفت. براي معرفی این پارامترLink(Warehouses, Stores) کنیم که تعریف می
- می Storesو  Warehousesها بین متشکل از تمام ارتباط Linkتز بدین معنی است که مجموعه نها داخل پرااندیس

  :باشد

Link(Warehouses, Stores)= 

{(Tehran, Semnan), (Tehran, Yazd) (Tehran, Tabriz), (Qom, Semnan), (Qom, Yazd) (Qom, 
Tabriz), (Isfahan, Semnan), (Isfahan, Yazd) (Isfahan, Tabriz)} 
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و  Warehousesنامند که تمام زوج اعضاي دو مجموعه مادر ((موروثی) میاشتقاقیمجموعه اخیر را مجوعه 
Stores .را به ارث برده است (  

  شود:به صورت زیر در لینگو نوشته می، اشتقاقیدو مجموعه مادر و مجموعه 

Sets: 

Warehouses /Tehran Qom Isfahan/:b; 

Stores     /Semnan Yazd Tabriz/:a; 

Link(Warehouse,Stores):Distance, X; 

EndSets 

معرفی شده مقدار دهی کنیم تا براي فراخوانی در  تر(نه متغیر)از نوع پارام يهادر مرحله بعد باید به مشخصه
و به صورت  EndDataو  :Dataرا بین دو عبارت  ها مورد نیاز مسئلهدادهها استفاده کنیم.ها بتوانیم از آنمحدودیت

  کنیم.زیر معرفی می

Data: 

b=100 150 200 ;  

a=100 110 90  ;  

Distance= 236   677    599    

                  368   485    731 

                  675    300   1038; 

FixcedCost=١٠٠; 

EndData 

کنیم. هزینه حمل براي هر کیلومتر را به نام وارد می را در این مرحله هاي بی بعد)ها(مشخصهعالوه بر این اسکالر
FixedCost کنیم.وارد می  

 sum@براي نوشتن تابع هدف باید از تابع  کنیم.ها را مشخص میف و محدودیتتابع هد ،بعد از معرفی مجموعه ها
  ساختار زیر مورد استفاده قرار بگیرد.استفاده کنیم که باید طبق 

@Sum(SetName(Counter):Attribute(Counter)); 
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  را حذف کرد. Counterتوان گفته خواهد شد، می البته در برخی موارد که بعداً

  نوشت: توان تابع هدف را به صورت زیریبنابراین م

Min =@Sum(Link(I,J):FixedCost*Distance(I,J)*X(I,J)); 
آن را به همه  for@نوشت و با استفاده از تابع  iکافیست آن را براي یک انبار مشخص ها براي محدودیت انبار

  داریم: iبراي انبار مشخص  انبارها تعمیم داد.

@Sum(Stores(J):X(I,J))<=b(I) 

  ها بنویسد.-Iدهیم تا محدودیت اخیر را به ازاي همه به لینگو دستور می for@حال با استفاده از تابع 

@For(Warehouses(I): 

@Sum(Stores(J):X(I,J))<=b(I)); 

  بسته شود. b(I)باید بعد از  for@دقت کنید که پرانتز باز شده بعد از 

خواهیم که این محدودیت را براي نویسم و از برنامه میمی jشخص حل محدودیت تقاضا را براي یک فروشگاه م
  ها در نظر بگیرد.همه فروشگاه

@For(Stores(J): 

@Sum(Warehouses(I):X(I,J))<=a(J)); 

برنامه با افزودن توضیحات مورد نیاز به  توانید آن را اجرا کنید.در این مرحله کار نوشتن مدل به پایان رسیده و می
  یر آمده است:آن در ز

! A transpotration model; 

Sets: 

Warehouses /Tehran Qom Isfahan/:b     !Supply; ;  

Stores     /Semnan Yazd Tabriz/:a          !Demand; ;  

Link(Warehouses,Stores):Distance, X;      

EndSets 

 

!Here is data; 

Data: 

b=100 150 200 ;    !Supply; 
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a=100 110 90  ;    !Demand; 

Distance= 236   677    599     !Distance between stores and warehouses; 

                  368   485    731 

                  675    300   1038; 

FixedCost=100;                       !fixed cost($ per Km); 

EndData 

 

Min =@Sum(Link(i,j):FixedCost*Distance(I,J)*X(I,J)); 

!Supply; 

@For(Warehouses(I): 

      @Sum(Stores(J):X(I,J))<=b(I) 

    ); 

 

!Demand; 

@For(Stores(J): 

       @Sum(Warehouses(I):X(I,J))>=a(J) 

    ); 

  ها به صورت زیر خواهد بود.بعد از اجزاي مدل، جواب

  Global optimal solution found. 
  Objective value:                             ٠.١٢٢٣٩٠٠E+٠٨ 
  Infeasibilities:                              ٠.٠٠٠٠٠٠ 
  Total solver iterations:                             ٤ 
 
 
                       Variable           Value        Reduced Cost 
                      FIXEDCOST        ٠.٠٠٠٠٠٠            ١٠٠.٠٠٠٠ 
 
                     B( TEHRAN)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ١٠٠.٠٠٠٠ 
                        B( QOM)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ١٥٠.٠٠٠٠ 
                    B( ISFAHAN)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٢٠٠.٠٠٠٠ 
 
                     A( SEMNAN)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ١٠٠.٠٠٠٠ 
                       A( YAZD)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ١١٠.٠٠٠٠ 
                     A( TABRIZ)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٩٠.٠٠٠٠٠ 
 
      DISTANCE( TEHRAN, SEMNAN)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٢٣٦.٠٠٠٠ 
        DISTANCE( TEHRAN, YAZD)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٦٧٧.٠٠٠٠ 
      DISTANCE( TEHRAN, TABRIZ)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٥٩٩.٠٠٠٠ 
         DISTANCE( QOM, SEMNAN)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٣٦٨.٠٠٠٠ 
           DISTANCE( QOM, YAZD)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٤٨٥.٠٠٠٠ 
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         DISTANCE( QOM, TABRIZ)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٧٣١.٠٠٠٠ 
     DISTANCE( ISFAHAN, SEMNAN)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٦٧٥.٠٠٠٠ 
       DISTANCE( ISFAHAN, YAZD)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٣٠٠.٠٠٠٠ 
     DISTANCE( ISFAHAN, TABRIZ)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ١٠٣٨.٠٠٠ 
 
             X( TEHRAN, SEMNAN)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ١٠.٠٠٠٠٠ 
               X( TEHRAN, YAZD)        ٥٠٩٠٠.٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠ 
             X( TEHRAN, TABRIZ)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٩٠.٠٠٠٠٠ 
                X( QOM, SEMNAN)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٩٠.٠٠٠٠٠ 
                  X( QOM, YAZD)        ١٨٥٠٠.٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠ 
                X( QOM, TABRIZ)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠ 
            X( ISFAHAN, SEMNAN)        ٣٠٧٠٠.٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠ 
              X( ISFAHAN, YAZD)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ١١٠.٠٠٠٠ 
            X( ISFAHAN, TABRIZ)        ٣٠٧٠٠.٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠ 
 
                            Row    Slack or Surplus      Dual Price 
                              ٠.١٢٢٣٩٠٠       ١E+١.٠٠٠٠٠٠-       ٠٨ 
                              ١٣٢٠٠.٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠        ٢ 
                              ٠.٠٠٠٠٠٠            ٦٠.٠٠٠٠٠        ٣ 
                              ٠.٠٠٠٠٠٠            ٩٠.٠٠٠٠٠        ٤ 
                              ٣٦٨٠٠.٠٠-           ٠.٠٠٠٠٠٠        ٥ 
                              ٣٠٠٠٠.٠٠-           ٠.٠٠٠٠٠٠        ٦ 
                              ٧٣١٠٠.٠٠-           ٠.٠٠٠٠٠٠        ٧ 
 

هاي(پارامترهاي) مقدار دهی شده در مدل را هم مشاهده کرد که مشخصه توانهاي بهینه میجواب عالوه بر ادر اینج
  .ردها اطمینان حاصل کنآ توان از درستی نحوه مقدار دهیمی

ها را توان جوابشاید نتایج ارائه شده کمی به نظر گیج کننده باشد. لینگو داراي قابلیتی است که با استفاده از این می
به صورت تفکیک شده و به صورت نموداري نیز نمایش داد. براي اینکار، بعد از حل مدل به مسیر 

Lingo|Solution شود:بروید. بعد از جراي این فرمان صفحه زیر ظاهر می  

  

@Toolbox95



  علیرضا بهاري                                                                                    آموزش نرم افزار لینگو
  

نوع  Type of Outputپارامتر یا متغیر مورد نظر را انتخاب کنبد. از کادر  Attribute or Row Nameاز لیست 
 Nonzerosگزینه  نمایش(متنی یا گرافیکی) را انتخاب کرده و در صورتی که مایلید مقادیر ناصفر نمایش داده نشود

Only توانید نحوه نمایش آن(نمودار اید، میرا انتخاب کنید. در  صورتی که نوع نمایش گرافیکی را انتخاب کرده
یا  Primalتوانید نوع آن (براي متغیرها می انتخاب کنید. Graph Typeمت اي) را از قساي، مستطیلی و دایرهمیله

Dual.در کادر  ) را انتخاب کنیدBounds اي را مشخص باال، محدوده نبا وارد کردن یک کران پائین و یک کرا
ادر دیگري ککنید تا پارامتر مورد نظر تنها براي مواردي که در محدوده مشخص شده قرار دارد نمایش داده شود.

در  شود.قرار گفته است براي انتخاب یک عنوان براي نمودار خروجی استفاده می "نام مشخصه" کادر که در زیر
به  "Volume"عنوان  با انتخاب شده است که خروجی Dual (Xاین مثال نمایش مستطیلی براي متغیر مقادیر اولیه(

  شود.صورت زیر می

  
داشته باشد. براي اینکه این  هااي محدودیتها و یا قیمت سایهفیکی محدودیتشاید کاربر نیاز به نمایش گرا

ظاهر شود، باید براي هر محدودیت نامی اختصاص دهیم. اینکار  Attribute or Row Nameها در کادر محدودیت
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" []"عالمت شود. کافیست قبل از هر محدودیتی، نام مورد نظر براي آن محدودیت را داخل به آسانی انجام می

  با اعمال نام محدودیت کد قبلی به صورت زیر خواهد بود. ).[Demand]بنویسیم(

! A transpotration model; 

Sets: 

Warehouses /Tehran Qom Isfahan/:b !Supply; ;  

Stores     /Semnan Yazd Tabriz/:a !Demand; ;  

Link(Warehouses,Stores):Distance, X;      

EndSets 

 

!Here is data; 

Data: 

b=100 150 200 ;    !Supply; 

a=100 110 90  ;    !Demand; 

Distance= 236   677    599     !Distance between stores and warehouses; 

                  368   485    731 

                  675    300   1038; 

FixedCost=100;                       !fixed cost($ per Km); 

EndData 

[Objective] Min =@Sum(Link(i,j):FixedCost*Distance(I,J)*X(I,J)); 

!Supply; 

@For(Warehouses(I): 

     [Supply]  @Sum(Stores(J):X(I,J))<=b(I) 

    ); 

 

!Demand; 

@For(Stores(J): 

      [Demand]  @Sum(Warehouses(I):X(I,J))>=a(J) 

    ); 

  ها به وصرت زیر خواهد بود:نتایج حاصل از اجزاي مدل اصالح یافته براي محدودیت

    Row             Slack or Surplus       Dual Price 
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OBJECTIVE              ٠.١٢٢٣٩٠٠E+١.٠٠٠٠٠٠-      ٠٨ 

SUPPLY( TEHRAN)        ١٣٢٠٠.٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠ 

SUPPLY( QOM)           ٠.٠٠٠٠٠٠            ٦٠.٠٠٠٠٠ 

SUPPLY( ISFAHAN)       ٠.٠٠٠٠٠٠            ٩٠.٠٠٠٠٠ 

DEMAND( SEMNAN)        ٣٦٨٠٠.٠٠-           ٠.٠٠٠٠٠٠ 

DEMAND( YAZD)          ٣٠٠٠٠.٠٠-           ٠.٠٠٠٠٠٠ 

DEMAND( TABRIZ)        ٧٣١٠٠.٠٠-           ٠.٠٠٠٠٠٠ 

  ها نیز به لیست اضافه شده است.کنید که محدودیترا اجرا کنید. مشاهده می Lingo| Solutionفرمان  حال

  
  نکته:

استفاده شده است، نام محدودیت بعد از  For@از تابع هایی که در محدودیت - 1
@For(SetName(Counter): گیرد و نیاز به اختصاص شمارنده به نام محدودیت نیست.قرار می 

قرار داد. در این مورد کدهایی که بعد  EndModelو  :Modelهاي لینگو را بین دو فرمان توان تمام کدمی - 2
 شوند.آیند، در نظر گرفته نمیمی EndModelاز 

توانید یک نام براي مدل اختصاص دهید که هنگام نمایش نتایج می ;Title ModelNameبا استفاده از کد   - 3
و در هرجاي مدل ممکن است گنجانده شود ولی معموالً قبل شود. این کد اختیاري هست نمایش داده می

 شود:ها نوشته میاز تعریف محدودیت

Title Transportation Problem; 
 
[Objective] Min =@Sum(Link(i,j):FixedCost*Distance(I,J)*X(I,J)); 
!Supply; 
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@For(Warehouses(I): 
     [Supply] @Sum(Stores(J):X(I,J))<=b(i) 
     ); 
 
!Demand; 
@For(Stores(J): 
     [Demand] @Sum(Warehouses(I):X(I,J))>=a(j) 
    ); 

  :)(قسمتی از خروجیخروجی خواهیم داشت بخشدر 

  Global optimal solution found. 
  Objective value:                             ٠.١٢٢٣٩٠٠E+٠٨ 
  Infeasibilities:                              ٠.٠٠٠٠٠٠ 
  Total solver iterations:                             ٤ 
 
 
  Model Title: Transportation Problem 
 
                       Variable           Value        Reduced Cost 
                      FIXEDCOST        ٠.٠٠٠٠٠٠            ١٠٠.٠٠٠٠ 

 

توان در نظر گرفت. در مثال فوق براي توابع حلقه گردي اختیاري هست و هر عنوانی می Counterانتخاب  -

براي  Jو از  Warehousesبراي شمارش اعضاي مجموعه  Iهاي مربوط به انبارها، از و مجموعه محدودیت

 استفاده شده است. Storesشمارش اعضاي مجموعه 

  آیا مسئله درست مدل شده است؟

استفاده از  رود.میر کد نویسی باال کنیم به مراتب میزان دقت داده میها براي نوشتن برنامه استفقتی از مجموعهو

لینگو  کند اما ممکن است در ابتدا کمی گیج کننده باشد.ها مدل نویسی را تسهیل میحلقه گردي و مجموعه عتواب

را اجرا کنید تا  Lingo| Pictureاي اینکار کافیست فرمان است. بر همدل قرار داد ماتریسیروشی را براي بررسی 

   از برنامه را ببینید. ماتریسییک طرح 

   :هاخطا
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در اینجا بدلیل استفاده از توابع و مجموعه ها، خطاهاي پیش رو قطعاً نسبت به خطاهاي ساده قبلی متفاوت خواهد 
  بود.

در  ها است.) رعایت پرانتزFor@و  Sum@حلقه گردي ( یکی از مهمترین خطاهاي احتمالی در استفاده از توبع
  اموش شود:در محدودیت انبارها فر For@مثال قبل در صورتی که پرانتز مربوط به حلقه 

!Supply; 
@For(Warehouses(I): 
     [Supply] @Sum(Stores(J):X(I,J))<=b(i) 
     ; 

 

  شود.خطاي زیر نمایش داده می 

  
ام برنامه دهد و اشاره به سطر سیشود، لینگو خطاي فراموش کردن پرانتز را نمایش میمیهمانطور که مشاهده 

براي چک کردن  ها را چک کنید.دارد(انتهاي برنامه) که قطعاً محل وقوع خطا نیست. براي رفع این خطا باید پرانتز
وقت زیاد براي یافتن خطاي پرانتز جلوگیري هاي لینگو در این کار بهره برد و از اتالف توان از قابلیتها میپرانتز
لینگو در صورت  ها کافیست نشانگر نوشتاري بعد از پرانتز قرار گیرد. در این حالتبراي چک کردن پرانتز کرد.

  سازد. مییافتن پرانتز دوم آن را به رنگ قرمز یا مشکی برجسته 
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و در  دهدیلینگو نشانگر متنی را به پرانتز دوم انتقال م را بفشارید، Ctl+Pعالوه براین در صورتی که کلید ترکیبی 
. در اینصورت از شود)ا مشکی برجسته نمییتزي با رنگ قرمز نشود(هیچ پرانشانگر منتقل نمی ،صورت نیافتن آن

 کنید که نشانگر بعد از پرانتز قرار گرفته اما هیچدر شکل زیر مشاهده می محل دقیق وقع خطا مطلع خواهید شد.
  پرانتز دیگري برجسته نشده است.

  
  نکته:

بررسی شود. در صورتی  هاي تو در توبراي حلقه هاي بیرونیپرانتز هنگام وقوع خطاي پرانتز بهتر است ابتدا -
هاي داخلی متوجه پرانتزتز انتهایی به درستی برجسته شد، هیچ خطاي پرانتزي نکه خطایی یافت نشد و پرا

   .نیز نخواهد بود

  مثال:

 800هکتاري، 500مجزاي هکتار است. زمین این کشاورز به سه قطعه  2000احت کشاورزي داراي زمینی به مس
 زمین کشاورز براي کشت سه محصول ذرت، پیاز و لوبیا مناسب است.تقسیم شده است. هکتاري 700هکتاري و 

ب نوع محصول قابل کشت حداکثر زمین قابل کشت براي هریک از محصوالت و سود حاصل از هر هکتار بر حس
  در جدول زیر آمده است:

  سود هر هکتار  حداکثر سطح قابل کشت(هکتار)  محصول
  60000  900  ذرت
  45000  700  پیاز
  30000  1000  لوبیا
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  . اما شرایط زیر باید برقرار باشد.توان در در هر کدام از قطعات سه گانه کاشتهر یک از محصوالت را می

 باید زیر کشت برود. طعه زمیندر صد هر ق 60حداقل  - 1

 نسبت سطح کشت شده در هر سه قطعه برابر باشد. - 2

  مسأله به صورتی فرموله شود که سود حاصل از کشت حداکثر شود.

  i=1,2,3محصوالت: 

  j=1,2,3قطعات: 

 푋: امj ام در زمینiمیزان کشت  محصول 

  푀푎푥푃푟표ام: iکثر مساحت قابل کشت براي محصول حدا

  Costام: iسود حاصل از کاشت محصول 

  푀푖푛퐴푔ام: jحداقل سطح قابل کشت براي قطعه 

  퐶푎푝푎푐푖푡푦 ام:jسطح قابل کشت براي قطعه  حداکثر

  حداکثر کردن سود: -تابع هدف

푀푎푥 푍 = 퐶표푠푡
3

1
푋

3

1
 

  ها:الت در قطعه زمینرعایت حداکثر و حداقل کشت محصو

푋
3

1
≤ 퐶푎푝푎푐푖푡푦       푗 = 1,2,3 

푋
3

1
≥ 푀푖푛퐴푔       푗 = 1,2,3 

  رعایت محدودیت حداکثر کشت براي محصوالت:
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푋
3

1
≤ 푀푎푥푃푟표     푖 = 1,2,3 

  :رعایت محدودیت برابري سطح کشت در هر سه قطعه

∑ 푋3 1
퐶푎푝푎푐푖푡푦 =

∑ 푋3 1
퐶푎푝푎푐푖푡푦        푘 ≠ 푗 = 1,2,3 

 

Sets: 

Products/P..P/         :MaxPro,Cost; 

AgriLands/Ag..Ag/      :Capacity,MinAg; 

Links(Products,AgriLands):X; 

EndSets 

 

Data: 

MaxPro   =; 

Cost     =; 

Capacity =  ; 

MinAg    =٠.٦!  ;  ٠*Capacity; 

EndData 

 

Max =@Sum(Products(I):Cost(I)*@Sum(AgriLands(J):X(I,J))); 

 

@For(AgriLands(J): 

     @Sum(Products(I):X(I,J))<=Capacity(J)); 

 

@For(AgriLands(J): 

     @Sum(Products(I):X(I,J))>=MinAg(J)); 

     

@For(Products(I): 

     @Sum(AgriLands(J):X(I,J))<=MaxPro(I)); 

 

@For(AgriLands(J): 
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     @For(AgriLands(K)|K #NE# J: 

@Sum(Products(I):X(I,J))*Capacity(K)=@Sum(Products(I):X(I,K))*Capacity

(J))); 

نباید همزمان روي یک زمین مشخص باشد (به عبارت  j و اندیس kدر محدودیت آخر  براي اینکه بگوییم اندیس  
استفاده شده  K #NE# J|هاي متفاوت برابر باشد) از دستور توان گفت درصد سطح زیر کشت براي زمیندیگر می

شویم. البته الزم به ادامه بیشتر با آن آشنا میها در لینگو است که در است. این یک نمونه از فیلتر کردن مجموعه
بدیهی  روي یک زمین مشخصی باشد، Jو  Kتوان شرط اخیر را حذف کرد. چراکه اگر اندیس ذکر است که می

   کند.برابر خواهد بود و خللی در مدل وارد نمی Jو  Kدرصد زمین کشت شده روي دو زمین  است که
  Global optimal solution found. 
  Objective value:                             ٠.٩٧٥٠٠٠٠E+٠٨ 
  Infeasibilities:                              ٠.٠٠٠٠٠٠ 
  Total solver iterations:                             ٩ 
 
 
                       Variable           Value        Reduced Cost 
                    MAXPRO( P١)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٩٠٠.٠٠٠٠ 
                    MAXPRO( P٢)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٧٠٠.٠٠٠٠ 
                    MAXPRO( P٣)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ١٠٠٠.٠٠٠ 
                      COST( P١)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٦٠٠٠٠.٠٠ 
                      COST( P٢)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٤٥٠٠٠.٠٠ 
                      COST( P٣)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٣٠٠٠٠.٠٠ 
                 CAPACITY( AG١)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٥٠٠.٠٠٠٠ 
                 CAPACITY( AG٢)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٨٠٠.٠٠٠٠ 
                 CAPACITY( AG٣)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٧٠٠.٠٠٠٠ 
                    MINAG( AG١)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٣٠٠.٠٠٠٠ 
                    MINAG( AG٢)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٤٨٠.٠٠٠٠ 
                    MINAG( AG٣)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٤٢٠.٠٠٠٠ 
                    X( P١, AG١)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٥٠٠.٠٠٠٠ 
                    X( P١, AG٢)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠ 
                    X( P١, AG٣)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٤٠٠.٠٠٠٠ 
                    X( P٢, AG١)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠ 
                    X( P٢, AG٢)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٤٠٠.٠٠٠٠ 
                    X( P٢, AG٣)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٣٠٠.٠٠٠٠ 
                    X( P٣, AG١)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠ 
                    X( P٣, AG٢)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٤٠٠.٠٠٠٠ 
                    X( P٣, AG٣)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠ 
 
                            Row    Slack or Surplus      Dual Price 
                              ٠.٩٧٥٠٠٠٠       ١E+١.٠٠٠٠٠٠        ٠٨ 
                              ٠.٠٠٠٠٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠        ٢ 
                              ٠.٠٠٠٠٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠        ٣ 
                              ٨٥٧١٤.٢٩            ٠.٠٠٠٠٠٠        ٤ 
                              ٠.٠٠٠٠٠٠            ٢٠٠.٠٠٠٠        ٥ 
                              ٠.٠٠٠٠٠٠            ٣٢٠.٠٠٠٠        ٦ 
                              ٠.٠٠٠٠٠٠            ٢٨٠.٠٠٠٠        ٧ 
                              ٣٠٠٠٠.٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠        ٨ 
                              ١٥٠٠٠.٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠        ٩ 
                             ٠.٠٠٠٠٠٠            ٦٠٠.٠٠٠٠        ١٠ 
                             ٠.٠٠٠٠٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠        ١١ 
                             ٠.٠٠٠٠٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠        ١٢ 
                             ٠.٠٠٠٠٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠        ١٣ 
                             ٠.٠٠٠٠٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠        ١٤ 
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                             ٤٢.٨٥٧١٤-           ٠.٠٠٠٠٠٠        ١٥ 
                             ٤٢.٨٥٧١٤-           ٠.٠٠٠٠٠٠        ١٦ 
 
   
 
 

  هاي موروثی:حلقه گردي و مجموعه عاي در مورد کار توابنکته

  آشنا شویم: Sum@ و for@ بد نیست با طریقه کار لینگو با توابع حلقه گردي

گیرد، وسپس به قرار می I=Tehranابتدا  ;for(Warehouses(I):@sum(Stores(J):X(I,J))≤b(I))@در عبارت 
- قرار داده می b(Tehran)جمع بسته شده و کوچکتر مساوي  X(I,J)اي متغیره J= Semnan, Yazd, Tabrizازاي 

  شود:

I=Tehran: 

Tehran:  X(Tehran,Semnan)+X(Tehran,Yazd)+X(Tehran,Tabriz)   ≤ b(Tehran) 
Qom:  X(Qom,Semnan)+X(Qom,Yazd)+X(Qom, Tabriz)   ≤ b(Qom) 

Isfahan:  X(Isfahan,Semnan)+X(Isfahan,Yazd)+X(Isfahan, Tabriz)   ≤ b(Isfahan) 

  شود:قرار گرفته و جمع روي سطر دوم بسته می I=Qomدر مرحله بعد 

I=Qom: 

Tehran:  X(Tehran,Semnan)+X(Tehran,Yazd)+X(Tehran, Tabriz)   ≤ b(Tehran) 
Qom:  X(Qom,Semnan)+X(Qom,Yazd)+X(Qom, Tabriz)   ≤ b(Qom) 

Isfahan:  X(Isfahan,Semnan)+X(Isfahan,Yazd)+X(Isfahan, Tabriz)   ≤ b(Isfahan) 

I=Isfahan: 

Tehran:  X(Tehran,Semnan)+X(Tehran,Yazd)+X(Tehran, Tabriz)   ≤ b(Tehran) 
Qom:  X(Qom,Semnan)+X(Qom,Yazd)+X(Qom, Tabriz)   ≤ b(Qom) 

Isfahan:  X(Isfahan,Semnan)+X(Isfahan,Yazd)+X(Isfahan, Tabriz)   ≤ b(Isfahan) 

و  Iهاي بین اندیس به ازاي تمام ارتباط Iشود در هر مرحله بعد از مشخص شدن اندیس همانطور که مشاهده می
  شوند. بنابراین میتوان محدودیتها متغیرها باهم جمع بسته میفروشگاه

  @for(Warehouses(I):@sum(Stores(J):X(I,J))≤b(I)); 
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  را به صورت زیر نیز نوشت: 

@for(Warehouses(I): 

       @sum(Link(I,J):X(I,J))≤b(I) 

       ); 
  توان نوشت:همینطور براي محدودیت تقاضا نیز می

@for(Stores(I): 

       @sum(Link(I,J):X(I,J))≥a(J) 

       ); 
فرمت قبلی نوشته  در حالی که هاي فیلتر شده بسیار مفید خواهد بود.استفاده از تکنیک فوق براي کار با مجموعه

   شده موجب بروز خطا خواهد شد.
  توابع حلقه گردي:

این خصوصیت را باشد. هاي لینگو انجام یکسري عملیات بر روي اعضاي یک مجموعه مشخص مییکی از قابلت
  :مهمترین این توابع عبارتند از شود.خصوصیت حلقه گردي نامیده می

@Sum(SetName[(CounterList)|ConditionOnSet]]: 

Attribute(CounterList) 

); 

  کند.محاسبه می را آن پر کاربردترین تابع حلقه گردي است که مجموع یک مشخصه روي مجموعه متناظر

  مثال:

푍 = 퐶표푠푡 푋
11

 

Z=@Sum(Warehouses(I):@Sum(Stores(J):Cost(I,J)*X(I,J))); 

 

@For(SetName[(CounterList)|ConditionOnSet]]: 
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ExprssionList 

); 
شود. معموالً براي اجرا می SetNameگیرد، به تعداد اعضاي این تابع قرار می ExprssionListعبارتی که بجاي 

  شود.اعمال محدودیت بر روي اعضاي یک مجموعه استفاده می

  مثال:

푋(푖, 푗)
1

≤ 푏(푖)        푖 = 1, … 푛  

@for(Warehouses(I): 

@Sum(Link(I,J)|I #LE# J:X(I,J))≤b(J) 

); 

 

@Min(SetName[(CounterList)|ComdtionOnSet]: 

Attribute(CounterList) 

); 

@Max(SetName[(CounterList)|ComdtionOnSet]: 

Attribute(CounterList) 

); 

  کند.ه میمقدار یک مشخصه روي مجموعه متناظر آن را محاسب و بیشترین کمترین

  مثال:

푀푖푛퐷푖푠푡 = min
,

{퐷푖푠푡푎푛푐푒 } 

Mindist=@Min(Link(I,J):Distance(I,J)); 
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@Prod(SetName[(CounterList)|ComdtionOnSet]: 

Attribute(CounterList) 

); 

  کند.یک مشخصه روي مجموعه متناظر آن را محاسبه می مقادیر ضرب

  مثال:

퐴 = 푓
1

 

A=@Prod(I:F(I)); 

  نکته:

 هاي اصلی(مادر) نیاز به استفاده از شمارنده نیست.در مجموعه -

  ):Data Sectionبخش مقدار دهی(

آغاز و با  :Dataشوند. این قسمت با عبارت پارامترهایی که تیاز به مقدار دهی دارند در این قسمت مقدار دهی می
شود باید تعداد مقادیر اختصاص یافته به آن به اندازه هر ویژگی که مقدار دهی می یابد.خاتمه می EndDataعبارت 

   مجموعه متناظر آن باشد.
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  ها:کار با مجموعه
ها در رود. هرچه قابلیت مجموعههاي یکی از مهمترین ارکان ساختار یک زبان برنامه نویسی به شمار میمجموعه

مثالی را در نظر  هاي پیچیده را به راحتی امکان پذیر خواهد کرد.مکان نوشتن مدلیک زبان برنامه نویسی باال باشد، ا
 1001متغیر و  250000فروشگاه حل شود. در این حالت  500انبار و  500بگیرید که قرار است مسئله حمل و نقل با 

ها به طول ناً ساعتمحدودیت خواهیم داشت. اگر بخواهیم به صورت عادي این مدل را در لینگو بنویسیم مطمئ
 ،نوشته شود هااما اگر با استفاده از مجموعه عالوه براین امکان بروز خطا بسیار باال خواهد رفت. خواهد انجامید.

   دقیقاً مدل قبلی خواهد بود.

  ها دو نوع هستند:مجموعه

 هاي اولیهمجموعه - 1

  ها موروثیمجموعه - 2

  :هاي اولیه(مادر)مجموعه - 4

  ساختار زیر را دارند: ي اولیه(مادر)هابه آن اشاره، مجموعه همانطور که قبالً نیز

SetName [/MemberList/] [:Attributes] ; 

ها قابل تغییر است. براي اند بیانگر این نکته است که متناسب با نوع مجموعهمشخص شده [ ]مواردي که با عالمت 
  ي در مورد آن ارائه دهد تا خواننده متوجه شود. ها از اسامی استفاده کنید که توضیح مختصرنامگذاري مجموعه

  نکته:

 جدا کنید. ","ها را با کنید، آندر صورتی که از بیش از یک مشخصه براي یک مجموعه استفاده می - 1

فرض کنید  تر نمایش داد.ها را سادهتوان آنها ترتیبی هستند میدر صورتی که اعضاي مجموعه به صورت رشته
  توان نوشت.تغییر دهیم. در این صورت می W3و  W1 ،W2را به  Warehousesاعضاي مجموعه 

Sets: 
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Warehouses/W1..W3/:b; 

EndSets 

  توانیم از این نوع نمایش استفاده کنیم.باشد میدر موادي که نوشتن تمام اعضاي مجموعه کار سختی

  هاي از پیش تعریف شده در لینگو در جدول زیر خالصه شده است.قالب

  قالب  مثال  اي مجموعهاعض

{, , , , } .. ..N 
{W, W, W, W, W} W..W StringM..StringN 
{Mon, Tue, Wed, Thu, Fri} Mon..Fri DayM..DayN 
{Oct, Nov, Dec, Jan} Oct..Jan MonthM..MonthN 
{Oct, Nov, Dec, Jan} Oct..Jan MonthYearM..MonthYearN 

  

ها روز و هاي فوق هر عدد صحیح مثبتی باشد. همچنین براي استفاده از قالبمشخص شده در قالب Mو  Nمقدار 
توانید از یک ماه و در قالب آخر نیز می .شونداسامی در سه حرف ابتدایی خالصه می ماه به یاد داشته باشسد که این

  رقمی استفاده کنید. 4یک سال 

  :وروثیها ممجموعه  -2

) به ارث هاي مادر(هاي) دیگري(مجموعههایی هستند که اعضاي خود را از مجموعهها موروثی مجموعهمجموعه
  باشد:می مادرهاي ها اصلی در مشخص کردن مجموعهها با مجموعهتنها تفاوت ساختار معرفی این مجموعه برد.می

SetName(ParentSetList)[/MemberList/][:Attribute]; 

یک نمونه از  Link(Warehouses, Stores)ایم. مجموعه اي از مجموعه موروثی را استفاده کردهقبالً نمونه  
ممکن  هايحالتدر صورتی که اعضاي مجموعه موروثی مشخص نشود، لینگو تمام  هاي موروثی است.مجموعه

اما در صورتی که مجموعه  نامند.م میهاي متراکها را مجموعهاین مجوعه گیرد.در نظر می را براي آن مجموعه
هاي موروثی ها را مجموعهکه در اینصورت آن کنیممیها را لیست موروثی شامل اعضاي خاصی باشد باید آن

  :نامندپراکنده می
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Sets: 

A/../; 

B/A.. A/; 

Connection(A, B)/ A,  A,  A,  A,  A/; 

EndSets 

  به صورت زیر در نظر گرفته شده است: Connectionموعه به تعریف فوق مج با توجه

Connection={ (, A), (, A), (, A), (, A), (, A)} 

  شوند.هاي پراکنده به دو شکل تعریف میمجموعه

  ).در باال Connection: در این صورت اعضا را باید یک به یک مشخص کرد(مجموعه به صورت مستقیم - 3
: در این حالت اعضاي مجموع داراي یک ویژگی خاص هایت فیلتر کردن مجموعهبا استفاده از خاص - 4

  را فیلتر کرد. مجموعهتوان هستند که با استفاده از همان ویژگی می

مسأله حمل و نقل را در نظر بگیرید. در نظر داشته باشید که نباید هیچ کاالیی از قم به یزد ارسال شود. به عبارت 
و یزد  2دیس شماره قم در مجموعه انبارها ان نباید هیچ ارتباطی بین قم و یزد باشد. Link اقیاشتقدیگر در مجموعه 

را با استفاده از یک رابطه کلی  (Qom, Yazd)را دارد. میخواهیم زوج  2اندیس شماره  هانیز در مجموعه فروشگاه
  حذف کنیم. مینویسیم: Linkاز مجموعه 

Link(Warehouses,Stores)|&#NE##Or# #NE# Distance, X

  ویا:

Link(Warehouses,Stores)|(&#NE##Or# #NE# Distance, X

 J است و یا فروشگاه Qomمخالف انبار  I یا انبارکنیم که هایی میرا شامل زوج Link با این دستور عمالً مجموعه
  است. Yazdمخالف فروشگاه 

  کته:ن

1 - & مجموعه اول( ارجاع بهWarehouses و (&  ارجاع)به مجموعه دومStoresباشد.) می 
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2 - &  و& نگهدانده گویند و تنها در فیلتر عضویت معتبرند. را اندیس جا 

3 - #NE# )به معنی عدم تساويNot Equal و (#Or# باشد.می 'یا'عمگر شرطی 

عضو به  9از  Distance، لذا مشخصه ها حذف شده استاز مجموعه ارتباط (Qom, Yazd)حال که زوج  - 4
 باید حذف شود: Yazdو  Qomیابد و فاصله بین دو شهر عضو کاهش می 8

! A transpotration model; 

Sets: 

Warehouses /Tehran Qom Isfahan/:b !Supply; ;  

Stores     /Semnan Yazd Tabriz/:a !Demand; ;  

Link(Warehouses,Stores) |(&#NE# #OR# &#NE#):Distance, X;      

EndSets 

 

!Here is data; 

Data: 

b=;    !Supply; 

a=  ;    !Demand; 

Distance=      !Distance between stores and warehouses; 

                  

; 

FixedCost=;                       !fixed cost($ per Km); 

EndData 

[Objective] Min =@Sum(Link(i,j):FixedCost*Distance(I,J)*X(I,J)); 

!Supply; 

@For(Warehouses(I): 

     [Supply]  @Sum(Stores(J):X(I,J))<=b(I) 

    ); 

 

!Demand; 

@For(Stores(J): 

      [Demand]  @Sum(Warehouses(I):X(I,J))>=a(J) 

    ); 
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شکل  Lingo|Pictureمطمئن شویم، بعد از اجراي مدل، با دستور  X(Qom, Yazd)براي اینکه از حذف متغیر 
  کنیم.ماتریسی برنامه را مشاهده می

  
توان مینیز  Solution Reportالبته در پنجره  یست.ن X(Qom, Yazd)کنیم، اثري از متغیر همانطور که مشاهده می

  حذف این متغیر را مشاهده کرد.

ها استفاده کردن مجموعه براي فیلتر هاي کشاورزي از عملگرهاي منطقیدر مثال قبل و همچنین در مسأله زمین
  ها به شرح زیر است:که مهمترین آن کردیم

 #EQ# مساوي

 #NE# نامساوي

 #GE# بزرگتر یا مساوي
 #GT# بزرگتر اکید

 #LE# کوچکتر یا مساوي
 #LT# کوچکتر اکید
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 #Or# یا
 #And# و

باشد. قبل از  الخصوص فیلتر کردن آنها میها و علیقطعاً یکی از موارد مهم در برنامه نویسی لینگو کار با مجموعه
  گردیم.ها برمیازیم وبعد دوباره به مبحث مجموعهپردها میهاي بیشتر در این زمینه، به معرفی انواع متغیرارائه مثال
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  انواع متغیرها:

مقدار دهی نشوند،  Data Sectionهایی که در قسمت قبالً در مورد متغیرها این نکته را یادآور شدیم که مشخصه
باست غیر پیوسته داشته باشیم، میدر صورتی که متغیري از نوع غیر از مت شوند.متغیر پیوسته نامنفی در نظر گرفته می

  کنیم.به صورت جداگانه به لینگو معرفی شود. براي اینکار از دستورهاي زیر استفاده می

 ;Gin(VariableName)@ متغیر عدد صحیح

یک متغیر صفر و  @Bin(VariableName); 

 ;Free(VariableName)@ متغیر آزاد

 ;Bnd(LowerBound,VariableName, UpperBound)@ متغیر کراندار
  نکته: 

  شود.انجام می For@تعریف متغیرها در حلقه  -

  مثالی از متغیر صفر و یک؛ مسئله کوله پشتی:

کیلوگرم بار در اختیار دارید. براي یک سفر کوتاه مدت باید این کوله را با  18یک کوله پشتی با قبلیت حمل 
کنید. واضح است که بدلیل محدودیت کوله پشتی، تمامی وسایل باشند پر می (امتیاز)وسایل زیر که داراي اولویت

تواند در کوله بارگذاري شود. بنابراین سعی داریم به یک برنامه ریزي خطی وسایل منتخب با بیشترین زیر نمی
  مجموع امتیاز را مشخص کنیم.

  وزن امتیاز وسیله
 4 7 آب

 5 5 گوشت یخ زده
 5 6 کنسرو
 5 5 میوه

زیجاتو سب ساالد  6 3 
 2 8 پتو
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 3 6 لباس گرم
  

متغیرهاي تصمیم عباتند از متغیرهاي صفر و یک که در صورت جایگیري در کوله مقدار یک و در غیر اینصورت 
  کنند.مقدار صفر اختیار می

I7،....،2، 1: اندیس وسایل  

  ها):پارامترها(داده

Weight.وزن وسایل :  

Rate.امتیاز(ارجحیت) وسایل :  

푋ا: متغیره ∈ {0,1}  

  مدل مسأله کوله پشتی به صورت زیر خواهد بود:

푀푎푥 푍 = 푅푎푡푒 푋
7

1
 

푊푒푖푔ℎ푡 푋
7

1
≤ 퐶푎푝푎푐푖푡푦 

푋 ∈ {0,1} 

، X کنیم، سه مشخصهرا تعریف کنیم و همانطور که مشاهده می Iبراي نوشتن مسأله فوق ابتدا باید مجموعه 
Weight  وRate  باید به مجموعهI .در قسمت  نسبت داده شودData Section  مقادیرRate ، Weight  وCapacity 

  شود.مدل نوشته می تعریف نوع متغیرها از بعد مشخص شده و

Model: 
Sets: 

Objects/Water Frozen_Meat Conserve Fruit Salad Blanket Worm_Clothes/: X, Weight, Rate; 

EndSets 
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Data: 

Weight= ; 

Rate  = ; 

Volume= ; 

EndData 

 

@For(Objects:@Bin(X)); 

 

[Objective] Max=@Sum(Objects:Rate*X); 

 

[WeightSt]    @Sum(Objects:Weight*X)<=Volume; 

 

End 

   نتایج:

Global optimal solution found. 
  Objective value:                              ٣٣.٠٠٠٠٠ 
  Objective bound:                              ٣٣.٠٠٠٠٠ 
  Infeasibilities:                              ٠.٠٠٠٠٠٠ 
  Extended solver steps:                               ٠ 
  Total solver iterations:                             ٠ 
 
 
                       Variable           Value        Reduced Cost 
                         VOLUME        ٠.٠٠٠٠٠٠            ١٨.٠٠٠٠٠ 
                      X( WATER)        ٧.٠٠٠٠٠٠-           ١.٠٠٠٠٠٠ 
                X( FROZEN_MEAT)        ٥.٠٠٠٠٠٠-           ٠.٠٠٠٠٠٠ 
                   X( CONSERVE)        ٦.٠٠٠٠٠٠-           ١.٠٠٠٠٠٠ 
                      X( FRUIT)        ٥.٠٠٠٠٠٠-           ٠.٠٠٠٠٠٠ 
                      X( SALAD)        ٦.٠٠٠٠٠٠-           ١.٠٠٠٠٠٠ 
                    X( BLANKET)        ٨.٠٠٠٠٠٠-           ١.٠٠٠٠٠٠ 
               X( WORM_CLOTHES)        ٦.٠٠٠٠٠٠-           ١.٠٠٠٠٠٠ 
                 WEIGHT( WATER)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٤.٠٠٠٠٠٠ 
           WEIGHT( FROZEN_MEAT)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٥.٠٠٠٠٠٠ 
              WEIGHT( CONSERVE)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٥.٠٠٠٠٠٠ 
                 WEIGHT( FRUIT)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٥.٠٠٠٠٠٠ 
                 WEIGHT( SALAD)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٣.٠٠٠٠٠٠ 
               WEIGHT( BLANKET)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٢.٠٠٠٠٠٠ 
          WEIGHT( WORM_CLOTHES)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٣.٠٠٠٠٠٠ 
                   RATE( WATER)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٧.٠٠٠٠٠٠ 
             RATE( FROZEN_MEAT)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٥.٠٠٠٠٠٠ 
                RATE( CONSERVE)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٦.٠٠٠٠٠٠ 
                   RATE( FRUIT)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٥.٠٠٠٠٠٠ 
                   RATE( SALAD)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٦.٠٠٠٠٠٠ 
                 RATE( BLANKET)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٨.٠٠٠٠٠٠ 
            RATE( WORM_CLOTHES)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٦.٠٠٠٠٠٠ 
 
                            Row    Slack or Surplus      Dual Price 
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                      OBJECTIVE        ١.٠٠٠٠٠٠            ٣٣.٠٠٠٠٠ 
                       WEIGHTST        ٠.٠٠٠٠٠٠            ١.٠٠٠٠٠٠ 
 
 

  

  نکته:

) نیست. Counterها اصلی(مادر) در توابع حقله گردي نیازي به استفاده از شمارنده(براي استفاده مجموعه -

 که یک نمونه از آن را در مدل اخیر مشاهده نمودید:

@For(Objects:@Bin(X)); 

 

[Objective] Max=@Sum(Objects:Rate*X); 

 

[WeightSt]    @Sum(Objects:Weight*X)<=Volume; 

 

  :کراندار متغیرهاي

کاال ارسال  90به تعداد  سمنانه باید از قم به ککرد نتیجه این مدل مشخص می.مسئله حمل و نقل را در نظر بگیرید

یر را قبل عبارت ز .وجود دارد سمنان به قمکاال براي انتقال کاال از  80حداکثر کاالي فرض کنید محدودیت  شود.

  کنیم:از تعریف مدل اضافه می

@For(Link(I,J)|I#Eq# #And# J#Equ#:@Bnd(,X(I,J),); 

  یابد.کاال کاهش می 80با افزودن محدودیت باال به متغیر مورد نظر، میزان کاالي انتقال یافته از قم به سمنان به 

X( TEHRAN, SEMNAN)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٢٠.٠٠٠٠٠ 
X( TEHRAN, YAZD)          ٥٠٩٠٠.٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠ 
X( TEHRAN, TABRIZ)        ٠.٠٠٠٠٠٠            ٨٠.٠٠٠٠٠ 
X( QOM, SEMNAN)           ٠.٠٠٠٠٠٠            ٨٠.٠٠٠٠٠ 
X( QOM, YAZD)             ١٨٥٠٠.٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠ 
X( QOM, TABRIZ)           ٠.٠٠٠٠٠٠            ١٠.٠٠٠٠٠ 
X( ISFAHAN, SEMNAN)       ٣٠٧٠٠.٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠ 
X( ISFAHAN, YAZD)         ٠.٠٠٠٠٠٠            ١١٠.٠٠٠٠ 
X( ISFAHAN, TABRIZ)       ٣٠٧٠٠.٠٠            ٠.٠٠٠٠٠٠ 

  نکته:
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ید. در نظر داشته باشید ممکن است به فکر وارد کردن محدودیت متغیر به عنوان یک محدودیت مدل باش -

 دهد.هاي بزرگتر) افزایش میکه اینکار مدل را بزرگتر و زمان حل آن را (درمدل

   

  ها:مثالی از فیلتر کردن مجموعه

 متخصصیناتاق به صورت زوجی از  4را در  متخصصین 8است که قصد دارداین  متخصصین 8شرکتی داراي 

 8تشکیل داده است تا این  متخصصینشرکت جدولی براي ناسازگاري  ،براي تشکیل ترکیب بهینه سازماندهی کند.

  اي دسته بندي نماید که بیشترین سازگاري را داشته باشند.نفر به بگونه

  8  7  6  5  4  3  2  1  کارشناس

1  -  9  3  4  2  1  5  6  

2  - - 1  7  3  5  2  1  

3  - - - 4  4  2  9  2  

4  - - - - 1  5  5  2  

5  - - - - - 8  7  6  

6  - - - - - - 2  3  

7  - - - - - - - 4  

8  - - - - - - - -  

  

با توجه به جدول ناسازگاري  باشد.می متخصصینمبین سازگاري کامل بین  1مبین ناسازگاري کامل وعدد  10عدد 

  این شرکت با بیشینه سازي سازگاري بین کارمندان را بیابید. متخصصینفوق ترکیب بهینه براي زوج 
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  حل:

ها کاندید براي قرار گرفتن در یک اتاق هستند. اما از آنجا است که هر کدام از زوج متخصص 8این شرکت داراي 

سازیم که تنها شامل اي میها را به گونهبرابر است، زیر مجموعه اشتقاقی از زوج (j,i)با ترکیب  (i,j)که ترکیب 

   یکی از ترکیبات فوق باشد.

 
Sets: 

Experts /Exp..Exp/; 

Pair(Experts, Experts)|(& #LT# &): Rate, X; 

EndSets 

 

Data: 

Rate=  

         

         

        

        

        

       

EndData 

 

@For(Pair(I,J):@Bin(X(I,J))); 

 

Min=@Sum(Pair(I,J):Rate(I,J)*X(I,J)); 

 

@For(Experts(I): 

     @Sum(Pair(K,J)|(K#EQ#I #OR# J#EQ#I):X(K,J))= 

     ); 
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Init. Section ،Calc. Section نکاتی در مورد  وData Section  

ه براي خالصه نویسی کاربرد دارد را مرور الزم است برخی نکات ک Data Sectionبعد از یادگیري استفاده از 

  کنیم:

عریف تها را آن  Data Sectionحذف و در  Set Sectionها را در میتوان تعریف اعضاي مجموعه - 1

 کرد:

Sets: 

Experts; 

Pair(Experts, Experts)|(& #LT# &): Rate, X; 

EndSets 

 

Data: 

Experts=E١..E٨; 

Rate=  

         

         

        

        

        

       

EndData 

 

@For(Pair(I,J):@Bin(X(I,J))); 

 

Min=@Sum(Pair(I,J):Rate(I,J)*X(I,J)); 

 

@For(Experts(I): 

     @Sum(Pair(K,J)|(K#EQ#I #OR# J#EQ#I):X(K,J))= 

     ); 
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توان همه پارامترها را یکجا تعریف کرد. براي مثال، با مراجعه به مثال کوله پشتی در براي خالصه نویسی می - 2

Data Section :داریم 

Data: 

Weight= ; 

Rate  = ; 

EndData 

  میتوان نوشت:

Data: 

Weight, Rate= 











; 

EndData 

  ویا:

 
Data: 

Weight, Rate= ; 

EndData 

 

حل کنیم. براي اینکار  ت یک اسکالر(پارامتر از بعد صفر)فاواي را با مقادیر متممکن است بخواهیم برنامه - 3

حمل و نقل کافیست هنگام مقدار دهی بجاي مقدار مشخصی، عالمت سوال قرار دهیم. براي مثال در مسئله 

 کنیم:تومان بود را به صورت زیر وارد می FixedCost( 100(که هزینه کاال از به ازاي هر کیلومتر
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! A transpotration model; 
 
Sets: 
Warehouses /Tehran Qom Isfahan/:b !Supply; ;  
Stores     /Semnan Yazd Tabriz/:a !Demand; ;  
Link(Warehouses,Stores):Distance, X;      
 
EndSets 
 
!Here is data; 
Data: 
b,a= ; !Supply & Demand; 
 
Distance=      !Distance between warehouses and stores; 
                    
                    
 
FixedCost=?; 
 
EndData 
 
Title Transportation Problem; 
 
[Objective] Min =@Sum(Link(I,J):FixedCost*Distance(I,J)*X(I,J)); 
!Supply  ; 
 @For(Warehouses(I): 
[Supply]      @Sum(Link(I,J):X(I,J))<=b(I) 
     ); 
 
!Demand  ; 
@For(Stores(J): 
     [Demandv] @Sum(Link(I,J):X(I,J))>=a(J) 
    ); 

  کند.را سوال می FixedCostشود که از شما مقدار با اجراي برنامه فوق صفحه زیر ظاهر می
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Init. Section:  

هاي شود. همانطور که قبالً نیز گفته شد، جواب نهایی مدلهاي غیر خطی استفاده میمقدار دهی اولیه فقط در مدل

جواب پیش رو با توجه به نقطه آغازي استفاده شده باشد. و بدین معنی است که می Localغیر خطی به صورت 

شاید  ) بدست آمده است و ممکن است با تغییر نقطه آغازین، جواب بهینه(!) تغییر کند.Solverتوسط حل کننده(

هاي غیر خطی این کار شاید هاي خطی را در چند ساعتی یاد گرفت، اما در مدلبتوان برنامه نویسی و تحلیل مدل

کنیم که شویم و تنها به این نکته بسنده میها زمان بر باشد که در اینجا وارد مباحث غیرخطی نمییا روزها و ساعت

تغییر کرده و تنها یک  Init Sectionدائم بوده و تغییر نخواهد کرد اما مقدار دهی در  Data Sectionمقدار دهی در 

  آید.مقدار اولیه براي متغیر به حساب می

Calc. Section:  

@Toolbox95



  علیرضا بهاري                                                                                    آموزش نرم افزار لینگو
  

هاي اولیه صورت بگیرد. اینکار باعث صرف وقت بیهوده سري عملیات روي داده ن است درون مدل یککمم

شود. بهتر است اینگونه محاسبات خارج از مدل انجام شود و بعد وارد مدل شود. البته راه هنگام اجراي مدل می

ت وارد مدل کنیم که اینکار عقالنی به دومی نیز وجود دارد و اینکه اینگونه محاسبات را به صورت یک محدودی

بد. براي مثال تابع هدف مسئله حمل و رسد. چرا که حجم محاسبات مدل براي رسیدن به جواب را باال مینظر نمی

  نقل را در نظر گیرید:

[Objective] Min =@Sum(Link(I,J):FixedCost*Distance(I,J)*X(I,J)); 

ها هزینه حمل و نقل از ضرب فاصله بین ر راه ارتباطی بین انبارها و فروشگاهکنید که براي هدر ایمجا مشاهده می

رسد اما، اي به نظر میآید. هرچند محاسبات سادهشهرها در هزینه ثابت حمل کاال به ازاي هر کیلومتر بدست می

-  بین انبارها و فروشگاهممکن است در مسائل بزرگتر زمان محاسباتی را افزایش دهد. بهتر است هزینه انتقال هر کاال

دهیم و تعریف اختصاص می Linkرا به  Costاي بنام محاسبه کنیم. براي اینکار ابتدا مشخصه Calc. Sectionها را در 

  کنیم:می

Calc: 
@For(Link(I,J): 

                           Cost(I,J)=FixedCost*Distance(I,J) 

); 

EndCalc 

  خواهد بود: برنامه کلی به صورت زیر

Model: 
 
Title Transportation Problem; 
 
Sets: 
Warehouses /Tehran   Qom   Isfahan/:b !Supply; ;  
Stores           /Semnan   Yazd   Tabriz/:a !Demand; ;  
Link(Warehouses,Stores):Distance, X, Cost;      
 
EndSets 
 
!Here is data; 
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Data: 
b,a= ; !Supply & Demand; 
 
Distance=      !Distance between warehouses and stores; 
                    
                    
 
FixedCost=; 
 
EndData 
 
Calc: 
@For(Link(I,J): 

                           Cost(I,J)=FixedCost*Distance(I,J) 

); 

EndCalc 

 
 
[Objective] Min =@Sum(Link(I,J):Cost* X(I,J)); 
!Supply  ; 
 @For(Warehouses(I): 
[Supply]      @Sum(Link(I,J):X(I,J))<=b(I) 
     ); 
 
!Demand  ; 
@For(Stores(J): 
     [Demandv] @Sum(Link(I,J):X(I,J))>=a(J) 
    ); 
End 

  ه: نکت

تواند بیاید. اما بیاد داشته باشید که ) هرجاي مدل قبل از تعریف مسئله میTitleقبالً گفته شد که عنوان مدل( -

اره در ابتداي برنامه تعریف ووان مدل را همننیز باشد. براي راحتی کار ع Calc Sectionحتماً باید قبل از 

 کنید.

بعدي مقدار جدیدي  Calc Sectionبت خواهد ماند که در مقدار دهی یک پارامتر(متغیر ثابت) تا زمانی ثا -

  براي آن تعریف شود.
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  توابع و عملگرها

در اینجا با برخی از توابع مهم  باشد.براي راحتی کار، برخی از توابع از قبل در لینگو تعریف شده و آماده استفاده می

  شویم:آشنا می

 عملگرهاي استاندارد: - 1

      شوند.اي تقسیم میابی منطقی و رابطهاین عملگرها به سه دسته حس

 علگرهاي حسابی: - 1.1

  هاي حسابی با اولویت ارزیابی ذر زیر نمایش داده شده است:جدول زیر عملگر

  اولویت  شرح  عملگر

  1  منفی  -

  2  توان  ^

  3  تقسیم  /

  4  ضرب  *

  جمع  +
5  

  تفریق  -

  هاي فوق عبارت باتوجه به اولویت

-4^2*2+8/4*7 

عالمت  در ادامه به ترتیبشود. خواهد بود. بدینصورت که ابتدا عالمت منفی اثر داده می 46برابر 

  باشد.می 14، برابر  4/8*7شود. ت.جه داشته باشید که حاصل عبارت اعمال می ضرب تقسیم و توان،

 عملگرهاي منطقی: - 1.2
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اعضاي  د ونفتری به کار میطاین عملگرها در جمالت شر اید.قبالً با عملگرهاي منطقی آشنا شده

ها به کار روند. ج از مجموعهتوانند خارها میعملگر کردند.مشخصی از مجموعه را مشخص می

براي نمایش  1لینگو از عدد  گردانند.را به عنوان خروجی برمی  Falseیا  Trueها جواب عملگر

  کند.براي نمایش غلط بودن عبارت شرطی استفاده می 0صحیح بودن و از عدد 

تعریف کنیم که وابسته به مقدار پارامتر دیگري باشد. بدین  Zپارامتري مانند  واهیمخبراي مثال می

  باشد: 4و در غیر این صورت برابر با  14برابر  z بود مقدار  2باربر با  aصورت که اگر مقدار 

Data: 
A=; 
EndData 
 
Calc: 
 
Z=(a#NE#)*+(a#Eq#)*; 
 
EndCalc 

  خروجی به صورت زیر خواهد بود:

 
                                           Variable           Value 
                                                  A         
                                                  Z         

  دهد:ها را نمایش میعملگرهاي منطقی و اولویت آن جدول زیر

  اولویت  شرح  عملگر

#Not#  
دار اشد مقدار یک و در غیر اینصورت مقاگر عبارت سمت راست عملگر درست ب

  گرداندصفر را بر می
  باالترین

#EQ#  0و در غیر اینصورت  1مساوي باشد، عملوند دو اگر  

  #NE#  ،0و در غیر اینصورت  1اگر دو عملوند برابر نباشند  

#GT#  و در غیر  1بزرگتر اکید باشد،  راست چپ از عملوند سمت اگر عملوند سمت
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  0اینصورت 

#GE#  
و  1باشد،  بزرگتر یا مساوي راست چپ از عملوند سمت اگر عملوند سمت

  0در غیر اینصورت 

#LT# و در  1باشد،  کوچکتر اکید راست چپ از عملوند سمت اگر عملوند سمت

  0غیر اینصورت 

#LE# و  1باشد،  تر یا مساويکوچک راست چپ از عملوند سمت اگر عملوند سمت

  0در غیر اینصورت 

#AND# پایین ترین  0و در غیر اینصورت  1دو عبارت سمت راست و چپ درست باشد،  هر  

#OR# 0و در غیر اینصورت  1چپ درست باشد،  یادو عبارت سمت راست  یکی از  

  

 اي:عملگرهاي رابطه - 1.3

  اید.شود که پیشتر با آن آشنا شدهها استفاده میها براي نمایش نوع محدودیتاز این عملگر

  شرح  عملگر

  محدودیت تساوي  =

  محدودیت کوچکتر یا مساوي =>

  محدودیت بزرگتر یا مساوي =<

 

 توابع ریاضی: - 2

  کنید:برخی از توابع ریاضی در لینگو تعبیه شده است که در جدول زیر مشاهده می
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  شرح  تابع

@Abs(x)  قدر مطلق x گرداندرا برمی 

@Cos(x) کوسینوس x گرداندرا برمی 

@Exp(x) عدد 푒 گرداندرا برمی 

@Floor(x)  صحیح ءحز x گرداندرا برمی 

@Log(x) طبیعی گاریتمل x گرداندرا برمی 

Mod(x,y)  باقیمانده تقسیمx  برy گرداندرا برمی 

@Sign(x) عالمت x گرداندرا برمی 

@Sin(X) سینوس x گرداندرا برمی 

@Smax(x,x,..,xn)  بیشترین مقدار بینx,x,..,xn گرداندرا برمی  

@Smin(x,x,..,xn) رین مقدار بین متکx,x,..,xn گرداندرا برمی  

@Sqr(x)  توان دومx گرداندرا برمی  

@Sqrt(x) ریشه دوم x گرداندرا برمی  

@Tan(x) تانژانت x گرداندرا برمی  

 

 اي:مجموعهتوابع  - 3

  ها تعبیه شده است:در لینگو برخی توابع براي کار روي مجموعه
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  شرح  تابع

@Index  گرداند.لیه مجموعه در خود مجموعه را برمیاندیس مولفه او 

@Size گرداندتعداد اعضاي مجموعه را برمی. 

@Warp کند.ترتیب اعضاي جامعه را از انتها به ابتدا تبدیل می 

@In ؟هآیا مولفه مشخصی در مجموعه قرار دارد یا ن  

عضوي  10و  3خواهیم آن را به دو مجموعه عضو در اختیار داریم و می 10اي با فرض کنید که مجموعه

-مشخص می In@ها را مشخص کره و دیگري را با استفاده از تابع اینکار یکی از مجموتقسیم کنیم. براي 

  کنیم:

Sets: 

Machins/M..M/; 

Mach(Machins)/M M M/; 

Mach(Machins)|#Not#@In(Mach,&):a; 

 

EndSets 

X=@In(Machins,@Index(Machins,M)); 

Y=@Index(Mach,M); 

Data: 

a=; 

EndData 

ممکن است بخواهیم از شماره اندیس عضوي از یک مجموعه در مدل استفاده کنیم. براي  نهمچنی

اي که در باال اشاره شده است، استفاده ، به گونهIndex@استخراج شماره اندیس یک مجموعه از تابع  

  یم.کنمی

 :توابع رابط کاربر - 4
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 File@ تابعتوابع رابط کاربري ابزاري است براي برقراري ارتباط بین مدل و منابع خارجی. از این بین تنها

استفاده  Calc Sectionو یا  Data Sectionتوانند در قابل استفاده در هرجاي مدل است. باقی توابع تنها می

  شوند.

@File('FileName') 

شود که در بخش ها به مدل استفاده میاز این تابع براي فراخوانی فایل خارجی جهت وارد کردن داده

  شویم.بعدي بیشتر آشنا می

@Text([['FileName'],'a']) 

- یصورت م Data Sectionدر  شود که در  اینکارده میها به فایل متنی استفااز این تابع براي انتقال داده

ن ضمیمه کنید براي جلوگیري خواهید یک خروجی به ااید و میاگر اسمی براي فایل انتخاب کرده گیرد.

  سی فایل، دومین عبارت را به آن اضافه کنید.یباره نواز دو

 توابع گزارش گیري: - 5

@Write 

  شود.از این تابع براي نوشتن متون در خروجی استفاده می

@WriteFor(SetName(Counter):Attribute or Text) 

  کنیم.براي اینکه بخواهیم مقادیر یک مشخصه را بنویسیم از این تابع استفاده می

@Format(Value,FormatDescriptor) 

  شود.دي نمایش داده شده استفاده میاز این تابع براي قالب بندي مقدار عد

ه را در یک فایل متنی ذخیره مثال حمل و نقل را در نظر بگیرید. در نظر داریم مقادیر حجم انتقال یافته بهین

  کنیم:

Model: 
 
Title Transportation Problem; 
 
Sets: 
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Warehouses /Tehran   Qom   Isfahan/:b !Supply; ;  
Stores           /Semnan   Yazd   Tabriz/:a !Demand; ;  
Link(Warehouses,Stores):Distance, X, Cost;      
 
EndSets 
 
!Here is data; 
Data: 
b,a= ; !Supply & Demand; 
 
Distance=      !Distance between warehouses and stores; 
                    
                    
 
FixedCost=; 
 
@Text()= 

@Write(*'*','Transport Volume',*'*',@NewLine()); 

@Text()= 

@Write('From',*' ','To',*' ','Volume',@NewLine()); 

@Text()= 

@WriteFor(Link(I,J):Warehouses(I),*' ',Stores(J),*' ',@Format(X(I,J),'g'), 

@NewLine()); 

EndData 
 
Calc: 
@For(Link(I,J): 

                           Cost(I,J)=FixedCost*Distance(I,J) 

); 

EndCalc 

 
 
[Objective] Min =@Sum(Link(I,J):Cost* X(I,J)); 
!Supply  ; 
 @For(Warehouses(I): 
[Supply]      @Sum(Link(I,J):X(I,J))<=b(I) 
     ); 
 
!Demand  ; 
@For(Stores(J): 
     [Demandv] @Sum(Link(I,J):X(I,J))>=a(J) 
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    ); 
 

End 
  نکته:

 شود.خط بعدي استفاده می jبراي رفتن به  NewLine(j)@از تابع  -

 شوند.بیایند عیناً چاپ می WriteFor@یا  Write@تابع در   ''بین ی که عبارات -

را به تعداد دفعات زیادي بنویسیم(مثالً *************) براي خالصه نویسی  یک رشتهاگر بخواهیم  -

 کنم.:پشت تنها یک کارکتر آن استفاده می (عملگر تکرار متن)از عالمت *

@Text()=@Write(*'*') 

  .عالمت * خوهد بود 10فوق خروجی 

 کنیم:استفاده می ()Dual@براي نمایش مقادیر دوگان یک متغیر از تابع  -

Data: 
@Text()= 

@Write(*'*','Transport Volume',*'*',@NewLine()); 

@Text()= 

@Write('From',*' ','To',*' ','Volume',@NewLine()); 

@Text()= 

@WriteFor(Link(I,J):Warehouses(I),*' ',Stores(J),*' ',@Format(X(I,J),'g'), 

@NewLine()); 

EndData 

 
@Status: 

براي بیکران  2کد  براي نشدنی بودن، 1براي بهینه سرتاسري، کد 0دهد. کدوضعیت نهایی فرایند حل را نمایش می

 5ل شدنی که مکن است بهینه هم باشد، کد براي یک ح 4براي حالت نامعین(شکست در حل)، کد  3کد  بودن،

  باشد.ه میبراي بهینه موضعی و غیر 6بیکرانی یا نشدنی بودن، کد براي 

@Text()=@Write('Model Status is:    ',@Status,@NewLine()) 
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@SterLen(String) 

  گرداند.طول یک رشته مشخص را برمیاین تابع، 

@Table(Set or Attribute) 

-اگر بخواهیم یک مشخصه(پارامتر یا متغیر) و یا مجموعه را به صورت جدولی نمایش دهیم از این تابع استفاده می

 کنیم.

@Text()=@Table(X); 
@Text()=@Table(Link); 

  ر خواهد بود:خروجه به شکل زی

        S١   S٢   S٣ 
   W٩٠   ٠    ١٠   ١ 
   W٠    ٠    ٩٠   ٢ 
   W٠    ١١٠  ٠    ٣ 
       S١  S٢  S٣ 
   W١   X   X   X 
   W٢   X   X   X 
   W٣   X   X   X 
@If(LogicalCondition, TrueResutl, FalseResult) 

 اشد، که شرط مشخص شده درست بشود. این تابع در صورتی هاي شرطی استفاده میاز این تابع براي گزاره

TrueResult  ،و در صورتی که شرط مشخص شده نادرست باشدFalseResult گرداند.را برمی  

@Warn('Text',LogicalCondition) 

  هد.داین تابع در صورتی که شرط مشخص شده برقرار شود، پیغام را نمایش می
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  هاي خارجیها از فایلفراخوانی داده

ها در منظقی نیست. بهتر است آنها به خصوص زمانی که مسئله بزرگ است در یک فایل لینگو نگهداري داده

ها از مدل مواقع حل فراخوانی شود. همچنین این کار باعث تفکیک داده پایگاه داده خارجی نگهداري شده و در

  تر خواهد بود.ساده تغییرات آن راشده و 

  :OLE@با استفاده از تابع ها از اکسل ورود داده

  ترین کار براي استفاده از این تابع به شکل زیر است:ساده

ObjectList=@OlE([SpreadsheetFile][RangeListName]); 

عباراتی که داخل عالمت [] قرار گرفته اند اختیاري است. در صورتی که این موارد وارد نشود، لینگو فایلی که   

اما بهتر است  دهد.ها اختصاص می- ObjectList ها درون آن را به ترتیب بهرا در نظر گرفته و دادهفعال است 

  همواره نام فایل و محدوده آن مشخص شود. مثال حمل و نقل را در نظر بگیرید:

Model: 
 
Title Transportation Problem; 
 
Sets: 
Warehouses:b !Supply; ;  
Stores           :a !Demand; ;  
Link(Warehouses,Stores):Distance, X, Cost;      
 
EndSets 
 
!Here is data; 
Data: 
Warehouses, Stores, a, b, 

Distance=@Ole('E:\Inputs.xls','A:A','B:D','B:D','E:E','B:D'); 

FixedCost=; 

@Text()=@table(Distance); 

@Text()=@table(warehouses); 

@Text()=@table(Stores); 

@Text()=@table(Link); 
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@Text()=@table(a); 

@Text()=@table(b); 

FixedCost=; 

 
EndData 
 
Calc: 
@For(Link(I,J): 

                           Cost(I,J)=FixedCost*Distance(I,J) 

); 

EndCalc 

 
 
[Objective] Min =@Sum(Link(I,J):Cost* X(I,J)); 
!Supply  ; 
 @For(Warehouses(I): 
[Supply]      @Sum(Link(I,J):X(I,J))<=b(I) 
     ); 
 
!Demand  ; 
@For(Stores(J): 
     [Demandv] @Sum(Link(I,J):X(I,J))>=a(J) 
    ); 
 

End 
 

  را تغییر دهید. OLE@ها به اکسل کافیست ترتیب استفاده از تابع براي فرستادن جواب

@OlE([SpreadsheetFile][RangeListName])= ObjectList; 
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