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1. Inleiding

Bij het keuzevak "Mathematische Programmering" moeten oplossingen

gevonden worden voor enkele aan de praktijk ontleende probleem~

stellingen. Hiertoe dient u modellen op te stellen die met behulp van

de beschikbare software op de THE computers doorgerekend moeten worden.

Aan de TH Eindhoven is op DEC VAX computers standaard software

beschikbaar voor mathematische programmering. De hier volgende

beschrijving geldt voor de pakketten SCICONIC (Mathematische

Programmering Oplossings Software) en MGG (Matrix Generator Generator)

van Scicon Limited te Londen. Van beide pakketten is een engelstalige

User Guide beschikbaar.

Deze handleiding voor studenten is als eerste introductie bedoeld,

voldoende voor eenvoudige situaties. Voor meer complexe situaties,

formuleringen en uitwerkingen, zullen de genoemde User Guides

geraadpleegd dienen te worden. De belangrijkste hoofdstukken uit de

user guides zijn als bijlage hier bijgevoegd.

De lezer wordt geacht voldoende kennis van de theorie over model~

vorming en oplossingsmethoden via de mathematische programmerings

technieken te hebben. Zo nodig raadplege men de syllabus hierover:

"Lineaire programmering langs pragmatische lijnen" van prof.dr. C.B.

Tilanus, dictaatnummer 1.270.0.
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2. Volgorde van werken

In het algemeen zal de hieronder aangegeven volgorde van werken

aangehouden worden.

1. Probleemstelling bestuderen.

2. Model definieren.

3. Gegevens verzamelen.

4. Invoer voor computerverwerking opstellen.

5. Computerterminal gebruiken om invoer te plegen en om een uitvoer

t.a.v. de oplossing voor het probleem te produceren.

6. Uitvoer bestuderen en resultaten valideren.

7. Resultaten rapporteren.

In de praktijk zal het nodig blijken in voorkomende gevallen

stappen terug te doen en stappen te herhalen.

In dit vervolg zullen we ons voornamelijk met de stappen 4 en 5

bezig houden.
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3. SCICONIC

Op de VAX van de THE is het SCICONIC pakket voor mathematische

programmering beschikbaar.

Dit programma heeft mogelijkheden voor:

~ Lineaire Programmering (via de Simplex methode),

- Integer en niet-lineaire programmering (via de branch and bound

techniek).

Bij dit laatste heeft het de mogelijkheden van:

integer en 0-1 variabelen,

semi~continue variabelen,

- special ordered sets.

Voor een uitvoeriger beschrijving van deze laatste mogelijkheden zie

hoofdstuk 7 van de SCICONIC USER GUIDE.

3.1. Invoer

De gegevens-matrix moet in MPS formaat aangeleverd worden (eventueel

m.b.v. een matrix generator gegenereerd).

Een beschrijving van het MPS formaat volgt hierna.

Een klein voorbeeldje:

NAME

*
SYLLAB30

* PRODUCTIE PROBLEEM UIT SYLLABUS LP (1.270.0) BLDZ 30

*
ROWS

N WINST

L MACHINE1

L MACHINE2

L MACHINE3

L MACHINE4

COLUMNS

PRODX1 WINST 1.0

PRODX1 MACHINE1 1.0 MACHINE2 1.0

PRODX1 MACHINE3 2.0 MACHINE4 3.0

PRODX2 WINST 1 .0

PRODX2 MACHINE1 4.0 MACHINE2 2.0

PRODX2 MACHINE3 3.0 MACHINE4 2.0



RHS

UREN

UREN

ENDATA

MACHINE1

MACHINE3

20.0

30.0

MACHINE2

MACHINE4

12.0

24.0

3.2. Besturing

Besturing van SCICONIC gaat met behulp van kommando's die het mogelijk

maken de vereiste verwerking aan de probleemsituatie aan te passen.

Vaal' de verreweg meest voorkomende standaardsituaties zijn standaard

commandosets beschikbaar gemaakt.

Een voorbeeld:

INFILE='MATRIX' @ INVOER FILE

CONVERT @ LEES DE INVOER

SETUP (MINIMISE) @ KIES DE PROBLEEMSETTING

PRIMAL @ SIMPLEX UITVOEREN

PRINTSOLN @ GEEF DE RESULTATEN

OUTFILE='UITVOER' @ NAAM VAN DE FILE VOOR DE UITVOER

PUNCHSOLN @ PRODUCEER DE UITVOERFILE

STOP @ EINDE RUN

3.3. Uitvoer

De resultaten kunnen op uw terminal getoond worden, maar oak op een

bestand bewaard worden am uit te printen of te gebruiken voor latere

verwerking. Eventueel kan dan een z.g. Report Generator gebruikt

worden, zodat de resultaten in een vaor leken begrijpelijke vorm en

terminologie gepresenteerd kunnen worden. In deze handleiding zullen we

de Report Generator overigens niet behandelen.

,.., 6 -



4. MPS invoer formaat

Het ~tandaard MPS formaat i~ het de-facto standaard formaat

geworden dat nu door nagenoeg aIle L.P.~pakketten gebruikt wordt.

Oor~pronkelijk wa~ het het invoerformaat voor het MPS (Mathematical

Programming Sy~tem) pakket dat op IBM 360 systemen beschikbaar wa~.

Naa~t de elementen van de gegevensmatrix kan via de MPS-formaat

invoer o.a. ook de zg. BASIS ge~pecificeerd worden, hetgeen bij grote

problemen nuttig en tijdbe~parend kan zijn.

In deze handleiding worden aIleen de matrix gegeven~specificatie

beschreven. Zie hoofdstuk 8 van de SCICONIC USER GUIDE voor een

uitvoeriger beschrijving van het MPS formaat.

Traditioneel wordt een invoerregel nog vaak als een kaart (pons~

kaart) be~chreven (po~itie~ = kolommen, max 80 po~itie~, etc.).

De volgorde van de hier volgende specificatie~ is ook de volgorde

waarin de ver~chillende gegeven~ ingevoerd dienen te worden.

4.1. NAME (verplicht aanwezig)

De eer~te regel dient de NAME regel te zijn. Hiermee wordt een naam

gegeven aan het probleem.

po~ 1 tim 4 NAME

pos 15 tim 22 zelf te kiezen naam

Overige po~itie~ leeg laten.

4.2. * (commentaar, niet verplicht aanwezig)

Elke regel die * in positie 1 heeft wordt al~ commentaar beschouwd en

verder nergens voor gebruikt. Commentaarregels mogen overal in de MPS

invoer voorkomen.

4.3. ROWS (verplicht aanwezig)

Geeft aan dat onmiddellijk daarna de namen van de constraints (rijen)

volgen.

pos 1 tim 4 ROWS

- 7 -



4.4. Rijen gegevens:

po~ 2

pos 5 tim 12

type v.d. constraint (N, E, L of G)

zelf gekozen constraintnaam

De verschillende mogelijke rij-type codes zijn:

N non restraint, d.w.z. de doelfunctie

E equality, d.w.z. een gelijkheids constraint

L less than or equal, d.w.z. kleiner of gelijk type

G greater than or equal, d.w.z. groter of gelijk type

4.5. COLUMNS (verplicht aanwezig)

Geeft aan dat onmiddellijk daarna de namen van de kolommen (variabelen)

en de matrix waarden volgen. Aileen de combinaties met waarden ongelijk

aan nul hoeven te worden ingevoerd.

pos 1 tim 7

4.6. Kolomgegevens

pos 5 tim 12

pos 15 tim 22

pos 25 tim 36

pos 40 tim 47

pos 50 tim 61

COLUMNS

(de eerste 3 velden verplicht aanwezig)

variabelenaam

constraintnaam

matrix element waarde

constraintnaam

matrix element waarde

Aileen de waarden * 0 hoeven gegeven te worden. Aile gegevens behorend

bij een en dezelfde matrixkolom dienen opeenvolgend opgegeven te

worden.

4.7. RHS (verplicht aanwezig)

Geeft aan dat de daaropvolgende regels de RIGHT HAND SIDE (rechterdeel

van de constraint vergelijkingen) bevatten. Aileen de waarden * 0

hoeven te worden ingevoerd.

pos 1 tim 3 RHS

- 8 -



4.8. Right hand side gegevens (De eerste 3 velden verplicht aanwezig)

pos 5 tim 12 rechterdeel-naam

pos 15 tim 22 constraintnaam

pos 25 tim 36 waarde van het rechterdeel

pos 40 tim 47 constraintnaam

pos 50 tim 61 waarde van het rechterdeel

Vaak is er slechts ~~n rechterdeel-naam in een probleem, maar het is

mogelijk alternatieve situaties snel door te rekenen met meerdere right

hand sides.

Bij de verwerking kan er i.h.a. slechts ~~n tegelijk actief zijn.

4.9. RANGES (niet verplicht)

Geeft aan dat hierop volgend de ranges gegeven worden. Een range is een

methode om twee constraints in ~~n te rangen als het enige verschil in

het rechterdeel is (b.v. ~10 en ~15, geeft een range van 5).

pos 1 tim 6

4.10. Ranges gegevens:

pos 5 tim 12

pos 15 tim 22

pos 25 tim 36

pos 40 tim 47

pos 50 tim 62

RANGES

(de eerste 3 velden zijn verplicht)

rangenaam

constraintnaam

waarde van de range

constraintnaam

waarde van de range

Het effect van de rangewaarde is afhankelijk van het type van de rij.

Bij type E De waarde van de range wordt opgeteld bij de

righthandside waarde. Als de waarde negatief

is, is dus de som lager dan de righthandside

waarde.

RHS ~ RIJ WAARDE ~ RHS + RANGE of andersom

RHS + RANGE ~ RIJ WAARDE ~ RHS als de RANGE

negatief is. (Rij"waarde betreft het

linkerdeel van de constraint vergelijking.)



Bij type G

Bij type L

4.11. BOUNDS

De waarde van de range (die dan po~itief moet

zijn) wordt opgeteld bij de righthandside

waarde.

RHS ~ RIJ WAARDE ~ RHS + RANGE

De waarde van de range (die positief moet

zijn) wordt afgetrokken van de righthandside

waarde.

dus: RHS - RANGE ~ RIJ WAARDE ~ RHS

(niet verplicht)

Geeft aan dat hierop volgend de bounds (begrenzingen) voor de

variabelen (kolommen) volgen.

pos 1 tim 6 BOUNDS

4.12. Bounds speclficatles

pos 2 tim 3 TYPE (UP, LO, FX, MI, PL, FR, UI, BV, SC)

pos 5 tim 12 Bound naam

pos 15 tim 22 variabelenaam

pos 25 tim 36 waarde (niet bij MI, PL, FR of BV)

De mogelijke type codes zijn:

UP

LO

FX

MI

PL

FR

UI

BV

bovengrens

ondergrens

vaste waarde, geen onderbegrenzing mag gelden

ondergrens op min oneindig, hierbij geen

waarde opgeven

ondergrens 0, geen bovengrens, hierbij geen

waarde opgeven

geen begrenzingen aanwezig, hierbij geen

waarde opgeven

alleen gehele waarden mogelijk, bovengrens

opgeven

binaire (0-1) variabele, hierbij geen waarde

opgeven
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SC Semi~continue waarde-bovengren~ opgeven,

ondergren~ is 1, maar ook 0 i~ mogelijk

Variabelen waarvoor geen bounds gegeven i~, zijn type PL.

4.13. ENDATA (verplicht aanwezig)

Deze regel ~luit de matrixgegeven af. Er mogen meerdere matrices in een

bestand voorkomen. In zo'n geval zijn er even zoveel NAME als ENDATA

regels.

pos 1 tim 6 ENDATA

... 11 -



5. Matrix generatoren

Een Matrix generator is een programma om gegevens van de L.P.

matrix in MPS formaat te produceren.

De belangrijkste eisen aan een matrix generator te stellen zijn:

Oorspronkelijk ruwe, niet reeds bewerkte gegevens (die herkenbaar

zijn voor de gebruikers), moeten ingevoerd kunnen worden.

~ Modeldefinitie en gegevens manipulatie regels moeten onafhankelijk

van de gegevens zelf gespecificeerd kunnen worden.

Het nut hiervan is dat:

~ Gegevensinvoer kan voorbereid en uitgevoerd worden door niet

specialisten (routine verwerking), ook bij veranderingen in de

gegevens.

Specialisten kunnen gemakkelijk wijzigingen aanbrengen als de

situatie daarom vraagt (niet~routine zaken), bijvoorbeeld situaties

die niet voorzien waren in de logica van het model.

MPS invoer kan in het algemeen op 3 manieren gecreeerd worden:

1. Met behulp van een z.g. editor, waarmee bestanden interactief

aangemaakt of gemodificeerd kunnen worden. Dan moeten aIle

matrix elementen precies in de juiste positie ingetypt worden.

2. Met behulp van een klein programmaatje (Fortran, Algol, Basic,

etc.) die zorgt dat de ingevoerde getallen precies in de juiste

volgorde en kolommen neergezet worden. Zo'n programmaatje is

voor u al gemaakt (MPSIN, te gebruiken via LPSOLVE).

3. Met behulp van een echte uitgebreide matrix generator, waardoor

u niet de matrixwaarden zelf invoert, maar de ruwe gegevens

waaruit door de matrix generator dan de matrix elementen

berekend worden en in het goede formaat in een file gezet.

Voor kleine en eenvoudige problemen is een matrix generator niet

nodig, voor grote, complexe en veranderende problemen is een matrix

generator onontbeerlijk. Het gebruik is i.h.a. veel complexer dan van

het LP oplossings-programma, omdat er veel meer te specificeren valt.

Beschikbaar op de VAX van de THE is o.a. MGG (Matrix Generator

Generator) van dezelfde leverancier als SCICONIC.

Hierbij wordt de modelsituatie gespecificeerd waardoor een Fortran

programma gegenereerd wordt om:

- 12 -



- invoer van de elementaire gegevens te plegen,

~ volgens de modelspecificatie hieruit MPS formaat gegevens te

produceren (de matrix),

- eventueel ook m.b.v. de L.P.-oplossing (uit SCICONIC) rapportage op

maat te plegen.

~ 13 -



6. VAX terminal sessie

Als u de beschikking heeft over een interactieve terminal (meestal

een beeldschermterminal), dan moet u eerst inloggen (toegang krijgen)

op het VAX systeem, d.w.z. u moet achtereenvolgens:

~ terminalapparatuur aanzetten,

- verbinding maken,

- identificatie opgeven.

6.1. Terminal aanzetten

De meeste beeldschermterminals worden aangezet door een schakelaar

links aan de achterkant van het beeldscherm om te zetten.

6.2. Verbinding via het THENET

Voor terminals die niet rechtstreeks verbonden zijn met een bepaalde

computer, maar via het THENET een keuze kunnen maken uit de

verschillende computers, geldt de volgende procedure:

Alle computers hebben een bepaald adres; voor de VAX 11/750 computers

(het VMS besturingssyteem) zijn deze:

Computer THENET~adres

VAX-1/VMS 300

VAXA2/VMS 320

Als u op RETURN drukt krij gt u de THENET-prompt ("If"). U kunt nu een

aantal commando's aan het THENET geven: HELP, DONE, CALL, ECHO en

STATUS. Zie voor een uitvoeriger beschrijving van THENET het

Rekencentrum Informatiebulletin AG~64.

Voor het werken met een VAX moet de locale echo (van het THENET)

uitstaan. Hiervoor dient het commando ECHO OFF. Daarna maakt men met

het CALL commando een verbinding met een computer: (de ingetoetste

tekens zijn onderstreept)

If ECHO OFF

If CALL 300

Als er een verbinding vrij is krijgt men de melding:

If CALL COMPLETED TO <adres>

Drukt men nu nogmaals op RETURN dan meldt de VAX zich.

,.., 14 -



(fout password ingetypt)

6.3. Gebruikersidentificatie

De VAX~computer meldt zich met:

USERNAME:

Hierachter moet de aan u ver~chafte gebruiker~naam ingetypt worden,

gevolgd door het indrukken van de RETURN~toet~.

PASSWORD:

Nu moet het bijbehorende pa~~word ingetypt worden, ook weer afge~loten

met de RETURN~toets.

Als het password wordt ingetypt verschijnen de letters niet op de

terminal (no-echo) om te voorkomen dat iemand anders het password te

weten komt.

Hebt u een juiste combinatie van gebruikersnaam en password correct

ingetypt dan verschijnt op de terminal:

Welcome to VAX/VMS version 4.1

(hier staan verder eventueel berichten die voor de gebruikers

belangrijk zijn)

$

Tot slot staat op de eerste positie van de laatst gebruikte regel een

$Mteken (de prompt) om aan te geven dat hierna een DCL (Digital Command

Language) commando gegeven kan worden.

Wordt de gebruikersnaam of het password verkeerd ingetypt dan komt er

een foutboodschap op de terminal.

Voorbeelden:

Username: GERARD

Password:

User authorisation failure

Username: GERARD

Password:

Welcome to VAX/VMS version 4.1

$

(nu het goede password)

6.4. Beeindigen

Wilt u de terminal-sessie beeindigen dan moet u dit kenbaar maken

middels het commando:

$ LOGOUT

Dus NIET door de terminal uit te zetten!

- 15 -



Het re~ultaat van dit commando i~ dat uw ~e~~ie beeindigd wordt; op de

terminal ver~chijnt de gebruikersnaam en daarachter de datum en de tijd

waarop dit commando is uitgevoerd.

LOGOUT/FULL geeft tevens informatie over o.a. de verbruikte CPU tijd en

de "elapsed time", d.w.z. de tijd die verstreken is sinds het inloggen.

Daarna komt de THENET prompt # op het ~cherm, en kan de apparatuur

eventueel uitgeschakeld worden.

Voorbeeld:

$ LOGOUT

USER 42 logged out at 29-AUG-1985 15:17:15.50

Hierna voIgt nog een melding van het THENET:

# SESSION 1 CLOSED TO 300,0

#

en u bent weer terug op het commando-niveau van het THENET

Meer gedetailleerde informatie over het gebruik van de VAX computer

is te vinden in het rekencentrum informatiebulletin AG-75. Zorg dat u

het gelezen hebt en dat u het zonodig kunt raadplegen tijdens uw

gebruik van de terminals op de VAX.

6.5. Terminal eigenschappen

Afhankelijk van het type terminal, spelen bepaalde eigenschappen een

role Bijvoorbeeld de breedte (aantal tekens) van een regel. I.h.a.

hebben beeldscherm terminals regels van 80 posities, maar sommige

kunnen meer (132) posities weergeven. Hiervoor kunt u dan soms

gebruiken:

SET TERMINAL/WIDTH=132 en

SET TERMINAL/WIOTH=80

Ook bij beeldscherm terminals is er vaak een toets:

NO SCROLL (of BEELO VAST)

Hiermee kunt u de over het scherm lopende regels stopzetten of weer

door laten gaan, teneinde de regels te lezen. Oit kan ook met de CTRL~S

en CTRL-Q toets combinatie (voor stoppen en doorgaan).

Tenslotte is er vaak een interrupt toets, of break, om een run af te

breken. In ieder geval is dit mogelijk met de combinatie CTRL-C

(Control toets ingedrukt houden en C toets indrukken).



7. Be8tand8beheer op de VAX

Bij het gebruik van een computer, zoa18 de VAX, 8peelt het beheer

van bestanden een grote rol bij het gebruik.

Om de verschillende voorkomende be8tanden (gegeven8, programma'8,

uitvoer, etc.) gemakkelijk te kunnen onderscheiden biedt de VAX een

aantal mogelijkheden waarvan de belangrijkste hier vermeld worden.

Het begrip DEFAULT speelt bij computer8 een grote rol. Teneinde

niet telkens weer onnodig veel dingen te moeten specificeren, worden er

regels vastgesteld wat gebruikt wordt in het geval we bepaalde

informatie niet geven. Letterlijk vertaald is "by default" in het

Nederlands "bij verstek", dus bij afwezigheid.

7.1. Bestandsnamen

We identificeren elk bestand met behulp van een unieke naam die

bestaat uit een aantal onderdelen:

[DIRECTORY.SUBDIRECTORY]FILENAAM.TYPEjVERSIE

Door het gebruik van goede defaults (dat is wat gebruikt wordt als we

niets specificeren) zal in de praktijk vaak de volgende vorm gebruikt

worden:

FILENAAM of FILENAAM.TYPE

Deze filenaam bestaat uit maximaal 9 alfanumerieke tekens (d.w.z.

letters en cijfer8, geen 8peciale teken8). Kies bij voorkeur een

veelzeggende, makkelijk te onthouden naam:

MATRIXA

H 17 ~



7.2. Type aanduiding van de bestanden

Oeze zegt i.h.a. iet8 over de 800rt informatie die op de file te

vinden i8. De type codering be8taat i.h.a. uit 3 alfanumerieke

teken8.

Enkele veelgebruikte type aanduidingen •

. OAT data (gegeven8)

.FOR Fortran "source" programma tek8t

.EXE programma in direct verwerkbare vorm (executable)

.LIS listing van een programma, uitvoer van de compiler

.OIR directory (zie hieronder)

•TXT tek8t

.TMP tijdelijk bestand

.OLB programmabibliotheek

.COM kommandobe8tand

.LOG een zogenaamd LOG bestand

De default voor het TYPE van een be8tand hangt van de situatie af.

Niet altijd i8 er een default. Het TYPE code kan ook leeg zijn.

7.3. Versienummer

Oit i8 een volgnummer dat steed8 opgehoogd wordt. Wanneer een bestand

voor de eer8te keer wordt aangemaakt krijgt het versienummer 1.

Iedere keer als het gewijzigd wordt, wordt er een nieuwe file gemaakt

waarvan het versienummer 1 hoger i8. Het versienummer mag weggelaten

worden, in dat geval geldt als default het hoogste nummer dat bij dit

bestand voorkomt.

7.4. Directory en SUb~directory

De be8tanden van een gebruiker kunnen door de gebruiker gegroepeerd

worden in directorie8 en subdirectorie8.

Onder een directory kunnen 8ub-directorie8 vallen, waaronder op hun

beurt weer sub-directorie8 kunnen vallen, etc.

Bij specificatie voor de bestandsnaam worden ze dan gescheiden door

een punt. DIRECTORY.SUBDIR.SUBOIR. etc.
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Door een default directory te specificeren (met het commando

SET DEFAULT) is het meestal niet nodig de directory bij de

bestandsnaam op te geven.

Aanvankelijk heeft een nieuwe gebruiker slechts e~n directory voor

zijn bestanden. De naam van deze directory bestaat uit (eventueel de

eerste 9 posities van) zijn username. De default directory is daaraan

gelijk.

Een sUb-directory is te specificeren via het kommando:

$ CREATE/DIRECTORY [USERNAME.TEST]

waarbij de subdirectory TEST toegevoegd wordt aan de directory

USERNAME.

Doen we daarna $DIR om te zien welke files er zijn in onze default

directory [USERNAME], dan zien we o.a. de file TEST.DIR;1 als teken

dat deze sub-directory bestaat.

M.b.v. SET DEFAULT [USERNAME.TEST] veranderen we de default

directory, zodat als we nu $DIR doen, we de inhoud van de sub

directory TEST zien. Aanvankelijk zal die leeg zijn.

Door voor elke nieuwe opdracht een nieuwe sub-directory te gebruiken

kunnen we op een overzichtelijke, standaard manier werken, omdat in

elke sub-directory zonder problemen dezelfde filenaam gebruikt kan

worden (b.v. MATRIX.DAT).

Met $SHOW DEFAULT kunt u op elk moment zien wat de default directory

is.

7.5. Bestanden verwijderen

Met behulp van het commando $ PURGE wordt van elke file waarvan

meerdere versies bestaan, aileen die met het hoogste versienummer

bewaard. De rest wordt verwijderd.

Via $ DELETE FILENAAM.TYPE;VERSIE kan een specifieke file verwijderd

worden. Het versienummer moet hierbij opgegeven worden.
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Een .DIR file kan aIleen verwijderd worden als de betrokken sub

directory leeg is.

7.6. Copieren van bestanden

COpy FILE1.TYPE FILE2.TYPE

Copieert FILEl naar FILE2.

Eventueel, als FILE2 al bestond, wordt er een nieuwe versie gemaakt.

ZO kunnen ook bestanden van de ene sUb-directory naar de andere

gecopieerd worden.

Bijvoorbeeld, maak een nieuwe sub-directory en copieer een file

MATRIX daar naar toe:

$ CREATE/DIRECTORY [USERNAME.PROB1]

$ COpy [USERNAME.TEST]MATRIX.DAT [USERNAME.PROB1]MATRIX.DAT

Maar i.p.v. deze laatste copy kunt u ook doen

$ SET DEFAULT [USERNAME.PROB1]

$ COpy [USERNAME.TEST]MATRIX.DAT MATRIX
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8. Eenvoudig gebruik van Sciconic

Er is een (zo nodig conversationele) procedure LPSOLVE gemaakt om

het gebruik van SCICONIC in eenvoudige gevallen heel gemakkelijk te

maken. Voor de meer complexe gevallen is deze procedure niet geschikt.

LPSOLVE heeft vijf parameters die gelijk met de LPSOLVE opdracht

gespecificeerd kunnen worden. Als ze niet direct meegegeven worden zal

de procedure ze ~~n voor ~~n opvragen.

De vier parameters zijn (in deze volgorde):

1. Bestandsnaam van de invoermatrix in MPS formaat. Het default type is

.DAT. Als de naam INPUT gebruikt wordt, zal middels een interactief

programma (MPSIN), de MPS-matrix opgebouwd worden.

2. De bestandsnaam voor de resultaten van SCICONIC (de oplossing). Het

default type is .DAT.

3. MAXIMISE of MINIMISE (MAX of MIN mag ook).

4. BATCH of INTERACTIEF (B of I mag ook). I is de default. Batch

verwerking op een later (door de computer te bepalen) tijdstip

gebeurt. We kunnen nog wel aangeven of heft overdag of's nachts

gebeuren moet ('s nachts gelden minder beperkingen dan overdag).

5. Continue of Integer oplossingsmethode (C of I). C 1s default. Een

integer (of geheeltallig) probleem wordt opgelost (nadat het eerst

als continue probleem opgelost is) via de Branch and Bound techniek.

Dit kost i.h.a. zeer veel meer rekentijd.

Een voorbeeld:

LPSOLVE MATRIX UIT MAX INTERACTIEF

Hierdoor zal van het bestand MATRIX.DAT (van de op dat moment default

directory) de MPS invoer gelezen worden. SCICONIC zal interactief

uitgevoerd worden en een maximalisatie uitvoeren van een niet integer

soort. De eventuele oplossing komt in de file UIT.DAT terecht om uit te

laten printen of te bekijken. Via de interactieve verwerking zal op de

terminal de verwerking gevolgd kunnen worden. (Gebruik zo nodig de NO

SCROLL toets!.) Eventuele foutboodschappen verschijnen ook op de

terminal. Schrijf ze op als dat gebeurt! De oplossing zal hierbij ook

op de terminal verschijnen, maar na de run is dat verdwenen.

De file UIT.DAT kan op de terminal bekeken worden via:

~ 21 -



$ TYPE UIT.DAT

De breedte i~ echter 132 teken8, dus we doen eerst SET TERMINAL/WIDTH

=132.

Uitprinten van de file gaat via:

$ PRINT UIT.DAT

$ PRINT/QUEUE=RC015

of

UIT.DAT

In de eer~te vorm moet de uitvoer opgehaald worden uit de zogenaamde

aflegvakken bij de computerzaal. In de tweede vorm wordt de (langzame)

printer uit zaal RC15 gebruikt.

Bij BATCH verwerking (groepsgewijze, eventueel uitgestelde

verwerking) wordt naast de resultatenfile ook een zogenaamde LOG file

geproduceerd die de informatie die anders op de terminal zou komen

bevat.

Deze file die de naam BATCH. LOG heeft, verschijnt na afloop van de

batch job in uw directory.

Voorbeeld:

LPSOLVE MATRIXA RESULT MIN BATCH

Leest van MATRIXA.DAT, doet een min1mali~atie m.b.v. SCICONIC in batch

mode~

Het resultaat ~taat in RESULT.DAT en ook in LPMINB.LOG.

In deze laatste file ~taan ook eventuele foutmeldingen.

Gebruik dus $ PRINT BATCH. LOG of $ PRINT/QUEUE=RC015 BATCH. LOG. Doe

dat vooral als er iets onverwachts gebeurt.

Een praktijkvoorbeeld van LPSOLVE volgt hierna. Merk op dat

bepaalde fouten herkend worden, maar niet aIle.

In veel gevallen zal een default gehanteerd worden al~ u al~

antwoord aIleen de RETURN toets gebruikt.

In het voorbeeld zijn de ingetoet~te tekens onderstreept.

In handschrift is commentaar toegevoegd.
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:.J;; t II C t i r, '. c' t' ;. b e '3 t;; nd lTi ('l t de MAT F: I X in MPS for RI a at?
: Default is MATRIX.DAT )

~13 u deze file nu eerst wilt maken t~pe dan: INPUT
1 ~ 'I'U r

d<.: tc m8ke~ file h0ten ? (
\)e~ Cl,V l ~ ~~ p~ '\>

default MATRIX.DAT)
.t>RT dill MPSDATPt .DAT

FC~Mn~T INVOER GENfRATOR THE ======

\0'-
.\

Ge <: .r- e '2 n n ill a I'll c; <:; n h e t L F' 11, Ddel, ( Ai a};. 8 t f? ken ::, ) <d e f ~ ij ~ tis L F' MOD EL )

N Le~, ihljCiod st J ~a.CH Ort"'l ~~ d..e~a.u.,\b Y\o.o.w-. '3e. brlJ'\ k-t-
LF'MODE:..

G~ef dp naam voor de DOEL-FUNCTIE (max 8 tekens) Cdefa~lt is OBJECT)
WHiST

Ge?f de naam van een CONSTRAINT riJ (max. 8 teken~)

als aIle namen SeSeyen ziJn dan aileen RETURN t~ets

MACHINU
Wi'lt is het TYPE van de constraint ( t~, G, E of I. )

L

G~Rf de naam van een CONSTRAINT riJ (max. 8 tekens)
als aIle namen leleyen ziJn dan aileen RETURN toets J

M:",XINF2 \)e~ ~P'+ovr l<~V\ Y\ Ie\- OV\k-de.\d'" -...soy e.n
\AI at i r.; h e tTY P E van dec 0 n s t I' din t ( N 1 G, E 0 f L )

bE-LE' ~~ P ~O~~ wo ... cU we' ~\-d~k+-
Ki05 NCNO)y G(GREATER THAN}, ECEQAL) of L(LESS THAN)

WB tis hetTYPE van d P C (.; r;~> t T' a :i. n t ( N, G, E 0 f L )

Geed df~ i"la·;=:ll' y.;lr, een CONSTFuH'H ,'1.1 ',"I~:(. 8 tekens)
als aIl~ namen ~eSeYen zij~ dan aIleen RETURN toets

,1('1~~H I NE:3
Wat is het TYPE Vdn de constraint ( N, G, E of L )

S2sf de n3am van een CONSTRAINT riJ (ma~. B tekens)
,:: 1sa], ], e n;j men Sp g (~ I,.' P r \ .~ i j n d ,:m all e e r, RET URN toe t s

!'lACHT t-![:~

f:e;,p C'ons,tr·,3ir,t.·-",;; .. jo' is aJ sC'seven !

Ge~f de naam van 0en CONSTRAINT riJ (max. 8 tekens)
-::1':; '::l) Ie namen 8('~;~'\'E~n ;:i.jrl d2n aIleen RETURN toets

? H \ eA dOOY \,(.v ~~ -, ""- d~ \~~} \/lA/V'.. +vt V\ IJ toe q~b(ui k te
F: L' ::; t .3~ r,,; ,;> t· i.) n" t r ,,;: ,I ' ..... n "Hil p n en t ',.I F' e c..~~hu.·\~~ "''''-VY\~V\

W!NST N
Ny:::rNE:l I..
~AXINF~ L
>,,\ .~ II I NE3 L

~ f :' I' ;1,:: r, ;:"..:::: II' \.' '-i rr e e nCO NS TRAI NT l' l j {Ill a}:. S t e !-,_ ens }
, .. J 1,..f • ~. ~ HI I:'" j'"; ~.:'; r~~ g eve n =- i \oj rr don all e e n RET URN toe t s

W~t ~ h~t TY?~ van de constraint ( N, G, E of L )

("":'L·" .)'.' '",·:;,JITI ;~:n b';', CONSTRAINT r·Li (lTla~;. 8 tekens)
~]s aIle n~lTIen Se~eYen =lJn dan aIleen RETURN toets

',ie--eed m-t.k ~ LcIVU,\"«'\""'~ j ol~ htU, W. ~\~~\

G(>~'f de nac:/T, ·.tan een 'JARI~IBELE(kDlolTl)(ITICl:{ S tekens)
als a11e na~en Segeve~ ziJn dan ~lleen RETURN toets

pr~f"~,"~'1
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a 1S ·3 11e n <:: rll I'Hi g e Se 'J N \ Z i .j n d a rl ;;: 11 e e rt RET lJ RN toe t s
F'RODX~

G(? c-! of den ..-:' a lTi 'J i:H I t' P rI V(, RI AP. ELF.: ( k0 10 Ifl ) ( III ;:;;.~ 8 t eke ns .
31s ~lle namen ~egeYen ziJn d~n aIleen RETURN top~~

? tJ u ~..~~ ;!II.. ~ l..\.~ IN~\~~ vo.v i Q.~kr'l (>v l'~ ""

rh~ s t c.l <:: n d \! 'v' a r j <3 b c' 1e _. n a ITI e n
PROnXl
PROnX2

G(,~ f' r d C' I I:> ,.~ :(, ',I '.1 n ,0> e r, I.' ARI AB!? LE ( k n 1 0 ITI ) ( :11 a ;; 8 t €' I ;.' )
nls all~ nalTi~n seSeven ziJn rlan aIleen RETURN ~~~ts

~ J, ~ eM. va.~; D\.\,Q \ev-.

Geof de RIGHT HAND RIDE naam, of aIleen ReTURN ;default is RHS)
Ur-::EN

t3 ;? l:··r d i" R] G1-1 T HI'H lD SID E n i:, a IT" 0 f 8 1 1. e I'~ I i r~ ETURN ( d e f a u 1tis RHS )
~ vc/\.~ V\~wJ-- ~~-.\ ~~ck~

Ge,,~ f een RANGE naalTl, 0 f ;,:; 11 een RET '.1 nN toe t s

~ y CVV\\'J~ ~

Geef de naa~ van een BOUND, af aIleen RETURN toets
.~ bcv",,~

Wi 1. t u de ITI a t T' i :.: e 1 e III P I' b? n ZELF 0 PGEVE N ( J A )
of ze een voor een laten OPVRAGEN ( NEE )

lli Ptl1 ck Mo.lr\\~ ~ ..oot e..... \~.. 'J ....... I ~ '1.e~ o?~~"«N"'\ tet. rt'(~eY'eV'e.n

Kies invoer volso,·dc, per CONSTRAINT of VAR ( C/V )
C

~. + 0
ConstT'<lint

Geef PRODXl

1
".

:1.

ConstrainL : WINST
Geef de waarde biJ variabele : PRODXl

~e..k\~ yV\\)~ ~ ~e. he.t~ \No-<lV'\.~ ~~'1e,.v, """'OY~
Geef de waarde biJ variabele : PRODX2

\N\~ 001.. ~ Y~<\e. WI)."",cl.t "'-LA- ~(\'""'O\.~ ,<,,,,,,-t-
: MACHINEl
de waarde biJ variabele

Geef de waarde biJ variabele

Geef de waarde in rhs

PRODX2

UREN

1...

Constraint : HAXINE2
Geef de waarde biJ variabele : PRODXl

2
Geef de waarde biJ variabele

Geef de waarde in rhs

PRODX2

UREN
12
Constraint MACHINE3

Geef de waarde biJ variabele
")

Geef de woarde biJ variabele

PRODXl

F'f~ODX2

30
CCJ n <".t. r .,:; i '"1 t

Gsef de waarde in rhs

MACH~NE4

LJREN

Geef de waarde biJ variabele

~~TPTY STATTSTIEKEN:

PRODXl

PRODX2

UREN



'") ~.:nt_OMMFN

10 NlFT· NUL ELEMENTEN

i 00.00 ':' !:\oCUH (I I CHTHE I [l

FORHi':"I~1 2TOF'

J of N )

~lti~W

f.:OWS
N WINST
L MACH!NEl
L. MAX I NF:2
L MAC~i INE3
L.. MACHINE4

COLUMNS
PROnXl
PRODXl
PRODXl
F)ROrrX 1
PRODX1
PRODX2
PRODX2
PRODX2
PF':ODX;~

PRODX2

I_PMnnrL

WINST
MACHINEl
MAXINE2
MACHINE3
MACHINE4
WINST
MACHINE1
MAXINE2
MACHINE3
MACIHNE4

1.00000
1.00000
1.00000
2.00000
3.00000
1.00000
4.00000
2.00000
3.00000
2.00000

RHS

UREN
UREN
UREN
UPEN
llREN

E:NIIATA

WINST
MACHINEl
MAXINE2
MAClHNE3
MACHINE4

l..ooooo
20.0000
12.0000
30.0000
24.0000

Wilt u ~u met SCICONIC de LP oplossinS vindenT (J of N)

Uat is dp SCICONIC uitvoer file T( Default RESULT.DAT
UI T')'~

S~2=ificeer MAXIMISE of MINIMISE svp ( MAX of MIN
MAX

Wilt u een INTERACTIEVE of een BATCH run? ( I of B )
~ d~ ok. ..A It- CVV'<\- IN 0 0 rcA..·V\ .:L I,-. I.~ 0 f

Is dit een Continu of een InteSer run? ( C of I )
~ cle+o...,t\- CA--~""()tl .. (l( V> C ""'-tv-v p

11>

SCICONIC/VM VERSION VM/V1.30
COPYRIGHT SCICON LTD. 1983

AUTHORISED FOR USE AT:
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EINDHOVEN

r-1l ~ -€I\ ~~ 'J '!:"W\~ IN d rck.N.
CO CA J.cvv., I"()LII\ ((o..bJ ~

\--\\~~ ~~\~ k
\ V\. \er ad i~v~ u ~-tv()eV"

VQN"I. c;:C\(o~\C .

F~"'~ V'\~ek e"ch\ ~~-- )

o-c~ \ ~( ,\,A,/0tV\~ dOH ck
-eRAc.~ vro..r + o.\~

s,( \(' 0"; \C (OVV\lN\f;\N\J o'~ ct l
'(\£~cl. LA."l \~~ wc1
'N..J: €I\. ¥Cevft,. .

lG ~ON-ZERO ELEMENTS2 COLUMNS AND

21>
CONVERT
PROBLEM LPMODEL - NEW VERSION
RHS VECTOR - UREN
PROBLEM HAS 5 ROWS,
CONVERT TOOK 0.56 SECONDS

11>
ON ERfWR GIPC) S'

:.. ?c:; -



31>
SETUP(MAXIMISE)
PROBLEM LPMODEL ON FILE PROBLEM
CREATED ON 30-AUG-1985 09:36:14.23
PROBLEM HAS 5 ROWS, 2 COLUMNS AND 10 NON-ZERO ELEMENTS
1-\/--1:; - UREN
(ln,I[-T T fl.) E ... I.J 00.1ST
,m 0 REM A"I' In: X ~": tl S 5 I:;: 0 WSAND 2 CLJ L UMN5
'; I.~·UF' T0 fJ t\ 0 • 8 6 SEC aNrt s

OBJECT
1.000000

-8.000000

INFEAS
0.000000(
0.000000(

0)
0)

SECS
1.02
1.09

SOLUTION IS OPTIMAL

51>
PRINTSOl.N

PROBLEM LPMODEL - SOLUTION NUMBER 1 - OPTIMAL

CREATED ON 30-AUG-1985 09:36:17.47 , AFTER

PRINTED ON 30-AUG-1985 09:36:18.04

2 ITERATIONS

••• NAME •••

FUNCTIONAL
RESTRAINTS

•• ROW... AT
N WINST as
L MACHINE1 BS
L MAXINE2 UL
L MACHINE3 BS
L MACHINE4 UL
*** fND OF ROWS ***

,COl.UMN. AT
L:'!~,:ODX 1 as
r'b:DDX2 £If)

*** [~t OF COLUMNS ***
'?' t..

f.,}. .

I~' !."~ .. L: . i .

\ 1 !!lJfo

• .ACTIVITY ••

8.000000

•••• ACTIVITY ••••
-9.000000
18.000000
12.000000
21.000000
24.000000

•••• ACTIVITY ••••
6.000000
3.000000

DEFINED AS

WINST
UREN

~v -~ cL "n\N~rk~
bE~~dl~ol
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I f'Mlll'FL

I'F'OBL EM L F'MODEL - SOLUTION NUMBER

I'MiE

I I Ef::All ONS

.•• rh,ME • , •

I UNC r [ONM.
f\F~; IRA I Nr~;

• ,ACTIVITY.,

8.000000

liLFINU' Mi

WIN ~': I

lIRFN

1.. f'MODEL

NUMBEF: , ,F:OW ••• ,,'I • • • • AC T I In 'TY •••• .SLAO. "CTIVITy.

N 1 WINSI En:) '1.000000 8.000000

I :2 MACHINEl BG IB.OOOOOO :'.O()(;OOO

L :3 MAXINE2 UL 12.000000

I.. 4 MACHINE3 r.B ;~1. 000000 ~'. 00000(\

l. " MACHINE4 UL :'4.000000

, ,L.OWU': BOUND •• ,
NONE
NONE
NONE
NONI'
NONE

• ,Uf'I"LI~ ,:OIlN[I •••
NONE

:',~<> ~ (;()OO~)O

1:'.000000
10.000000
:~~ 4.000000

, T'II (<1 !, I I I'! 1 r T • ,
l .Or)(I()l)n

'.,1 •.:'1 ''',I () 0 t') 0

f'Alj['

I,PMO[ILL

NUMBEfl • COL LIMN •
6 PF:ODX!

F'F:O fi X:~

AT •• , ,('(;11V11Y ••••
BS 6.000000
BS 3.000000

•• • INF'lJl CO~;1 •• ,
"1.000000
--J..OOOO()()

.' • LOWE fl f:OUrHl., • ,.IWF'Efl f:[)lINII,.,
rWN!:
Nlltl'

•. RI jlIIU' II CII', I .•



'~ \", ~ l.' ,-' 'I ,.~

F:r;TCH. LOG: 1

K 'i It ,,~,1. LDG. ~', \.. '" \ 'f"""o",l<.t ; (
~\; ck. ~ ,oohe or c:J ,\"",+ ;.,., "') "'O~

/ "-e."" ge'.."cJ. ""-<.1. <N. b",'''' iob
14 26-AUG-l°85 l~:be

v 00..-

ck Lo~''''

('-'''''''~. \,"OU.J""C.

\

19--3p ;,,-1985 !

HF'SSX

RUN USER~:[MAPPSJFRONT

RUN MATLAB

$SYS$SYSROOT:[SAS410.IMAGEJSAS410.EXE

@SDRC_CAE:SDRCCAE.COM

@USER3:[MARCKl)MARC
@USER3:[MARCKl)UMARC
@USER3:CWWHANSL.PROGRAMS.MARCSTBJFT

$SYS$SYSTEM:KERMIT.EXE

._-.--

, MATLAB DEFINES:
MATLAB .-
, SPSSX:

'!: ' MAPF'S:
$ MAF'C'S
$ , SOS:
$ SOS .-- $S05
$ ! \..lanwe~e eer. Fortran cortJP::.lerfolJt: (d.d.
$ F'ORTRAN .-- FORTRAN/NOOPTIMIZE
$' ffiessa~e of the Ga~

$ TYPE SYS$RCCOMMON:MOTD.TXl

~ 0 ~ ~; I:' 0 ~,~ ~ C:1 ~ ; ~ ,; 14 ,,1:1 C>~ • '\S e\.::}... J.< L C Co \', Ie ~ -Ie l.,e VI 0 ~
$ ~ S '-;:' .; t e fl'i Log 1:""1 Co 1T1 fTi and ~. r D C' e d ~J 1"" e '3.\ \e 'i. ~ u-e d ':1-\ ..... '\
$START;
, ON CONTROL_Y THEN GOTO START 'Don t aII:1w control/~

$ SET NOON
$ I set default fIle protection
S SET PROTECTION=(SY:RWED,OW:RWED,GR:RWED.WO:RE' 'DEFAULT

enable control/T handllflS
$ SET CONTROI.=T
$ 1 listen to all broadcast-messages
, IF FiMODE() .EOS. 'INTH:ACTH'E' THEN SET BROADCAST=(iLL
t! define fOreIgn commands
t US*ERS ._- SHOW USERS
$ TI*ME .-- SHOW TIME
t NEWS .-- TYPE SYS$NEWS:NEWS.TXr
$ I kermit defirtes
$ KERMIT :==
$ I SDRC DEFINES:
I IDEAS .--
$ , MAF:C DEFINES:
$ MARC .--
$ UMARC •--

FT .--
$ , SAS DEFINES:
$. BAS
1;

$

$

$- SPS5.>:

T~pe JNEWS' vear nieuws d.d. 22-AUG-1985

$ EXIT

SET DEFAULT SYS$LOGIN
SHOW GUEUE/BATCH/ALl/DEVICE
SET DEFAULT SYS$LOGIN
'::HOI..s: SYSTEM
LOGOUT/FULL
SET TERMINAL/WIDTH=132
SET TERMINAL/WIDTH~80

@[BDOF:2JNEEF:
@[BDOR2JNEEP
:f.: ~~ E:~; CF:::: J NA A!"-:

DIRECTORY/DATE/SIZE
SHOW I'EFAUL 1
SET DEFAULT (-]
:3ET DE!='t~LILT [-1

abbreviations

$ H:tOME
", I'S
L.C!

$ E<PEEL,
$ ~;MAL

DOWN
NEEF'

t NAAP
,

$ I sample user login command procedure
1= I 7.AUG.84
$ SET NOON
$ SET F'ROTECTION=(SY:RWED,OW:RWED,GR:RE,WO)'DEFAULT
$ ,

$. 1 useful
$ ,

$. DIfd(E CT OF: Y
$ ~;HD

$ UP
t OF'
$ TOP
$ SO

, LOG f :.: r

I! r..:..- .' D: L. ETE ,/ L 1] (~

L [f:' • - '._ (E'F:A!=' '( /:_C'~3

f'I"" ." PURGE; LOC'
I':EN . - . F'fNr,~E:'LDG

t rl("JIj 1 re t (' rIll] fl,c: J -t·::::::. f'

:.ET TEr·~MINtl:_.' ~ N~)I-'lf.'F
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" ~,r T - W- ~.1 [: T:::; '1" f· r ;- c;;-. 1..:; .11 f '~ 1 n'3 H ~::; Cc' 0 (:0 $ [! UA 1 :
(Ll'-E-r~I[!E TiF'E, 1rr\'allO de~lce t~pe - spe~:f~

I MI:'TH. ~'F' ,--

A~.;-. J eN us ~::.~: CLPJHEL.F'FILE. Dt1: HELF'LIN~'

~ ~ :== IU Ef2:CLPJSCICOHIC.EXE
f l ~'SOLI...lE : = l£U~·ER-:: [B[lOR2JLPSOLI~.IE

$ @USER~:[lP~MGG]MGGDEF

t l

t \ S'rMBOL DEFINlTION2, FOP MGG
$'

IASSIGN user2:[I~.ffiggJ MGGSDIP
$'

$MGG:=~'@MGG~DIR:MGG!OUTPUT:SYS$OUTPUlSSS·
1 I

IMGCL:=='@MGGSDIR:MGCL,COM'
II

SRWL:=='@MGGSDIR:RWL.COM'

SMG:=='@MGGSDIR:MG/OUTPUT=SYSSOUTPUT SSS'
$1

SPW:=='@MGGIDIR:RW/OUTPUT=SYSSOUTPUT SSS'
I'
1011
I ExIT
SET DEFAULT CBDOR2J
LP -I MATRIX -0 RSULT -P PROBLEM

SCICONIC/VM VERSION UM/U1,30
COPYRIGHT SCICON LTD. 1983

AUTHORISED FOR USE AT:
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EINDHOVEN

KL~ ~f"t'~ cL
~C \ C Ot-J\ C v~..\-voeJ\.

11':,

CONVERT
CONVERI
PROBLEM LPMODEL - NEW VERSION
PHS VECTOR - UPEN
PPOBLEM HAS 5 ROWS, 2 COLUMNS AND
CONVERT raor 0.49 SECONDS

10 NON-ZERO ELEMENTS

n:
SETUP I M.~XIMISE'

:',ETUF'( MAfJMISE)
~POBLEM LPMODEL ON FILE PROBLEM
CREATED ON 26-AUG-1985 11:46:42.31
PROBLEM HAS 5 ROWS, 2 COLUMNS AND 10 NON-ZERO ELEMENTS
:,W', - UREN
(1,,:.lECT1')E - WINST
INCORE MATRIX HAS 5 ROWS AND ~ COLUMNS
3ETUP TOOK Ot76 SECONDS

,;, I
ON E~:F:OF( GOTO 9

I)N Ef'YOR GOTO "

f'''c I MAl.
,'r-nMAl.

riI12
(!

OB,JE A S CS
(\ (:0 0 i) C; ; 8 ~

c- oo 0 , (~'l " ~-'
SOLUTION 12 OPTIMA!_

F: J NT~;DLl"J

F': ~JT~3'):".t'
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l l'MUlll l.. I'Mil

- SOLUTION NUMBER OPTIMAL

lREATFD ON 2b-AUG-1985 11:46:44.53 , AFTER :' lTERATION~;

1'1':1 ri H: JI IHI :' 6- AIJ fJ ..- 1, 9 8 ~j 1 1 : 46 : 4" • ;' "

• • • NAME ••• •• (lCTIVITY •• [lETINEV M;

I-' UNC r J Or·!f'''.
,Ir ":T !((lIN r:':

8.000000 WINSI
lIE:EN

II'MODEl.

r!,.
I
I
I

NlIMI~[I;: •• fW'J •••
1 WJI~Sl

" Mf.,CH.fNEl
'\ MAXHIL'
4 MACHINE:>
" MACHINE4

AT .... ACllVITY ....
B~ ·,9.000000
BS 18.000000
UI 12.000000
BS 21.000000
UL 24.000000

.Sl.ACf, ACTIVITY.
8.000000
2.000()(H)

.• LOWEI': ['OUN[I ..•
NONE'
NONf
NDNE
NUNE
rlONE

•• 11F'1'FI~ BOUNII •••
NONE

:'.~() I oooono
t:'.OOOOOO
lO.O()()OOO

~.~ q IOOOO(H)

.III!,)1 liCT [I}! 11' .. ,
1 ,OO,)()O{'

w
o

I !"MOOF I. f'AGI

NUMBEr: • CUI. UMN.
6 F'I':OD,~ 1

"1,01lX :;

AT •... ACTIVITY ••.•
BS 6.000000
BS 3.000000

••• INPUT CO~:J •••
"1.000000
1 • 000000

• .LOWEE: r'DUlHi ••• • .1Jf"fTE: !',OUNII •••
Num·
NLINE

• .1,[[lUeUI CUS f ••

/, r
I"UNCHSO!. N
F'1.INCH:'OI .. 1-I

',' CONfHIUE
'? C.ON·IINUI::

:: 1 :--
~.i flIP
'; lor'
FUE: ff(MJ S lor'

BVOlC? Job termInated at 26-AUG-1985 11:46:51.14

1 ~:. 44
1,674:'

o
o 00:00:1:3t6:1

Peak wor~ir)g set si~e:

F'eak pa~e file size:
HOUf)ted vql~Jffies:

E13F'~,(?d tilTlt~~

7~

106
1:.' 18

(> 00:00:10.26

~~rol.Jntin~ information:
Buffered 110 count:
Direct I/O count:
PaSe faults:
CharSed CPU time:
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9. Geavanceerd gebruik van SCICONIC

Als de standaard besturingscommando's voor SCICONIC die door

LPSOLVE gebruikt worden (zie het voorbeeld daarvan uit hoofdstuk 3)

niet voldoen, moet een eigen reeks besturingscommando's opgegeven

worden. Oit kan zowel interactief als in batch mode gebeuren. We moeten

dan weI meer weten over SCICONIC.

9.1. Bestanden

Bestanden die door SCICONIC gebruikt kunnen worden:

~ de invoerfile met de MPS~formaat matrix;

~ de zogenaamde PROBLEM file, waarin door SCICONIC op efficiente

manier de probleemsituatie wordt bewaard en van waar de situatie

weer ingelezen kan worden. Als geen naam gegeven wordt, wordt een

"temporary" file gebruikt;

~ de SOLUTION file die de oplossingsresultaten bevat op een

zodanige manier dat de Report Writer van MGG daarmee werken kan;

~ de CONTROL file

Oit is niet echt een bestand maar de besturingscommando's in het

geheugen van SCICONIC. Deze commando's zijn weI met het commando

PUNCHCONTROL op de uitvoerfile te zetten en met het @ADD

besturingscommando zijn ze weer te laden en uit te voeren;

- de RANGE file wordt beschreven door het RANGING commando en kan

m.b.v. het PRINTRANGE commando uitgeprint worden.

9.2. Aanroep

De algemene opdracht om SCICONIC te gebruiken is:

LP

Hierbij kunnen een aantal parameters gegeven worden (de meeste in

groepen van twee), gescheiden door ~~n of meer spaties.

1-1 gevolgd door de naam van de invoerfile
.....0 gevolgd door de naam van de ui tvoerfile

""S gevolgd door de naam van de SOLUTION file

-'R gevolgd door de naam van de RANGE file
,..,p gevolgd door de naam van de PROBLEM file
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Bovendien kan nog ~B of -I (~~n van beide) gegeven worden om batch of

interactieve verwerking aan te geven. Default gebruik via de terminal

is interactief.

Voorbeeld: LP ...,1 MATRIX -0 UITl

9.3. Besturing

Na deze LP opdracht verwacht SCICONIC de besturingscommando's te

krijgen. In SCICONIC terminologie is dit de CONTROL AGENDA.

Hoofdstuk 5 uit de SCICONIC user guide geeft een volledige opsomming.

De belangrijkste volgen hier.

Bij de meeste van deze opdrachten spelen bepaalde waarden of namen

een rol die in zogenaamde SSV's (System State Variables) bewaard

worden.

b.v. CONVERT leest invoer van de file waarvan de naam in de SSV INFILE

is opgeslagen.

Zo'n SSV kan een waarde gegeven worden door

SSVNAAM=waarde

Als de waarde een tekst is moet ze tussen aanhalingstekens (')

staan;bijvoorbeeld

INFILE='MATRIX'

Ook eigen benodigde variabelen (user variables) mogen gedefinieerd en

gebruikt worden.

Deze kunnen slechts Mn van de volgende types zijn:

Double Precision aan te geven met DP

Real aan te geven met REAL

Integer aan te geven met INT

Logical (TRUE of FALSE) aan te geven met LOG

Hollerith (tekst) aan te geven met HOL
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De belangrijk~te be~turing~commando'~:

HELP Geeft informatie over besturingscommando's en

SSV'~. Het i~ zeer aan te bevelen dit een~ te

bekijken.

GOTO nummer Sprongopdracht om het besturing~commandowaar dat

nummer voor gezet is, nu uit te gaan voeren.

ON ERROR..... Specificeert wat te doen bij het detecteren van

fouten tijdens de run (b.v. ON ERROR GOTO 90).

ECHO en BRIEF ECHO houdt in: geef elk commando eerst weer op de

terminal. BRIEF is het tegenovergestelde van ECHO.

@ADD filenaam Lees verdere commando's of input vanaf de genoemde

file. Als het einde van die file bereikt is, lees

dan weer van de terminal.

CHECKON en CHECKOFF Voer de daaropvolgende commando's niet uit

(CHECKON) maar controleer ze wei. CHECKOFF zet de

CHECKON situatie weer af.

CONVERT Leest de MPS matrix van de invoerfile die in de

SSV INFILE genoemd wordt en converteert naar het

interne formaat in de PROBLEM file. Als daarvoor

geen filenaam was opgegeven wordt een tijdelijke

hUlpfile gebruikt.

REVISE Wijzigt een matrix van de PROBLEM file. Invoer van

de wijzigingen komen vanaf de terminal of via @ADD

filenaam vanaf een bestaande file. Revision input

heeft een op MPS gelijkend formaat met daarin

MODIFY, DELETE, BEFORE •.• en AFTER .••

specificaties.

SETUP( ••••• ) Leest de PROBLEM file en laad het gekozen probleem

in het geheugen. Als parameter kunnen o.a.

MAXIMISE en MINIMISE meegegeven worden tussen
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PRIMAL of DUAL

PRINTSOLN

PUNCHSOLN

GLOBAL

RANGING

PRINTRANGE en

PUNCHRANGE

haakje8. MAXIMISE heeft tot gevolg dat de SSV

SCALE de waarde n1 krijgt. SCICONIC zal altijd een

minimalisatie doen, de cost coefficienten

veranderen aIleen van tekens. Dat ziet u ook aan

de re8ultatenuitvoer. Default i8 minimalisatie.

In dat geval is SETUP voldoende, zonder

parameters.

Start het simplex algoritme dat gebruikt wordt om

het minimum te vinden. Een iteratieverslag komt op

de terminal. Normaal wordt PRIMAL gebruikt.

Produceert de resultaten op de terminal. Bij

interactieve verwerking kunt u gedetailleerd

specificeren hoe. Ais u geen schrijvende terminal

gebruikt zijn de resultaten na afloop verdwenen.

Gebruik dan PUNCHSOLN.

Produceert een bestand met de oplossing voor de

printer op de file die door de SSV OUTFILE

aangegeven wordt. De regelbreedte is 132 posities.

Start het branch en bound algoritme om vanuit een

oplossing van het continue probleem, nu het

geheeltallige probleem op te lossen. Zie voor meer

detail8 de user guide.

Post optimum analyse. Hiermee wordt bepaald bij

welke verandering in de kost de basis gaat

veranderen; de kost konsekwenties als een

activiteit niet op de optimale waarde is en de

konsekwentie van het veranderen van een constraint

(en binnen welke grenzen dit geldt).

Produceert de resultaten van de RANGING op de

terminal (PRINTRANGE) of in de OUTPUT file

(PUNCHRANGE).
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PARA COST

PARARHS

PUNCHMATRIX

PUNCHCONTROL

STOP

Po~t optimale parametri~atie die de optimale

oplo~~ing volgt bij verandering van de co~t

coefficienten. De verandering in de object functie

wordt bepaald door een zogenaamd change object

functie, die al~ een N type con~traint in het

probleem gedefinieerd moet zijn en aangewezen door

de SSV OBJ CHANGE voor SETUP wordt uitgevoerd. De

SSV CURPHI bepaald hoeveel keer de waarde van de

co~t coefficient uit de change object functie per

parametri~atie~tap opgeteld worden bij de

originele co~t coefficienten. Dus: Object

Orig.Object + CURPHI * Change Object.

Doet vergelijkbare po~toptimale parametrisatie

t.a.v. de RHS. De zogenaamde Change RHS wordt

aangegeven via de SSV CHANGE en de multiplicator

in de SSV CURTHETA. Dus RHS =

Orig RHS + CURTHETA * Change RHS.

Produceert een MPS formaat matrix op de OUTPUT

file. Kan nuttig zijn na een REVISE operatie.

Zet de interne CONTROL file op de OUTPUT file,

zodat later via @ADD deze control file weer

gebruikt kan worden.

Einde van de SCICONIC verwerking.

Complexer voorbeeld: (commentaar na een @ teken)

LP

INT J @definieert J a18 een integer

J=O @zet de waarde van J op 0

INFILE='MIJNMAT' @MPS invoer

PROBFILE= , MIJNPROB , @ PROBLEM file blijft nu bewaard

CONVERT @lee~ invoer naam problem file

SETUP @ laad de gegevens in het geheugen. Het

is een minimalisatie
PRIMAL

PRINTSOLN

@ zoek optimum voor continue probleem

@ laat oplo~~ing zien



IF(FEASIBLE.EQ.FALSE)GOTO 20

10 GLOBAL (USER)

PRINTSOLN

J = J+1

IF (J.LT.5) GOTO 10

20 STOP

@ conditie op basis van SSV FEASIBLE

@ Integer optimalisatie. User bepaalt

zelf wat te doen als er iets bijzonder

is.

@ laat deze integer oplossing zien

@ J is een teller voor de hoeveelheid

integer oplossingen gevonden zover

@ we willen maximaal 5 geheeltallige

oplossingen zien

@ einde run .
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10. Gebruik van MGG

10.1. Algemeen

De MGG 80ftware dient, om ook in complexe 8ituatie8, de invoer voor

SCICONIC te maken, uitgaande van de ruwe (onbewerkte) gegeven8 van de

probleem8telling.

Omdat het aantal ver8chillende mogelijkheden hierbij zeer groot i8,

zal dit niet gaan via een interactief, vraag en antwoord programma. We

gebruiken hier een z.g. 8pecificatietaal; dit vormt de invoer voor MGG.

MGG i8 een Matrix Generator Generator, d.w.z. volgen8 de gegeven

8pecificaties wordt door het MGG programma een Fortran programma

opgebouwd dat op zijn beurt de Matrix Generator gaat worden.

Deze Matrix Generator (het MG programma) leest op zijn beurt de ruwe

gegeven8 en bouwt de MPS~formaat file hier uit op.

De volgorde van werken is dus:

- Op8tellen van het LP model en vast8tellen welke ruwe gegeven8 er

zijn.

- Invoer 8pecificatie8 voor MGG geven, waarmee de regel8 va8tgelegd

worden hoe de LP matrix opgebouwd moet worden.

Invoer voor MG geven, d.w.z. ruwe gegevens invoeren.

~ Sciconic verwerking doen, d.w.z. de LP oplossing laten berekenen.

Additionele 8tappen zouden kunnen zijn in het kader van de Report

Writer die bij MGG hoort:

- Opstellen van de rapport specificatie8

~ Draaien van de report module op ba8is van de Sciconic resultaten.

Deze twee 8tappen worden echter niet van u gevraagd.

10.1. Voorbeeld

De MGG invoer 8pecificaties worden be8chreven aan de hand van een klein

voorbeeldje uit de MGG User Guide.

In bijlage ••• vindt u de volledige be8chrijving van de mogelijke MGG

invoer specificaties.

Het gekozen voorbeeld is een mengprobleem:

Minimaliseer L c08t * pmatm mm

Onder de voorwaarden:
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lq ~ I qual pmat ~ uqn voor alle nn mn mm

pmat ~ urm voor alle mm m

I pmat = 1.0mm

Waarbij de pmat variabelen de proportie van de betreffende grondstof

voorstelt.

qual zijn de verschillende eigenschapskengetallen en lq en uq zijn

onder~ resp. bovengrens voor deze eigenschappen in het eindprodukt.

De bovengrens voor de proportie van een grondstof in het eindprodukt is

urm.

De prijs van de grondstof is cost, en daarvoor wordt genomen het

maximum van de voorraadprijs en de koopprijs. De grootte van de

voorraad speelt dus geen role

Op verschillende plaatsen in het volgende wordt verwezen naar

Fortran Conventies. Die worden beschreven in het volgende hoofdstuk.

In deze MGG specificaties onderscheiden we: hoofdregels,

detailregels en vervolgregels.

Hoofdregels beginnen in positie 1.

Detail- en vervolgregels beginnen in positie 2 of later, behalve bij de

ELEMENTS en de FUNCTIONS, waar ze de Fortran conventies volgen.
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c ~L~NV1N~ ~KU~LtM FROM MGG USER GUIDE
C',
'..,
(I(HATION
::3UFFICES
c F:fiW MATERIAL

M MMAX 50
C QUALITY

N NMAX 20
I,,IARIABLES

NOT IF (URM(M).GE.l.0)

COSTS OF MATERIALS

PROPORTION OF MATERIAL USED (0 < PMAT { 1.0)
'****MM' NOT IF CURMCM).LE.O.O)

MATERIAL LIMITS
BOl

PMrHCM)
i~

I.•••

,-,
'-'
BOUND UP
C
I:XTEPNAL VALUES
C STOCK

c
SCOSTCM)

COST OF BOUGHT MATERIALS

c

f'
I. ...

BCOST(M)
RAW MATERIAL ANALYSIS

mJALCM,N)
LOWER QUALITY LIMITS

L.C~CN) F5.0
UPPER QUALITY LIMITS

Ut~ (N!

UPPER MATERIAL LIMITS (AS PROPORTION )
iJRM(M)

('
;,... MAXIMUM QUALITY VALUE

XL.AF'GE
C
~"R()BLEM

C
!":INIMISE

)KTCOST '*****'
SUMCM) COl*PMATCM)

::;UB.JECT TO
C QUALITY LIMITS
*aULIM '***** NN'

3UM(M) C02*PMAT(M) .GE.
FUH'WE F~O 1
FOF( ALL 1'1

NOT IF (LQ(N).LE.O.O.AND.UQ(N).GE.XLARGE
C03

t'
'.... PRODUCTION

tF'RDD "****'
SUMCH) PMAl(M) .Ea. C04

DEFINE COEFFICIENTS
= URM(M)
= FCOST()
= GUAL<M,N)
-, LO(N)
= Ua(N) - LQ(H)

1 .0

E:O 1
COl
C02
C03
f<:O 1
C04 .

FUNCT!UNS
FUNCTIDN FeOST()

C
ELEMENTS
('

c
C
f'
C

SELECT LARGER OF STOCK AND BOUGHT COSTS
(I.E. USE REPLACEMENT COST IF IT EXCEEDS THE STOCK COST)

FeOST = SCOST(M)
IF (BeOST(M) .GT. SCOST(M» FeaST = BCOST(M)
F-:ETUF:N
END
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10.3. Uitleg van het voorbeeld:

De regel~ met een C in positie 1 zijn commentaar regels. Gebruik ze

voor de duidelijkheid!

De NOTATION hoofdregel is verplicht en geeft het begin van de

specificatie~ aan.

De volgorde uit het voorbeeld dient ook aangehouden te worden.

10.4. SUFFICES

De SUFFICES hoofdregel geeft aan dat daarna de detailregels volgen voor

de indices van het probleem. De detailregels bevatten achtereenvolgens

en gescheiden door een of meerdere spaties:

~ de suffix (index) 1 positie groot (verplicht)

~ de naam (volgens Fortran Conventies) van het geldende maximum voor

deze suffix (verplicht)

de naam (Fortran) van het absolute maximum (niet verplicht)

~ het absolute maximum (geheel getal) (verplicht).

(Later bij de invoer van ruwe gegevens, wordt de waarde van het dan

geldende maximum voor de betrokken run ingevuld).

10.5. De VARIABLES

In de detailregel worden de naam (max. 5 posities) en de suffice~ (max.

7, tussen haakjes, gescheiden door komma's) gegeven. Een suffix is niet

verplicht.

Daarna voIgt een aanduiding hoe deze variabele in het MPS formaat er

uit gaat zien (tussen ' tekens). Deze MPS naam is maximaal 8 tekens,

met ~~n of meerdere * wordt aangegeven dat deze posities overgenomen

worden uit de naam. Met het teken van de betrokken suffix (zonodig

herhaald) wordt aangegeven dat hier de teller van de suffix wordt

ingevuld (bij meer mogelijkheden dan in de posities passen, worden ook

letter~ gebruikt).

Spaties en niet ingevulde posities in de MPS naam worden door MGG

voorzien van een • op de overeenkomstige plaats in de MPS naam.

De suffices in de naam en de MPS~naam dienen overeen te stemmen in naam

en volgorde. Let hier met name op!

Tenslotte is er nog de NOT IF conditie specificatie (niet verplicht)

voor die gevallen waarin de variabele niet bestaat. Hierbij wordt

gebruik gemaakt van Fortran conventies voor condities. Ook kan gebruik

gemaakt worden van nog niet hiervoor gedefinieerde externe waarden

(ruwe gegeven~). Gebruik hier geen coefficienten (zie later).
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Binnen de VARIABLES gegeven8 moeten ook de BOUNDS opgegeven worden bij

de betrokken variable8. Deze kaart regel BOUND in de eerste 5 positie8

en vanaf pos. 7 ge8cheiden door een of meer spatie8: het type (UP, LO,

FX, UI, SC, MI, FR of BV, zie MPS beschrijving), de co~ffici~nt (niet

bij type MI, FR of BV) en zo nodig een NOT IF conditie.

De co~ffici~nt wordt i.h.a. pas in een later gedeelte van de MGG

invoer gespecificeerd, hier wordt alleen de naam opgegeven.

Deze naam moet uit precies 3 tekens bestaan, die een naam of een getal

aangeven. De naam moet dan in de ELEMENTS sectie van de invoer nader

gedefinieerd worden.

Soms is er meer dan ~~n BOUND per variabele, mogelijke combinaties

zijn:

LO en UP , MI en UP , LO en UI.

10.6. EXTERNAL VALUES

Hiermee worden de ruwe gegevens die later ingevoerd moe ten worden

bedoeld.

Eerst wordt de (Fortran type) naam gegeven met eventueel suffices

tussen haakjes, daarachter volgt eventueel de format specificatie

In of Fm.n

Default, bij niet specificatie, is 15 of F5.1, afhankelijk van de naam.

Denk aan de type conventie voor Fortran namen.

Als dit type niet klopt met het format geeft MGG een waarschuwing en

verandert het type. (Dit zal dus gebeuren bij LQ (N) in het voorbeeld).

10.7. De PROBLEM hoofdregel geeft aan dat de NOTATION over is.

Daarna moet MINIMISE of MAXIMISE opgegeven worden (verplicht).

Let opt MGG verandert MAXIMISE situaties in MIMIMISE door het teken van

de kostfunctie te veranderen. Daarom moet bij SCICONIC dan niet ook

SETUP (MAXIMISE) gegeven worden want dan gebeurt dit dubbel (omdat

SCICONIC dat ook al doet).

Gebruik daarom bij MGG altijd MINIMISE en geef zonodig MAXIMISE aan bij

SCICONIC.

In de volgende regel 8taat in positie 1 een *. Dit betekent dat hier

de doelfunctie gegeven wordt. De naam van de objectfunctie is maximaal

5 posities lang.

Daarna volgt de MPS~naam, die in het voorbeeld gelijk is aan de

doelfunctie naam.
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In de volgende detailregel(s) wordt de specificatie van de

doelfunctie gegeven.

Let op dat ook hier weer een co~ffici~nt (3 tekens) gebruikt moet

worden (COl) die pas later gedefinieerd wordt.

I.h.a. kunnen meerdere termen (al of niet met SUM functies) opgeteld of

afgetrokken worden om de gehele doelfunctie te krijgen. Waar nodig

kunnen vervolgregels (pos. 1 leeg) gebruikt worden.

De SUBJECT TO regel geeft aan dat hierna de normale constraints

volgen, die ook in positie weer een * hebben. Na de * voIgt dan

de constraint naam (max. 5 posities) met de indices en daarna de MPS

naam (let op dat de indices kloppen!).

Bovendien kan hier een NOT IF conditie volgen.

De detailregels voor de constraints bevatten de termen bestaande uit +,

- of SUM, een co~ffici~nt * een variabele naam.

Daarna wordt de constraint soort aangegeven met .GE of .LE of .EQ die

resp. type G , L of E in MPS format worden.

Tenslotte de RHS waarde via een co~ffici~nt.

In ons voorbeeld, waar zowel een boven- als een ondergrens geldt

voor de constraints, wordt een Range gegeven met alweer een

co~ffici@nt. Hier kan ook nog een NOT IF conditie bij staan.

Tenslotte de FOR ALL regel voor overgebleven suffices uit de constraint

definitie.

10.8. ELEMENTS

Hierna volgen de ELEMENTS regels waarin nu pas aIle gebruikte

co~ffici~nten moeten worden gedefinieerd. Dit gaat via Fortran type

statements (beginnen in positie 7).

Ook Functions kunnen gebruikt worden (denk eraan, altijd lege haakjes

te gebruiken bij een function).

De FUNCTIONS geven de mogelijkheid nog complexere Fortran type

instructies te gebruiken. Eventuele parameters hoeven niet tussen de

haakjes meegegeven te worden. Het MGG systeem zorgt daar al voor

(m.b.v. COMMON structuren). Functions altijd afsIuiten met RETURN en

END. (Denk er aan te beginnen in positie 7).

De MGG invoer altijd afsluiten met de ENDATA regel.
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10.9. Verboden namen

In verband met het interne gebruik daarvan door MGG zelf, zijn de

volgende namen niet toegestaan voor uw gebruik:

BIG INUM LMGINP MKINPT

BLKCOM IOBJST LMGINT MKNAME

ClINIT KBLANK LMGNAM MKROW

CAFIND KCARD LMGNUM MKTTLE

CAGET KCNSLR LMGVAL MKVERS

CAPUT KCNSLW LRWCOL MSEQ

CEND KCOMM LRWNXT MXERR

CIFIND KDATA LRWOBJ MXLINE

CIGET KIDENT LRWROW NCARD

CINBLK KMATR LSBIT NCOMP

CINIT KPRINT LSBYT NERROR

CIPUT KREAD LWCOMP NEXVEC
CPRIUP KTERR MABS NLINE
CRFIND LACOMP MBLOCK NNUM
CRGET LAGBIT MGBND NPAGE

CRPUT LASBIT MGCOL NVERNO
DATE LCBYTS MGCOMM OBJVAL
F8SLRD LCFILL MGGREP POSIT
GETCLl LDEBUG MGINFO RNUM
GETFIL LDREAD MGOPT RVAL
IADDR LERROR MGMATR RWCOMM
I ANUM LGBIT MGMAXS RWREAD
IFERR LGBYT MGRHS SMALL
IFMORE LIHEAD MGRNG STCOL
IFSAME LMG01P MGROW STROW
I HEAD LMGCRD MGSET TIME
ININIT LMGFLD MGUSER
INREAD LMGID MKCOL

Sovendien is het onverstandig de volgende, door Fortran gebruikte,

namen te gebruiken:

ASS

CALL

COMMON

DATA

DO

END

ENTRY

FUNCTION

GOTO

IF

INTEGER

LOGICAL

MAIN

MAX

MIN

MOD

PAUSE

READ

READ

RETURN

SAVE

STOP

WRITE

Tenslotte is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker te zorgen dat

verschillende namen bij invulling van de sufficer ook uniek blijven.

10.10 MGG ultvoeren

Dit gaat in een aantal stappen:

1. Maak een bestand met de MGG invoer (specificaties) volgens de

gegeven beschrijving.
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2. Type MGG file/OUTPUT = de~t.

Vul hierbij voor file de naam in van het be~tand met de

8pecificatie~ invoer. (default type is .DAT). Vul voor de dest de

naam van een file in waarop de ultvoer van de MGG run komt

(li~ting, waarschuwing, fout boodschappen etc.). Default type is

.LIS • Op deze file komt ook de beschrijving van de invoer voor de

volgende fase. Zorg dat u deze file in geprinte vorm kunt krijgen.

U kunt ook de uitvoer direct op uw terminal krijgen door voor dest

TT: in te vullen. Default (als /OUTPUT=dest weggelaten wordt) is de

file MGGOP.LIS.

3. Type MGCL om de gegenereerde Fortran programma's te vertalen, enz.

4. Maak de ruwe data invoerfile volgens de specificaties uit de

uitvoerfile van MGG.

5. Type MG file/OUTPUT=dest.

Vul voor file in de naam van de datafile uit 4 (default type is

.DAT). Als geen naarn gegeven wordt dan wordt MGDATA.DAT gebruikt.

Voor dest kunt u weer een file invullen die de uitvoer listing

bevat, of TT: voor de terminal uitvoer. Default is MGOP.LIS.

6. Als alles goed gegaan is, wordt de matrix gezet op de file

MATRIX.DAT.

Deze file kan nu als invoer voor SCICONIC (b.v. m.b.v. LPSOLVE)

gebruikt worden.

7. Er worden door MGG nogal wat files aangemaakt die na afloop

verwijderd kunnen worden. Hiertoe kunt u het commando CLEAN

intypen. Uiteraard kunt u m.b.v. DELETE ook zelf een voor een files

verwijderen.
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")
<...

3 •
4.
C'
,J •

6.
'7
I •

B.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1l.
18.
19.
20.
2:1..

?;5.
24.

C VOORBEELD UIT DE SYLLABUS LP BLD: lO
NOTATION
SUFFICES

F' PMAX 10
M MMAX 10

l.,IARIABLES
PRODXCP) '*****P'

EX TERNf~1. VALUES
CAF'.~C<M)

BNODIG<P,M)
WIUSTCP)

PROBLEM
MINIMISE
:t.w I ~':, T 1*****'

SUMCP) COl * PRODXCP)
SLJH~JECT TO

*M(~CH 1**** MM I
SUM(P) C02 * PRODX(P) .LE. C03

~- D!~' ALI.• M
F1..::·'''lLNTS

COl - WINST(P)
C02 .- BNODIG(P,M>
C03 = CAPACCM)

I.·N·'f~"; A
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SCICON MGG VERSION 01.06VM CARD INPUT

*******************
***MG DATA INPUT***
*******************

F'AGE

26-AUG-85 12:27:48

NOTES ON DATA INPUT
1. ALL SEQUENCE NUMBERS AND INDEX NUMBERS SHOULD BE RIGHT JUSTIFIED.
2. IMPLIED INDEX VARIES ALONG THE CARD. EXTERNAL INDICES VARY OVER

SE~UENCE NUMBERED SETS OF CARDS.
3. DATA FIELDS SHOULD END ON POSITIONS MARKED '*'.
4. A STAR IN A COLUMN POSITON AFTER THE LAST REQUIRED POSITION

INDICATES THAT THE COLUMN IS TO BE IGNORED.
5. FOR ALL DEFINITIONS SEE USERS GUIDE.
6. ORDER OF CARD INPUT SHOULD BE AS FOLLOWS:

OPTIONAL CARDS;

COLUMNS
1234567

OPTION

*TITLE
VERSION
UNITS
MAXIMA OR
MAXIMUMS

(FREE FORMAT OPTIONS CARD)
(COMMENT CARDl
(FREE FORMAT PROBLEM TITLE CARD)
(FREE FORMAT VERSION NUMBER AND NAME CAROl
(FREE FORMAT CARD TO ALTER TOLERANCES)

(FREE FORMAT CARD TO ALTER THE CURRENT MAXIMA OF SUFFICES)

COMPULSORY CARDS:
(SEE FOLLOWING PAGES)
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CAF:I:i INPUT PAGE 2

:1,' ...· P. : .

C I~.;~:l T tel::

H;:-- I'~ n~ fi' C ,:'1 r: It

), ~ C111 :':,':';' .. :',;:':';';:~2:;",:,:.;444 '\<:44,145555555555666666666677777777778
, ,:~," ie, !, ,~ :',', ~~, " i !"" , ":',4 ~ji:':,:i',!1 ,'\\ 4 ':,1 ne,'012 4567890123456789012345678901234567890

Ii.:" ',:", 11L"',:P >d x' '::tt*",,*,H t;:Lr.~;h:**l**:f:t **'***********************************

Ihf ~_IE[i INDEX
M

~.. jF~i+O

EXTERNAL INDEX
NONE

! ,111111l'222222222?333333333344444444445555555555666666666677777777778
'~4~~"1°("},1456!8901234~6JB9n12345678901234567890123456789012345678901234567890

U,;'"C "F,:J ~~ :+. :+. :I: * * * :+. " ********************
~<"1' 0~~~~410? (PESTS UP ro
'.I,~'i'",'::j ](; ""1(, r,UlliS r'E:~' L:ARD

CARDS WITH THE NAME CAPAC CONTAINLNG A

~ :,' ,'( , '. t

;.:;-1 #"; _'" .:,:::' '1

IMf'! TED INDEX
M

EXTERNAL INDEX
f'

I:, ' : :", j ;[ J :.;: 222:?2::2:?33J33333334444 444/;4455555555556666666666777777 7 7778
!~' '2:~'h3c~~131012J45678901234567B901234567B90123456789012345678901234567890

,i:· .. ', , '" t '* '* ~ * '* '* )\: ,********lI:li(",****
f:! : r;, tiF.:~! ,-u; ; nt< E X !:'~r; r:j Uf' 'i t":
:'j;j): ~.Irt': OF· '~,' lr• ."(i ;-Tf:Lrj~~,. t-'Ffi' CARD

10 CARDS WITH THE NA~r BNODIG CONyn£NING A

't', ",

!:-: "l \ , ,,~ 1 ~

Jr-:YLfE(I INDEX
P

, ;n I:::RNiL [>4DEX

~WNt

: i :. ..1 .'~.:': ... ".',<.'~::~~~~·'~.=.":~1.~~,:'.:r.:~:·r:':~444i;4~A L,4~·:~5~;55~;~j~;556b66666{,t.f',??/~' ;'7 ,l7778
. "/; j ! ~: ~ ~:'J.::.? r:~' G) :'! ,:4 ~I~i./ E~ ~O 1 :'34 5b 78 "?(} 123 4 5.., 78 S·'t) 1231567890 1~34 5'= :"8 c.;") 1~' .. ' ,', ~) 01' 890

, " \ " ,. r. ~ :f. ~ :t. t t )j( "'**'f:l::*,*" t;t1<:rf:q:;U:***



f'ii t.. .\ .i t'l {:I r:' !""1 ('1 X~ ~.~ t·; ;. -, (~ >, :;;' /;
:' l i ~': (i ,:, ' ;) I'j! Ui~, ;;

i .\
to. I

1 r',.,
/. !;iNUUI:l}
.:; . hJ IN i;'j ,

.'.

"D~.t- \/) elL Cf?-r-'YOd v U2QAdl MU--~l v.. "
;:1: i con MGt; I)f ::~SICH.j ':>1,06VM

PROBLEM STATISTICS:

.... COLUMr)~.:

1.000000
2.000000

4.000000
3.000000

ti '-, i: H .. i) .i. ,

Mi~, 1 •
1'1 '~I .: j 0.:\.

1.00.00 f·'Ll:.:i:FNT i:"~ .'::;j!V

~; + OOC-OO')

WINST •••
MACH.02.
MACH.04.
WING r •••
MACH.02.
lY':{\CH ,04.

io{i ~~: AN c: ~~

h T y P L M(;f f( I) • D(\ "j

NAME SYlLAB30
r~()Wn

N WINST •••
L. MAC\·L 01 •
L MACH.02.
L M~iCH.03 ...
L. MACH.04.

COL.UMNS
f'~~:OtIX 1 ••
PfWIIX 1 ••
PHOJ);( 1 ••
F'1:~OD~2••
F'F~OD:-<:2••

f':IlS

i,~ih::: T<>t ".(.,(>1 . O~;.
!,"tWf') :,

2 (,I ~ C ~'~ ".: ~" '..: ,~::

'2: 0 • (I :.'1 :', ,.~..;" ... j

12.000000
24.000000
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I1GG S30ERR
I1GG EXECUTED SUCCESSFULLY
• TYPE MGGOP. LI S

SCICON I1GG VERSION 01.06VI1 CARD INPUT PAGE

1. C VOORBEELD UIT DE SYLLABUS LP BLDZ 30
2. NOTATION
3. SUFFICES
4. P PI1AX 10
S. 11 MAX 10
6. VAR I ABLES
7. PRODX(P) '*****P'
8. EXTERNAL VALUES
9. CAPAC(M)

10. BNODIG(P,I1)
11. WINST<P)
12. PROBLEI1
13. I1INIMISE
14. *WINST '*****'
15. SUI1(P,I1) COl * PRODX(P)

WARNING 617 'SUM' SUFFIX DOES NOT APPEAR IN VARIABLE OR LP NAI1E SUFFICES

~ '"CA ""'-lUI. ".H rclt ,,~, "'"~~ """'_ cJ.t, t1;:... oJ.... S lJ M

16. SUBJECT TO
17. *I1ACH '**** 11M'
18. SUI1(P,M) C02 * PRODX(P) .LE. C03

WARNING 617

WARNING 62"1

'SUM' SUFFIX DOES NOT APPEAR IN VARIABLE OR LP NAI1E SUFFICES

SUFFIX IN SUM IS ALSO IN LP NAI1E

19. FOR ALL M
20. E.LEI1ENTS
;'1. COl
·.~2.. C02
:' ...~. CO~."4. [N(tATA

WINST(P)
BNO[IIG(P,I1)
CAPAC(I1)

vev~e \S~

~~C/\ \/001{

rvV'\
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11. Fortran conventies

11 .1. Namen

Een aantal eigenschappen van MGG zijn terug te voeren tot Fortran

regels en conventies. De belangrijkste volgen hier:

- Namen mogen niet langer dan 6 tekens zijn en moeten met een letter

beginnen.

~ Namen beginnend met een I, J, K, L, M of N zijn type integer (geheel

getal) tenzij anders aangegeven.

~ AIle andere namen zijn type real tenzij anders aangegeven.

11.2. Formats

Beschrijving van de precieze invoerformaten en posities gaat via het

FORMAT. Dit bevat tussen komma's de aanduiding voor type en grootte van

het veld:

Zo is nX (n is elk geheel getal), een aanduiding dat n posities

overgeslagen moeten worden.

In is een geheel getal in de volgende n posities.

An is een tekst (willekeurige tekens) in de volgende n posities.

Fn.m is een re~el getal van n posities met m daarvan achter de punt

(geen komma!).

Zowel voor de I als de A en de F mag nog een geheel getal staan, dat

aangeeft hoeveel keer deze specificatie herhaald moet worden.

11.3. Condlties

Een conditie is een vergelijking van twee vergelijkbare zaken, b.v.

waarden, tussen haakjes.

(NAAM 1 .COND. NAAM2)

NAAM 1 en NAAM 2 kunnen een Fortran NAAM zijn, of een getal.

De mogelijke conditie types zijn:

.EQ. is gel1jk aan

•GT. is groter dan

•GE. is groter of gel1jk

.LT. is kleiner dan

.LE. is kleiner of gel1jk
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.NE. is ongelijk'aan.

Meervoudige condities kunnen met .AND. en .OR. gebouwd worden. Gebruik

extra haakjes voor de duidelijkheid!

11.4. Statements

Fortran statements beginnen in positie 7 behalve vervolg kaarten die

een teken (niet 0) in positie 6 hebben.

Als er een label (verwijzingsnummer) gebruikt wordt staat dat voor de

regel in positie 2 tim 5.



12. Fouten en foutmeldingen

De mogelijkheden tot het maken van fouten bij het gebruik van de

Mathematische Programmering software zijn legio.

Sommige fouten zullen per definitie niet door het systeem ontdekt

kunnen worden (b.v. een niet bedoelde naam, een niet bedoelde

constraint, etc.).

Het systeem kan natuurlijk wel andere fouten melden en waarschuwingen

geven, de duidelijkheid van zulke meldingen is echter afhankelijk van

de situatie. Het is een bekend verschijnsel dat een fout kan leiden tot

meerdere foutmeldingen, omdat dan het systeem de draad van uw bedoeling

kwijt is.

Verschillende fasen in de verwerking kunnen foutmeldingen

genereren. Om de juiste correctie te kunnen doen is het van belang

eerst te bepalen uit welke stap de foutmelding komt.

1. THE NET Te herkennen aan de # prompt. De verschillende

foutmeldingen zijn te vinden in rapport AG-64.

2. VAX-VMS Hier kunnen zeer veel foutmeldingen uit komen. Ze zijn

herkenbaar aan een vreemde naamscode v66r de

Engelstalige boodschap.

Meestal zal de fout te maken hebben met files (die niet

bestaan of iets dergelijks).

Zie ook het voorbeeld.

3. Nederlandstalige foutboodschappen komen uit de speciaal gemaakte

procedures en programma's. Deze zouden duidelijk moeten

zijn.

4. SCICONIC Hier kunnen foutmeldingen (zie voorbeeld), maar ook

opmerkingen (problem infeasable) vandaan komen.

5. MGG Hier bestaat de grootste mogelijkheid tot het maken van

fouten. Een aantal tips in verband met de meest

voorkomende fouten voIgt hier.

Volgorde van suffices: X(I,J) '*JJII' is fout en moet zijn:

X(I, J) '*IIJJ'

~ Minstens ~~n external value moet aanwezig zijn.

~ Gebruik niet de naam voor het huidige maximum als external value.
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~ Suffice8 moe ten kloppen:

b.v. in een object: SUM(M,P) C03*PROD(P)

hier i8 een 8uffix (M) te veel, al8 er in C03 geen M voorkomt

~ Verwar het cijfer nul niet met de letter o.

- In de foutboodschappen van MGG wordt over de LP name gesproken waar

de MPS naam bedoeld wordt.

Zet niet MAXIMISE in MGG ~n in SCICONIC

Sommige MGG fouten worden pas tijdens de compilatie fase ontdekt door

de Fortran comiler, of in de LINK of executie fase door het VMS

systeem.

Tenslotte nog dit: Het is onmogelijk aIle fouten die op kunnen treden

te voorzien.

Ervaring is de beste leermeester.

U wordt daarom verzocht zeldzame of bijzonder fraaie fouten of

foutmeldingen te verzamelen voor de begeleiders en om deze handleiding

daarmee uit te breiden.
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maken file heten ? ( default MATRIX.DAT)
t>etCl.vU: \..'i1"~ -,s .t>f\T dLl~ MPSt>~T~ .[)f\T

lPSOL.IJE nt:-r LOnlMOI.V\.oIO Oll'V\ ~ L..' V~. w~....,n~ .~ "" .... , ,~,

Wat is het inveerbestand met de MATRIX in MPS formaat?
( Default is MATRIX.DAT )

file nu eerst wilt maken t~pe dan : INPUT(.U. s u de:;;:e
IllF'UT

Hof.·) :'j3at d,:! te
tlF'~~DATI~j

~==~~= M P S FORMA AT INVOER GENERATOR THE ======

LF'MODEL.

naam aan het LP model. < max. 8 tekens ) <default
Nieh \h<.¥~oe.\s\- J ~cu:u oW'\ J..~ de~a.""l~ V\o.o.W\ c:le. bt"u', k-t-

is lPMODEL)

Geef de naam voer de DOEL-FUNCTIE (max 8 tekens) (default is OBJECT)
WINST

Geef de naam van een CONSTRAINT riJ (max. 8 tekens>
als aile namen Se~even ziJn dan aileen RETURN tosts

MACHINEl
Wat is het TYPE van de constraint ( N, G, E of L )

L

Geef de naam van een CONSTRAINT riJ (max. 8 tekens)
als aile namen ~eseven ziJn dan aileen RETURN toets l

MAXINE2 't>e"U'- ~P~ovt- \.«(;t.V\ .., Ie.\- ())"\-t-d.e.kl'- \l\JorOen

Wat is het TYPE van de constraint ( N, G, E of L )
Ji t>E..'1..e ~~P ~o~t- wo~oU we\ OV\\-del.t.+
Kiss N(NO), G(GREATER THAN), E(EQAL) of L(LESS THAN)

Wat is het TYPE van dp constraint ( N, G, E of L )

Geef de naam van een CONSTRAINT riJ (max. 8 tekens)
als aIle namen ~e~even ziJn dan aIleen RETURN toets

MACHINE:3
Wat is het TYPE van de constraint ( N, G, E of L

L.

Geef de naam van een CONSTRAINT riJ (max. 8 tekens)
sIs aIle namen SeSeven ziJn dan aIleen RETURN toets

MACHINE;~

Deze constraint-naaffi is al ~eSeven !

Geef de naam van een CONSTRAINT riJ (max. 8 tekens>
sIs aIle namen SeSeven ziJn dan aileen RETURN toets

1. Hi.e-\.. cloor \.Lv'e~ -,\4.. d.e. \~t.t- V(,VV\. tvt v\v toe ~ebrvi.,",te
B I:~ ~:; t aa n (1 ~~ co n .£; t r a in t·- nam en en t'd pe : ~cM~\-rU.-'~+ ~A.V'I\~V\

WINST N
~iM;HINE:l. I..
MAXINE2 L
MACHINE3 L

Ge0f de naam van een CONSTRAINT riJ (max. 8 tekens)
21s ~llp namen S~geven ziJn dan aIleen RETURN toets

11 t; r~ HTNE4.
Wat i3 het TYPE van de constraint ( N, G, E of L )

L

Deef d~ naam van een CONSTRAINT riJ (max. B tekens)
sIs aIle nsman seSeven ziJn dan aileen RETURN toets

t;iet'e~o.. m~ d4 LcM.!>h«.\"",~ J olvs "'tc..h w. ~\od~-\
Geef de naam van een VARIABELE(kolom)(max 8 tekens)
ais aile namen SeSeven ziJn dan aileen RETURN toets

~
)



!..:. '"~ ('.:' i' i..; I.! l'i a a III v ~l n \:~ I~: I I Vt:ll'\ 1 H1'3 1:'_ L L. \ K 0 J. () fit ) l, HI i3 ::{ 0 t e It., ens }
sIs aile namen SeSeven ziJn dan aileen RETURN toets

PRODX2

Geef de nsam van een VARIABELECkolom)Cmax 8 tekens)
als aile namen Se_even ziJn dan aileen RETURN toets

'i' tJ u 1oY"~~ "'" ~ l..lCiV'\ W(.\~ Vo.v'\ Q.lrxk", ev l.'~ I

Besta~md(? va r i abf.~ 1e--nalTlen
PRODXl
PRODX2

Geef de naam van een VARIABELE(kolom)(max 8 tek0ns)
als aile namen Segeven ziJn dan aIleen RETURN toets

~c>- ~ c4. VC\Y'~~\'Q~V\

Geef de RIGHT HAND SIDE nsam, of aIleen RETURN (default is RHS)

Geef de RIGHT HAND SIDE naam, of aIleen RETURN (default is RHS)
~ VCl\.~ v\8~ ~~'"" ~,c:ks

Geef sen RANGE naam, of aileen RETURN toets
~ YOVV\~~~

Geef de naam van een BOUND, of aileen RETURN toets
'~ bov"'M

Wilt u de matrix elementen ZELF OPGEUEN ( JA )
of ze een voor een laten OPURAGEN ( NEE )

lli F'r\s cLt ~\'1 ~ ...oo\-' eY\ \-f'o(>'3 '"" J ~ '1.e.~ o(>~e"'W\ t~ ~...(~e.V'eYeV1
Kies invoer vol.orde, per CONSTRAINT of UAR ( C/U )
C

F'RODXl

cit? waarde biJ val'iabele • PRODX2•

Geef de waarde in l'hs • UREN•

• I1AXINE2•
de waarde biJ variabele • PRODXl•

de waarde biJ variabele PRODX2

Geef de waarde in rhs • UREN•

I1ACHINE3
de waarde biJ val'iabele PRODXl

de waal'de bLi variabele • PRODX2•

Geef r.h7! l"Jaa rde in rhs UREN

MACHINE4
de waa T'de bi.j variabele • F'RODXl•

de waarde biJ vari;:d,:l€d.e PRODX2

Depf de waarde in rhs UREN

MI~T,:nY l~T,~TTC:TTt:"k'l:"loJ!

Geef

Constraint : WINST
Geef de waarde biJ variabele : PRODXl I-

'ne.-k\\.ev.. \'V' I,)~ oi.c. ';)e h.e..l~ w (NN\.()..JIJv.. ~~"e,v, """"OY~
Geef de waarde biJ variabele : PRODX2

"""'~ 00k. oL:, Y~<\e. vv~ev-.cI.l ~ d.HiW"V"\O\.~ '(lvV\.-t

: MACHINEl
de waarde biJ variabele

1..0
Constraint

Geef

G~:ef

1

20
Constraint

Geef

12
Constraint

Geef

Geef

Geef

30
C(Jnstra:int

1

~ 4



2 KOLOMMEN

10 NIET-NUL ELEMENTEN

100.00 PROCENT DICHTHEID

FornRAN STOP

Wilt u de zoJuist Semaakte matrix bekiJken T ( J of N )
.Ji~--
NI~MF

ROWS
N WINST
L MACHINEl
L MAXINr:::~

L. MACHINE3
L MACHINf.4

COLUMNS
PRODXl
PRODX :1.

PRODXl
PRODXl
F'RODXl
PRODX2
PRODX2
PRODX2
PRODX2
PRODX2

RHS
UREN
UREN
UREN
UREN
UREN

ENDATA

L.PMOJ)[L

WINST
MACHINEl
MAXINE2
MACHINE3
MACHINE4
WINST
MACHINEl
MAXINE2
MACHINE3
MACHINE4

WINST
MACHINE1
MAXINE2
MACHINE3
MACHINE4

1+00000
1.00000
1.00000
2.00000
3.00000
1.00000
4.00000
2.00000
3.00000
2.00000

1+00000
20.0000
12.0000
30.0000
24+0000

Wilt u nu met SCICONIC de LP oplossin~ vinden? (J of N)
~JA

Wat is de SCICONIC uitvoer file ?( Default RESULT+DAT )
IJIT')r~

Specificeer MAXIMISE of MINIMISE svp ( MAX of MIN )
~

Wilt u een INTERACTIEVE of een BATCH run? ( I of B )
h.U- cl~.tault- cwtt-woorol'", ::r... ~ 1.~C)f

Is dit een Continu of een rnte~er run? ( C of I )
~ eA-e-kt"l.\- ~t""'t)tl.,.& v- C k\.-4!.AC)P

11>

SCICONIC/VM VERSION VM/V1.30
COPYRIGHT SCICON LTD. 1983

AUTHORISED FOR USE AT:
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EINDHOVEN

All. -eJ\ ~~ 7JNlM.~ worelM
C6 CA ~ V"'tJUI\ ~o..W ~

Kle" ~«t\\~ k
) V\ \e r Cloh '! ,,~ v ~-tvc)er

\JOIV\ ~C\CON\C .

Ee-"'~ "'~ek e (~~ ~ ~.
)

o-c\-, ~t ' WON\k- J oOf cLt
-€V\c1lw. \f (" 0-7fN' ~ c.\~

';c. \C o'tJ lC (0VV\~c:\0 's. d.l
o/~cl. LA.. 1. \~ wc1
'N~ EA. ¥-'oevf{,. .

10 NON-ZERO ELEMENTS2 COLUMNS AND

11>-
ON£RROR GOTO 9·

21>
CONVERT
PROBLEM LPMODEL - NEW VERSION
RHS VECTOR - UREN
PROBLEM HAS 5 ROWS,



31>
SETUPOiAXIMISE)
PROBLEM LPMODEL ON FILE PROBLEM
CREATED ON 30-AUG-1985 09:36:14.23
PROBLEM HAS 5 ROWS, 2 COLUMNS AND 10 NON-ZERO ELEMENTS
kHS - UREN
Oll,I[CTIVE .... lHNST
INrORE MATRIX HAS 5 ROWS AND 2 COLUMNS
SETUP TOOK 0.86 SECONDS

41>
1::'f:IMAL

NI T~)

o
2

OBJECT
1.000000

-8.000000

INFEAS
O.OOOOOO(
O.OOOOOO(

0)
0>

SECS
1.02
1.09

SOLUTION IS OPTIMAL

51>
PRINTSOLN

PROBLEM LPMODEL - SOLUTION NUMBER 1 - OPTIMAL

CREATED ON 30-AUG-1985 09:36:17.47 , AFTER

PRINTED ON 30-AUG-1985 09:36:18.04

2 ITERATIONS

••• NAME •••

FUNCTIONAL
RESTRAINTS

•• ROW... AT
N WINST as
L MACHINEI as
L MAXINE2 UL
L MACHINE3 as
L MACHINE4 UL
*** END OF ROWS ***

'j) t-..
• COLUMN. AT
F:'RODXl ItS
PfWDX2 Elf:>

*** eND OF COLUMNS ***
'f" +..

6J>
I:'UNC: i:.;ji ,'I

::'1 .
r; C',',\'lINLJE

8 ]::

•• ACTIVITY ••

8.000000

•••• ACTIVITY ••••
-9.000000
18.000000
12.000000
21.000000
24.000000

•••• ACTIVITY ••••
6.000000
3.000000

DEFINED AS

WINST
UREN

tJJ -V\ eta "etlN~rk~
ho .. "- .\ I,. .J



n. U.l1 VI·i.HAI

LPMODEL
• PAGE

PF:OBLEM LPMODEL - SOLUTION NUMBER .. OPTIMAL.

CREATED ON 22-AUG-1985 15:50:56.98 , AFTER

PRINTED ON 22-AUG-1985 15:51:01.15

2 ITEfiATlONS

.•. NAME •••

FUNCTIONAL.
RESTRAINTS

• .ACTIVITY ••

8.000000

DEFINED AS

WINSl
UREN

PAGE 2
L.F'MODEL

WMBER •• ROW •• I- AT ••• •ACTIVITY •••• .SLAO: ACTIVITY. • • LOWEI~ BOUND •.• •• UPF'[R BOUND. o'

1 WINST B" ··9.000000 8.000000 NONE NONE
. ~

2 MACHINE1 BS 18.000000 2.000000 NONE 20.000000

3 MAXINE2 UL 12.000000 NONE 12.000000

4 MACHINE3 BS 21.000000 9.000000 NONE 30.000000
.. MACHINE4 UL. 24.000000 NONE 24.000000
oj

I..PMODEL

.DUAL M:TIVITY ••
1.000000

0.250000

0.250000

PAGE

lUMBER • COL.UMN.
6 PF:ODX1
7 PRODX2

AT •••• ACTIVITY ••••
BS 6.000000
DS 3.000000

••• INPUT COST •••
·'1.000000
-1.000000

• • LOWER [:OUND ••• • • UPPER BOUND •••
NONE
NONE

.. REDUCED COST ••



%SET-W-NOTSET, error modif~inS HSCOOOSDUA11
-CLI-E-IVDEVTYPE, invalid device t~pe - specifs a
$ I MAHLPROG.
$ ASSIGN USER2ICLPJHELPFILE.DAT HELPLINP
$ LP 1== $USER2ICLPJSCICONIC.EXE
$ LPSOLVE 1== @USER2ICBDOR2JLPSOLVE
$ @USER2ICLP.MGGJMGGDEF
$!
$! SYMBOL DEFINITIONS FOR MGG
$'
$ASSIGN user21[lp.msSJ MGGIDIR
II

$MGGI=='@MGGSDIRIMGG/OUTPUT=SYSSOUTPUT SSS'
$!
$MGCLI=='@MGG$DIRIMGCL.COM'
SI

SRWL;=='@MGG$DIRIRWL.COM'
$1

$MGI=='@MGGIDIRIMG/OUTPUT=SYSSOUTPUT SSS'
$1

IRWI=='@MGGSDIRIRW/OUTPUT=SYS$OUTPUT SSS'
$1

IEXIT
I EXIT
SET DEFAULT CBDOR2J
LP -I MATRIX -0 RSULT -I'" PROBLEM

SCICONIC/VM VERSION VM/V1.30
COPYRIGHT SCICON LTD. 1983

AUTHORISED FOR USE ATI
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EINDHOVEN

nlai Ibo}~ de\.-'icc:

HleA ~~\V\~ cL.
S::C l COt-J\ C V~-NOe'\.

11>
CONVERT
CDNVEF:T
PROBLEM LPMDDEL - NEW VERSION
RHS VECTOR - UREN
PROBLEM HAS 5 ROWS, 2 COLUMNS AND
CONVERT TOOK 0.49 SECONDS

10 NON-ZERO ELEMENTS

21>
SETUP(MAXIMISE)
SETUP(MAXIMISE)
PROBLEM LPMODEL ON FILE PROBLEM
CREATED ON 26-AUG-1985 11146142.31
PROBLEM HAS 5 ROWS, 2 COLUMNS AND 10 NON-ZERO ELEMENTS
F<HS - UREN
OBJECTIVE - WINST
INCORE MATRIX HAS 5 ROWS AND 2 COLUMNS
SETUP TOOK 0.76 SECONDS

31>
ON ERROR GOTO 9
ON ERROR GOTO 9

·1 I:
PRIMAL
F'fn MA L

NITS
o

OBJECT
1 .. OOO()OO

-8.000000

INFEA
0 .. 00 OOO(
0,,00 OOO(

SEes
0.88

SOLUTION IS OPTIMAL

~j I
PRINTSOLN
F'R I NT SOLN



-Lf'MOIiEL PAGE 1

PF:OBLEM LPMODEL - SOLUTION NUMBER - OPTIMAL

CREATED ON 26-AUG-1985 11:46:44.53 , AFTER 2 ITERATIONS

PRINTED ON 26-AUG-1985 11:46:44.77

t • + NAME t t t .. ACTIVITY .. DEFINED AS

FUNCTIONAL
RESTRAINTS

8.000000 WINS!
UREN

I.. PMODEL PAGE

NUMBEF: •• 1;:01>1 •••
1 WINST
2 MACHINEl
3 MAXINE2
4 MACHINU
5 MACHINE4

AT •••• ACTIVITY ••••
f.!S -9.000000
BS 18.000000
UL 12.000000
BS 21.000000
UL 24.000000

•SLACK ACT! VITY •
8.000000
2.000000

9.000000

•• LOWER BOUND •••
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE

• • UPPER BOUND •••
NONE

20.000000
12.000000
30.000000
24.000000

.DUAI.. f~CTII)ITY ••
1.000000

0.250000

0.250000

LPMODEL PAGE

NUMBER • COLUMN.
6 PROliXl
7 HWDX2

AT •••• ACTIVITY ••••
BS 6.000000
as 3.000000

• .• INPUT COST •..
-1.000000
··1.000000

. . L.OWEF: BOUND ••• • • UF'PER !,OUND •••
NONE
NONE

..REDUCED COST ••

,I
U CHSOl.N
'U CHSOLN

T>
CONTINUE
CONTINUE

I>
lUI'"
TOP
DFnRAN SlOP

f.!DOR2 Job terminated at 26-AUG-1985 11:46:51.14

1244
l6?4:~

o
o 00:00:18.61

Peak workin~ set size:
Peak page file size:
MOIJnted YoluR,es:
E 1 BPs(·?d t i lIle:

74
106

1218
o 00:00:10.26

ACCOLJntins information:
Buffered 110 count:
Direct 110 count:
POISe fOlIJlts:
Charsed CPU time:



~ r1\3L' ::>~VI'HJ\:) .1JA I

MOG EXECUTED SUCCESSFULLY
$ MGel.. ------ --------- r\ C, C ,- t I
$ TYPE ~iGGC)F'.l.IS L. noe~~ V\1.eA' V"""'- ck

t~ kOW\(M. Y'r'~ ODI.. cla.cr.Y""-'

SCICON MGG VERSION 01.06VM CtlRD INPUT

1 •
"A:,. +

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
:~ ~~ t

24.

C VOORBEELD UIT DE SYLLABUS LP BLDZ 30
NOTATION
SUFFICES

F' PMAX 10
M MMAX 10

VARIABLES
PRODX(P) '*****P'

EXTERNI~I,.. VALUES
CAPAC(M)
BNODIG(P,M)
WINST(P)

PROBLEM
MINIMISE
*WINST '*****'

SUM(P) COl * PRODXCP)
SUB~JECT TO
*MACH '**** MM'

SLJM(P) C02 * PRODX(F') .LE. C03
FOR ALL. M
ELEMENTS

COl::: WINST(P)
C02 - BNODIG(P,M)
C03 - CAPAC(M)

ENDATA

U,k ~ h~\""1~\k1. JOO( b.e~\d v:\ cL. C~ \\(X.'v.,uS l ~.
clcJt OC>~ ~ \/<')0. 'o.qe\ck 9/2-'or,,/\""~ -V) '\JOo'( ~

"" () S +0( "'"G'.oJ-- Lr \I'- h 0 0 ~\-\Jk S· \') €AI"' '0 'd W-
'6"'brv ~"- V"""\.." SOLVe l"" ,",00 I.d G-I-vl... B)

LA 1-~cJ\- Jo.k- v-e\o....\ i e ~ ,,~~\ Y'f\K~ ~ Y'\<>J..~ "" \/00'( 1.0\.'\ W--(.M

('Yc)"'ok~W'\. ~ ..~ V"\V e.L""'-~ ""l-~ ~yY\~ k~lt}\. 9fly.JD'(6.Lv.

OVV" cU- ~~oo\'l.e VNV'\ W rrob~e..-v"' ~~k v:\- ~ \o'(~i:~ .



SCICON MGG VERSION 01.06VM CARD I NF'UT

*******************
***MG DATA INPUT***
*******************

PAGE 1

26-AUG-85

NOTES ON DATA INPUT
1. ALL SEQUENCE NUMBERS AND INDEX NUMBERS SHOULD BE RIGHT JUSTIFIED.
2. IMPLIED INDEX VARIES ALONG THE CARD. EXTERNAL INDICES VARY OVER

SEQUENCE NUMBERED SETS OF CARDS.
3. DATA FIELDS SHOULD END ON POSITIONS MARKED '*',
4. A STAR IN A COLUMN POSITON AFTER THE LAST REQUIRED POSITION

INDICATES THAT THE COLUMN IS TO BE IGNORED.
5. FOR ALL DEFINITIONS SEE USERS GUIDE,
6. ORDER OF CARD INPUT SHOULD BE AS FOLLOWS:

OPT! aNAL CARDS;

COLUMNS
1234567

OPTION

*TITLE
VERSION
UNITS
MAXIMA OR
MAXIMUMS

(FREE FORMAT OPTIONS CARD)
(COMMENT CARD)
(FREE FORMAT PROBLEM TITLE CARD)
(FREE FORMAT VERSION NUMBER AND NAME CARD)
(FREE FORMAT CARD TO ALTER TOLERANCES)

(FREE FORMAT CARD TO ALTER THE CURRENT MAXIMA OF SUFFICES)

COMPULSORY CARDS:
(SEE FOLLOWING PAGES)



FORNAT( 3A4. A3)
111111111122~2222222333333333344444444445555555555666666666677777777778

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
EXTERNAL VALUES* ••****.*******•••••***•••*********•••***********************••••
MATRIX GENERATOR EXPECTS 1 CARD WITH THE NAME EXTERNAL VALUES

NAME
CAPAC

FORMAT: (A4.A2. 15,

IMPLIED INDEX
H

13F5.0

EXTERNAL INDEX
NONE

11111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
CAPAC -SEQ- * * * * * * * * * *••*****************
MATRIX GENERATOR EXPECTS UP TO
MAXIMUM OF 10 DATA FIELDS PER CARD

CARDS WITH THE NAME CAPAC CONTAINING A

NAME
BNOnrG

FORMAT: (A4,A2' 215,

IMPLIED INDEX
M

12F5.0

EXTERNAL INDEX
P

11111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778
12345678101234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
BNODIGPPPPP-SEQ- • * * * • • * * * ****.*.**••••**

MATRIX GENERATOR EXPECTS UP TO
MAXIMUM OF 10 DATA FIELDS PER CARD

10 CARDS WITH THE NAME BNODIG CONTAINING A

NI'ME JM~'LIED INDEX
F'

EXTERNAL INDEX
NONE

t,l, tIll 111:'2?2222222~33333333344444444445555555555666666666677777777778

J;'~~~~7890l~34567B90123456789012345678901234567890123456789012345678901~34567890

i..;: H~;·l ·<;cn· .Ii.. *" * * * * :t. * * ***:t****::f::l:**:t:;:******
MATRIX G[NrRA~OR EXPECTS UP TO
MAXIMUM or 10 DATA FIELDS PER CARD

CARDS WITH THE NAME WINST CONTAINING A
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