آشنايي با قابليت گرافيکي و به دست آوردن خروجي هاي گرافيکي
در نرم افزار GAMS
استاد مربوطه :دکتر بهنام محمدي ايواتلو
ارائه دهنده :محمد همتي
دي ماه 95

مقدمه
 عدم جذابيت محيط براي کاربر به دليل نبود قابليت گرافيکي و نياز به لينک شدن نرم افزار
 GAMSبا ساير نرم افزارها نظير  EXCEL ،MATLABجهت نمايش خروجي ها به صورت
گرافيکي
 وچود پکيج هاي جديد اضافه شده به  GAMSاين اجازه را به کاربر مي دهد که ضمن اجراي
برنامه خروجي برنامه را به صورت گرافيگي و مستقيم دريافت کند.
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ابزار الزم جهت قابليت گرافيکي GAMS
جهت شروع رسم در نرم افزار  GAMSابتدا بايد نرم افزار  Gnuplotرا نصب کنيم.
 يک نرم افزار رايگان
 قابليت گرافيکي بسيار باال و قابل نصب در سيستم عامل هاي مختلف از قبيل Linux ،windows
 ،مکينتاش و...

 اولين بار در سال  1986توسط  Thomas williamsو  Colin kelleyمعرفي شد.
 مزيت اصلي اين نرم افزار خروجي آن در فرمت هاي مختلف و ذخيره فايل به فرمتهاي مختلف از
جمله Jpeg ، Png،Pdf ، eps :و حتي ذخيره به صورت يک فايل Latex

 قابليت رسم نمودارهاي  2و  3بعدي  ،سطح Histogramو...
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ابزار الزم جهت قابليت گرافيکي GAMS
 Gnuplot قابليت رسم خروجي فايل هاي  GAMSرا هم دارد .پکيج مخصوص به
 GAMSتحت عنوان  gnuplot.gmsاز سايت زير قابل دريافت است:
http://www.mpsge.org/gnuplot

 gnuplot.gms توسط  Rutherfordدر دانشگاه  Coloradoمعرفي شد.
 اين پکيج قابليت رسم بسيار قوي نداشت و در صورت افزايش ابعاد و داده ها در گمز در
رسم کردن دچار مشکل مي شد.
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ابزار الزم جهت قابليت گرافيکي GAMS

 يک پکيج جديد توسط  Uwe Schneiderتحت عنوان gnuplotxyz.gms
معرفي شد که قابليت رسم هرگونه ورودي را دارد.
 نسخه کامل  gnuplot.gmsبا کارکردي ساده تر و سرعت باالتر که مي تواند

انواع نمودار ها را با توجه به داده هاي گمز رسم کند.
 دانلود پکيج از سايت زير:
http://www.uni-hamburg.de/Wiss/FB/15/Sustainability/schneider/gnuplot/
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رسم نمودار در GAMS
براي رسم يک شکل در گمز سه کار اساسي الزم است:
.1

دانلود فايل اجرايي  gnuplotxyz.gmsو فايل نصبي  gnuplot.exeبراي نصب در PC

.2

نوشتن برنامه گمز و نوشتن داده ها براي رسم

.3

فراخواني  gnuplotxyzاز طريق دستور زير که داده ها را در قالب يک آرايه سه بعدي مي گيرد.
Y-AXIS X-AXIS

$LIBInclude gnuplotxyz name data

دو نکته کليدي هنگام کار با : gnuplot
.1

فايل نصبي  gnuplotدر پوشه گمز نصب شود:
\c:\program files\gams20.0

 gnuplotxyz.gms .2بايد در پوشه زير ذخيره شود:
\c:\program files\gams20.0\inclib
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تنظيمات رسم
 گذاريLabel  قابليت
title  قابليت
 تنظيم اندازه خطوط
 رنگ گذاري
$setglobal gp_lwidth

$setglobal gp_lc_1
$setglobal gp_fontsize
$setglobal gp_title
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New is Always betterBarney
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