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Λέξεις κλειδιά:

        Το MPS file format είναι ένα πρότυπο για προβλήµατα γραµµικού
προγραµµατισµού (LP)(linear programming ).
        Αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1970 στην IBM. Χρησιµοποιείται ως µορφή εισόδου
από λύτες LP.
        Το MPS είναι ένα αρκτικόλεξο της φράσης Mathematical Programming System και
είναι ένα απλό κείµενο σε µορφή  ASCII.
        Τα δεδοµένα του αποθηκεύονται σε µορφή πίνακα σταθερού πλάτους.
        Τα προγράµµατα λύτες  LP διαβάζουν το αρχείο , επεξεργάζονται τα δεδοµένα και
εξάγουν αποτελέσµατα.
        Με την παρούσα εργασία, δηµιουργείται µια εφαρµογή µε ονοµασία MPSMaker,
που σκοπό έχει να διευκολύνει τον συντάκτη αρχείου MPS, να εισάγει κατά πρώτον τα
στοιχεία του προβλήµατος.      
        Πέραν του ονόµατος και του είδους της βελτιστοποίησης (Μεγιστοποίηση ή
ελαχιστοποίηση) ο χρήστηςπρορείνα εισάγει επιπλέον ένα κείµενο µε παρατηρήσεις
σχετικές µε το πρόβληµα.       
        Στις γραµµές , καθώς και τις στήλες δίνεται η δυνατότητα, πέραν του ονόµατος, να
υπάρχει διευκρινιστικός τίτλος καθώς και σχόλιο για το καθένα από αυτά.        
        Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τον τρόπο εισαγωγής των δεδοµένων , κατά γραµµή ή
κατά στήλη.        
        Όλες αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ένα  SQLITE αρχείο και τέλος όταν ο
χρήστης θελήσει µπορεί να εξάγει τα αποτελέσµατα στη στεγνή µορφή που επιβάλλεται
από το MPS.        
        Το πρόγραµµα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής υπάρχοντος αρχείου MPS για
επεξεργασία και εµπλουτισµό µε τις επιπλέον πληροφορίες που αναφέρθηκαν
παραπάνω.        
        Τέλος Υπάρχει δυνατότητα µέσα από το πρόγραµµα να γίνεται κλήση λυτών, που
είναι εγκατεστηµένοι στον υπολογιστή του χρήστη,µέσα από την εφαρµογή.

Περίληψη

MPS Maker, Γραµµικός προγραµµατισµός, µέθοδος simplex, λογισµικό,
βελτιστιποίηση, αλγόριθµος, αρχεία MPS.



Abstract

        The MPS file format is a model for linear progamming(LP) problems.
        It was developed in the 1970s by IBM. It is beind used as an input type by LP
solvers.
        MPS is an acronym for Mathematical Programming System and is a simple
text in ASCII form.        
  The data is being saved in a standard width table.
        The LP solver programms read the file, elaborate the data and export results.
        With the current project, an application MPSMaker is being made,in order to
facilitate the MPS file author,firstly input the elements of the problem.
        Besides the name and the optimization kind(maximization or
minimization),the user can also input a text with comments about the problem.
        Both for rows and columns,there is a possibility to give ,besides the name, a
definitive title,such as a comment for each and every one of them.
        The user can choose the data input style,  by row or by column.
        All those information is saved in an SQLITE file and in the end,when the user
wants to export the results in the plain form,behooved by the MPS.
        The program grants the ability to input an existed MPS file for editing and
enrichment with the extra information mention above.
        In conlcusion,there is a possibility to call solvers,which are installed in the
computer,within the application  

Keywords:

MPS Maker, Linear Programming,  Simplex Method, Software, Optimization,
Algorithm, MPS Files.
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1 Εισαγωγή

Η Επίλυση προβληµάτων βελτιστοποίησης µε τη βοήθεια προγραµµάτων Λυτών
(Solvers) µπορεί να γίνει µε την επιλογή καποιου η καποιων προγραµµάτων. 
Υπάρχουν προγράµµατα - Λύτες άλλα µε χρήση κονσόλας και άλλα µε περιβάλλοντα
γραφικής διεπαφής(GUI).
Η περιγραφή του προγράµµατος γινεται υπο µορφή αρχείου εισόδου , όπως αυτου
του αρχείου .MPS που θα µας απασχολήσει σε αυτήν εργασία.  
Η εισαγωγή του προβλήµατος σε µορφή .MPS υποστηρίζεται σχεδόν από όλα τα
προγράµµατα, Λύτες- Προλύτες.
Η εργασία αναπτύσσεται στις παρακάτω ενότητες:

Εισαγωγή. Ειναι η παρούσα ενότητα στην οποία γίνεται µια αναφορά  στους στόχους
της εργασίας καθώς και στη µορφωποίηση του αρχείου MPS 

Ακολουθεί η παρουσίαση της λειτουργίας του προγράµµατος, µε αναλυτική αναφορά
στα µενού της εφαρµογής, καθώς και στις επιµέρους λειτουργίες του.

∆ιεθνοποίηση είναι το επόµενο µέρος. Εδω γινεται αναφορά για το πως ειναι
αναπτυγµένο το πρόγραµµα, τι εργαλεία υπάρχουν διαθέσιµα για τους χρήστες του
και πώς µπορεί κανείς να το µεταφράσει σε άλλη γλώσσα ή διάλεκτο.  

   

  

1.1 Σκοπός - Στόχοι

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η δηµιουργία ενός προγράµµατος που θα
βοηθάει στη σύνταξη αρχείου .MPS,
καθώς και η επίλυση του προβλήµατος µε τη διαµεσολάβηση προγραµµάτων τρίτων,
που ενσωµατώνονται στο Μενού της εφαρµογής και καλούνται µέσω αυτού,
δηµιουργόντας ενα ολοκληρωµένο περιβάλλον συνταξης - επίλυσης - εµφάνισης
αποτελεσµάτων.

1.2 Η µορφοποίηση αρχείου  .MPS

Έστω οτι έχουµε την παρακάτω αντικειµενική συνάρτηση προς ελαχιστοποίηση

COST:       XONE + 4*YTWO + 9*ZTHREE
 
µε τους παρακάτω περιορισµούς

 LIM1:        XONE     + YTWO                  <= 5
 LIM2:        XONE                + ZTHREE     >= 10
 MYEQN:                - YTWO     + ZTHREE     =  7
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σε µορφή πίνακα  θα µπορούσε να παρασταθεί οπως φαινεται παρακάτω:

Πίνακας 1-1 Το πρόβληµα σε µορφή πίνακα

XONE YTWO ZTHREE EQUIN RHS

COST: 1 4 9 N

LIM1 1 1 0 L(<=) 5

 LIM2 1 0 1 G(>=) 10

MYEQN 0 -1 1 E(==) 7

σε µορφοποίηση αρχείου .MPS εχουµε την παρακάτω µοσφή 

NAME          TESTPROB
ROWS
 N  COST
 L  LIM1
 G  LIM2
 E  MYEQN
COLUMNS
    XONE      COST                 1   LIM1                 1
    XONE      LIM2                 1
    YTWO      COST                 4   LIM1                 1
    YTWO      MYEQN               -1
    ZTHREE    COST                 9   LIM2                 1
    ZTHREE    MYEQN                1
RHS
    RHS1      LIM1                 5   LIM2                10
    RHS1      MYEQN                7
ENDATA

Αναλύοντας τοπρόβληµα εχουµε τα παρακάτω:

Στην πρώτη γραµµή έχουµε το NAME          TESTPROB όπου
έχουµε το όνοµα του προβλήµατος. Ακολουθούν τα παρακάτω:  

Πίνακας 1-2 Γραµµές (ROWS)

EQUIN NAME

 N  COST
 L  LIM1
 G  LIM2
 E MYEQN
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Στον πίνακα των Γραµµών εχουµε δύο  στήλες:
1. Η Στήλη EQUIN που δέχεται τις παρακάτω τιµές χαρακτηρισµού γραµµής :

oN Γραµµή αντικειµενικής συνέρτησης ειναι η γραµµή που δέν εχει τιµές ∆εξιάς
Πλευράς (RHS) 

o L ∆ηλώνει ότι η συνάρτηση περιορισµού είναι µικρότερη από την τιµή της ∆εξιάς
Πλευράς (RHS) 

oG ∆ηλώνει ότι η συνάρτηση περιορισµού είναι µεγαλύτερη από την τιµή της ∆εξιάς
Πλευράς (RHS) 

o E ∆ηλώνει ότι η συνάρτηση περιορισµού είναι ίση µε την  τιµή της ∆εξιάς Πλευράς
(RHS) 

2. Η στήλη NAME που δέχεται το όνοµα της γραµµής

Πίνακας 1-3 Στήλες (COLUMNS)

NAME

XONE  
 YTWO 
ZTHREE

Στον πίνακα των Στηλών  έχουµε µία στήλη που δέχεται το όνοµα
της στήλης

Στην εφαρµογή που αναπτύσσεται εχουµε τα παρακάτω:

Πίνακας 1-4  Πίνακας PROJECT

ID NAME TITLE MEMO

1  TESTPROB

Προστίθενται Επιπλέον δυο πεδία 

TITLE    ∆ίνεται προαιρετικά και επιγραµµατικά η περιγραφή του προβλήµατος 
MEMO   ∆ίνεται αναλυτικότερα η περιγραφή του προβλήµατος 
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Πίνακας 1-5 Πίνακας γραµµών µε επιπλέον στοιχεία

ID EQUIN NAME TITLE MEMO

1  N  COST
2  L  LIM1
3  G LIM2
4  E MYEQN

Σε χέση µε το πρόβληµα προστίθενται Επιπλέον δυο πεδία στον πίνακα των
γραµµών

ID           Ο κωδικός της γραµµής
TITLE    ∆ίνεται προαιρετικά και επιγραµµατικά η περιγραφή του περιορισµού
MEMO   ∆ίνεται αναλυτικότερα η περιγραφή του περιορισµού 

Πίνακας 1-6 Πίνακας στηλών µε επιπλέον στοιχεία

ID NAME TITLE MEMO

1  COST
2  LIM1
3 LIM2
4 MYEQN

Σε χέση µε το πρόβληµα προστίθενται Επιπλέον δυο πεδία στον πίνακα των στηλών

ID           Ο κωδικός της στήλης
TITLE    ∆ίνεται προαιρετικά και επιγραµµατικά η περιγραφή της µεταβλητής
MEMO   ∆ίνεται αναλυτικότερα η περιγραφή της µεταβλητής

Ο πίνακας CELLS των τιµών των συνελεστών αποτελείται από τα παρακάτω:

ID                 Ο κωδικός της συντελεστή
ROW           Ο κωδικός της γραµµής
COLUMN   Ο κωδικός της στήλης
VALUE       Η τιµή του συντελεστή

Παρακάτω βλέπουµε την ηλοποίηση του προβλήµατος µε τις τιµές των συντελεστών.
Η παρουίαση γίνεται σε δύο εκδοχές 

Ο πίνακας είναι ταξινοµηµένος κατά γραµµή
Ο πίνακας είναι ταξινοµηµένος κατά στήλη
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Πίνακας 1-7  Πίνακας CELLS (LHS ROWWISE)

ID ROW COLUMN VALUE

1  COST XONE  1

2 COST YTWO 4

3 COST ZTHREE 9

4  LIM1 XONE 1

5  LIM1 YTWO 1

6  LIM1 ZTHREE 0

7 LIM2 XONE 1

8 LIM2 YTWO 0

9 LIM2 ZTHREE 1

10 MYEQN XONE 0

11 MYEQN YTWO -1

12 MYEQN ZTHREE 1

Πίνακας 1-8   Πίνακας CELLS (LHS COLUMNWISE) 

ID ROW COLUMN VALUE

1  COST XONE  1

2  LIM1 XONE 1

3 LIM2 XONE 1

4  MYEQN XONE 0

5  COST YTWO 4

6  LIM1 YTWO 1

7 LIM2 YTWO 0

8 MYEQN YTWO -1

9  COST ZTHREE 9

10  LIM1 ZTHREE 0

11 LIM2 ZTHREE 1

12 MYEQN ZTHREE 1

Ο πίνακας της ∆εξιάς πλευράς  RHS αποτελείται από τα παρακάτω:

ID                 Ο κωδικός της συντελεστή
ROW           Ο κωδικός της γραµµής
VALUE       Η τιµή του συντελεστή
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Πίνακας 1-9 Πίνακας RHS

ID ROW VALUE

1  LIM1 5

2 LIM2 10

3 MYEQN 7

Η λογική του προγράµµατος αξιοποιεί αυτήν την προσέγγιση.
Ο χρήστης του προγράµµατος αποφασίζει καθε φορά µε ποιόν τρόπο θέλει να
εισάγει τα δεδοµένα.

Το πρόγραµµα για επεξεργασία και εισαγωγή δεδοµένων του προβλήµατος
στηρίζεται στην λογική των πινάκων 1-7 και 1-8, µε κάποια µικρή διαφορά.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι δύο πίνακες φιλτραρισµένοι όµως κατα µια γραµµή ή
κατά µια στήλη 
 

Πίνακας 1-10  Πίνακας CELLS (LHS ROWWISE)  Φίλτρο  LIM1

ID ROW COLUMN VALUE

4  LIM1 XONE 1

5  LIM1 YTWO 1

6  LIM1 ZTHREE 0

Πίνακας 1-11  Πίνακας CELLS (LHS COLUMNWISE) Φίλτρο XONE

ID ROW COLUMN VALUE

1  COST XONE  1

2  LIM1 XONE 1

3 LIM2 XONE 1

4  MYEQN XONE 0

Η δουλειά που θα έχει να κάνει ο χρήστης είναι να συµπληρώνει τις τιµές της στήλης 
VALUE
αφού προηγουµένως έχει εισάγει τα στοιχεία των γραµµών και των στηλών. 
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2 Σχεδιασµός και Ανάπτυξη

Τα αρχεία .MPS, όπως φαινεται παραπάνω, έχουν  ολες της πληροφορίες που
χρειάζονται οι λήτες.
Για τις ανάγκες της εφαρµογής, πέραν των ζητουµένων του αρχείου .MPS,
χρειάσθηκε να δηµιουργηθεί ένα αρχείο που θα µπορούσε να φιλοξενήσει τις
επιπλέον πληροφορίες, όπως:

Εναν Τίτλο Προβλήµατος που θα περιέγραφε επιγραµµατικά  το πρόβληµα πρός
επίλυση
Μια περιγραφή Προβλήµατος που θα περιέγραφε εκτενέστερα  το πρόβληµα πρός
επίλυση
Εναν Τίτλο Μεταβλητής που θα περιέγραφε επιγραµµατικά  τη σηµασία της
Μεταβλητής
Μια περιγραφή Μεταβλητής που θα περιέγραφε εκτενέστερα   τη σηµασία της
Μεταβλητής
Εναν Τίτλο Περιορισµού που θα περιέγραφε επιγραµµατικά  τη σηµασία του
Περιορισµού
Μια περιγραφή Περιορισµού που θα περιέγραφε εκτενέστερα  τη σηµασία του
Περιορισµού

Το πρόγραµµα θα πρέπει στο τέλος να παράγει  αρχείο .MPS, συµφωνα µε τις
προδιαγραφές του, χωρίς βέβαια τις επιπλέον πληροφορίες .
Το πρόγραµµα θα πρέπει στο τέλος να είσαγει από  αρχείο .MPS, και να µπορεί να
εµπλουτίζει το πρόβληµα µε τις πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω.
Για τον σκοπό αυτό σχεδιάσθηκε ένα αρχείο µε επέκταµα .MPSMDB.

2.1 Μορφοποίηση αρχείου .mpsmdb

Τα δεδοµένα  αποθηκεύονατι σε αρχείο µε έπέκταµα .mpsmdb.
Το αρχείο χρησιµοποιεί τη µορφοποίηση της SQLITE 3 
Η βάση αποτελείται απο τους παρακάτω πίνακες:

1. Πίνακας  PROJECT
2. Πίνακας  COLUMNS
3. Πίνακας  ROWS
4. Πίνακας  CELLS
5. Πίνακας  RHS 

 Το  σχήµα  δηµιουργείται µε τον παρακάτω sql κώδικα:

CREATE TABLE PROJECT (  ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
NOT NULL, 
                                            NAME TEXT(16) NOT NULL, 
                                            MAXIMIZE INTEGER NOT NULL DEFAULT (0), 

TITLE TEXT(60) , 
MEMO BLOB);
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CREATE TABLE COLUMNS ( ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
NOT NULL, 

NAME TEXT(16) NOT NULL, 
TITLE TEXT(60) , 
MEMO BLOB);

CREATE TABLE ROWS ( ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
NOT NULL, 

EQUIN TEXT(2) NOT NULL, 
NAME TEXT(16) NOT NULL, 
TITLE TEXT(60) , 
MEMO BLOB);

CREATE TABLE RHS ( ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
NOT NULL, 

ROW_NAME TEXT(16) NOT NULL, 
VALUE REAL NOT NULL DEFAULT (0), 
FOREIGN KEY(ROW_NAME) REFERENCES

ROWS(NAME));
CREATE TABLE CELLS ( ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
NOT NULL, 

ROW_NAME TEXT(16) NOT NULL, 
COLUMN_NAME TEXT(16) NOT NULL, 
VALUE REAL NOT NULL DEFAULT (0), 
FOREIGN KEY(ROW_NAME) REFERENCES

ROWS(NAME), 
FOREIGN KEY(COLUMN_NAME)

REFERENCES COLUMNS(NAME));
CREATE UNIQUE INDEX COLUMNS_IX ON COLUMNS (NAME ASC);
CREATE UNIQUE INDEX ROWS_IX ON ROWS (NAME ASC);
CREATE UNIQUE INDEX RHS_IX ON RHS (ROW_NAME ASC);
CREATE UNIQUE INDEX CELL_IX ON CELLS (ROW_NAME,COLUMN_NAME
ASC);

Η χρήση αρχείων SQLITE είναι κάτι που συνηθίζεται και άχει υιοθετηθεί από πολές
εφαρµογές.
Παρακάτω αναφέρονται µερικές:
Η Adobe χρησιµοποιεί το SQLite ως τη µορφοποίηση αρχείου Photoshop
Lightroom, και του Adobe Integrated Runtime (AIR). Έχει αναφερθεί ότι το Acrobat
Reader χρησιµοποιεί SQLite.
Η Airbus επιβεβαιώνει ότι SQLite χρησιµοποιείται στο λογισµικό πτήσης για την
οικογένεια  των αεροσκαφών A350 XWB.
Η Apple χρησιµοποιεί SQLite για πολλές λειτουργίες µέσα από το Mac OS X,
συµπεριλαµβανοµένων των Apple Mail , Safari , και Aperture . Επίσης η Apple
χρησιµοποιεί SQLite στο iPhone και το iPod touch και iTunes.
Η γλώσσα προγραµµατισµού PHP έρχεται µε SQLite2 και SQLite3
Ενσωµατωµένες.
Η γλώσσα προγραµµατισµού Python απο την  Python 2.5. και µετα την έχει
ενσωµατωµένη στο πακέτο της.
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Το περιβάλλον προγραµµατισµού REALbasic εχει µέσα στο πακέτο της  µια
βελτιωµένη έκδοση του SQLite που υποστηρίζει κρυπτογράφηση AES.

Εταιρίες που επίσης χρησιµοποιούν  το SQLITE ειναι και οι παρακάτω:
Dropbox
Mozilla
Flame
General Electric 
Google
Intuit
McAfee
Microsoft 
Skype
Toshiba 
και πολές αλλες

Ανάκτηση 21/5/2013 από  http://www.sqlite.org/famous.html
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2.2 Εργαλεία Ανάπτυξης της εφαρµογής

Για την υλοποίηση της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκαν εργαλεία ανάπτυξης που,
πέραν Λειτουργικού Συστήµατος Windows, υπάρχουν και σε άλα Λειτουργικά
Συστήµατα οπως  Linux, OS X, VxWorks κ.λ.π.
Τα εργαλεία αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες :

IDE (Integrated Development Environment) Εργαλεία µε ολοκληρωµένο
περιβάλλον ανάπτυξης και µε γραφική διεπαφή
CLI (Command Line Interface) Εργαλεία προγράµµατα  Κονσόλας. 

2.2.1 Εργαλεία (IDE)

Τα εργαλεία µε ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών µε γραφική
διεπαφή που χρησιµοποιήθηκαν, είναι  τα παρακάτω:

2.2.1.1 QtCreator

Το QtCreator είναι ενα ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών.
Κύρια γλώσσα προγραµµατισµού είναι η C++.
∆εν έχει δικότου µεταγλωτιστή. Χρησιµοποιεί κατά περίπτωση για το Λειτουργικό
Σύστηµα Windows ή τον MinGW ή το µεταγλωττιστή του Visual Studio.
Στο Λειτουργικό Σύστηµα Linux χρησιµοποιεί τον µεταγλωττιστή g++.
  

2.2.1.2 QtDesigner

To Qt Designer είναι το εργαλείο σχεδιασµoού και κατασκευής γραφικών διεπαφών
χρήστη (GUIs) από συστατικά Qt. Ο προγραµµατιστής µπορεί Μπορείτε να συνθέσει
και να προσαρµόσει widgets ή διαλόγους σας µε ενα (WYSIWYG) τρόπο.

2.2.1.3 QtLinguist

Το πρόγραµµα οπτικής διεπαφής linguist βοηθάει στη διεθνοποίηση του
προγράµµατος διευκολύνοντας την µεταγλώττισησυµπλήρωση της εφαρµογής . για
το εργαλείο αυτό γινεται εκτενέστερη αναφορά σε άλλο µέρος.

2.2.1.4 DOXYGEN

Το Doxygen δεν είναι εργαλείο ανάπτυξης αυτό καθεαυτό, ειναι εργαλείο δηµιουργίας
Τεκµηρίωσης λογισµικού.
Σε εφαρµογές, πέραν των µερικών γραµµών κώδικα, η τεκµηρίωση ειναι αναγκαία,
διότι βοηθάει στη συντήρηση τκαι την βελτίωση του προγραµµατος, καθώς και στην
κατανόηση του απο προγραµµατιστές που επιχειρούν να αναλύσουν το πρόγραµµα. 
Τα αρχεία που δηµιουγούνται από τα αρχεία του πηγαιου κώδικα της εφαρµογής είναι
διαθέσιµα και αυτά ετσι ώστει κάθε ενδιαφερόµενος να µπορεί να ερευνήσει οτι τον
ενδιαφέρει. 
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2.2.2 Εργαλέια (CLI)

Εργαλεία µε εκτέλεση µέσω κονσόλας που χρειάσθηκαν ήταν τα παρακάτω:

2.2.2.1 Lupdate

Το Lupdate είναι εργαλείο δηµιουργίας αρχείων .ts.
To Lupdate δηµιουργεί αρχείο .ts διαβάζοντας και αναλύοντας ολα τα αρχεία που
συµµετέχουν στην ανάπτυξη της εφαρµογής. Συλλέγει ολα τα λεκτικά που
περικλείονται απο τη συνρτηση tr() και δηµιουργεί ένα xml ascii αρχείο µε επέκταµα
.ts.
Αυτό το αρχίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί εκ των ηστέρων αυτόνοµα από το
πρόγραµµα Linguist προς δηµιουργία µεταφράσεων της εφαρµογής.

2.2.2.2 LRelease

Το LRelease είναι εργαλείο δηµιουργίας αρχείων .qm.
Τα αρχεία .ts για κάθε γλώσσα που έχουν προκύψει από το  βασικό αρχείο  .ts  µε το
 πρόγραµµα Linguist χρησιµοποιούνται απο το προγραµµα LRelease και
έδιαφέρειτσι έχουµε, για κάθε γλώσσα που µας ενδιαφέρει , το αντίστοιχο αρχείο .qm.
αυτά τα αρχεία  .qm τοποθετούνται στον υποκατάλογο ./i18n, όπου η εφαρµογή
ψάχνει να βρεί µε το ονοµα MpsMaker_el_GR.qm για τα Ελληνικά.

2.3 Μεταγλωττιστές (Compilers)

Η εφαρµογή µεταγλωττίσθηκε στα Windows7  µε γρήση µεταγλώττιστή MinGW.
Η µεταγλώττιση στο Ubuntu Linux 12.04 Έγινε µε τον g++;
Και στις δύο περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε το περιβάλλον ανάπτυξης QtCreator,
καθώς και οι βιβλιοθήκες Qt. 

2.4 Βιβλιοθήκες - Κώδικας

Πέραν των βιβλιοθηκών Qt και των βιβλιοθηκών της C++ δεν χρησιµοποιήθηκαν
άλλες βιβλιοθήκες.

Ο κώδικας αποτελείται απο τις παρακάτω κλάσεις

AboutDialog
Bound
Cell
ColumnHeadDialog
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Executable
Externals
FileNamesDialog
FrontPageStackForm
HeadDialog
MainWindow
Mps
ProjectDialog
Row
RowHeadDialog

Τα αρχεία που χρειάσθηκαν γα την ανάπτυξη τους είναι τα παρακάτω:

aboutdialog.cpp
aboutdialog.h
columnheaddialog.cpp
columnheaddialog.h
executable.cpp
executable.h
externals.cpp
externals.h
filenamesdialog.cpp
filenamesdialog.h
frontpagestackform.cpp
frontpagestackform.h
headdialog.cpp
headdialog.h
main.cpp
mainwindow.cpp
mainwindow.h
mps.cpp
mps.h
mpsqueries.h
projectdialog.cpp
projectdialog.h
rowheaddialog.cpp
rowheaddialog.h

Για ανάλυση του κώδικα µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει το αποτέλεσµα από το
Doxygen µεσα από τον υποκατάλογο DOC ξεκινόντας µε το index.html µέσω
browser..
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Παράδειγµα παρουσίασης ειναι το παρακάτω:

void Mps::readSections 
(

)

Αναγνωση του αρχείου κατά τµήµα 

Definition at line 190 of file mps.cpp.

Εικόνα 2-1 Παράδειγµα παρουσίασης συνάρτησης µέλους
Mps::readSections
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2.5 ∆ιεθνοποίηση i18n (Internationalization)

Κατά την ανάπτυξη  του προγράµµατος, όσον αφορά στα λεκτικά και στις επιλογές
µενού έγινε µε χρήση Αγγλικών όρων, θεωρόντας την αγγλική ως προκαθορισµένη
γλώσσα .
Η εφαρµογή κατά την εκκίνηση της ελέγχει την τρέχουσα γλώσσα του λειτουργικού
συστήµατος.
Αν υπάρχει µετάφραση για τη γλώσσα του συστήµατος στο πρόγραµµα εµφανίζεται 
µεταφρασµένο στη συγκεκριµένη γλώσσα, σε αλλη περίπττωση χρησιµοποιείται η
προκαθορισµένη γλώσσα , και στην προκειµένη περίπτωση στην αγγλικη.

Η µετάφραση των λεκτικών γινεται µε τη χρησιµοποίηση εργαλείων του Qt.
To Qt είναι προικισµένο µε τρία εργαλεία που συνεισφέρουν στην διεθνοποίηση του
προγράµµατος.
Το lupdate είναι  ενα πρόγραµµα κονσόλας το οποίο αφου διαβάσει ολα τα πηγαια
αρχεία που συµµετέχουν στην εφαρµογή δηµιουργεί ενα αρχείο .ts .
Τα   αρχεία  .ts  είναι αρχεία .xml.
Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγµα τέτοιυ αρχείου:

i18n_el.ts

<!DOCTYPE TS><TS>
<context>
    <name>MainWindow</name>
    <message>
        <source>&amp;File</source>
        <translation>&amp;Αρχείο</translation>
    </message>
    <message>
        <source>E&amp;xit</source>
        <translation>Έ&amp;ξοδος</translation>
    </message>
    <message>
        <source>First</source>
        <translation>Πρώτο</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Internationalization Example</source>
        <translation>Παράδειγµα διεθνοποίησης</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Isometric</source>
        <translation>Ισοµετρική</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Language: %1</source>
        <translation>Γλώσσα: %1</translation>



15 MPSMaker

© 2013 Περικλής Κιορπές

    </message>
    <message>
        <source>English</source>
        <translation>Ελληνικά</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Oblique</source>
        <translation>Πλάγια</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Perspective</source>
        <translation>Προοπτική</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Second</source>
        <translation>∆εύτερο</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Third</source>
        <translation>Τρίτο</translation>
    </message>
    <message>
        <source>View</source>
        <translation>Όψη</translation>
    </message>
    <message>
        <source>LTR</source>
        <translation>LTR</translation>
    </message>
</context>
</TS>

Το πρόγραµµα οπτικής διεπαφής linguist βοηθάει στη συµπλήρωση των
µεταφρασµένων λέξεων .
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Εικόνα 2-2 Η κύρια φόρµα του προγράµµατος Linguist 

Το  πρόγραµµα κονσόλας lrelease  διµιουργεί αρχείο binary  µε επέκταµα .qm αφου
λάβει ως αρχείο εισόδου ενα αρχείο .ts .
Αυτό το αρχείο µπορεί να αξιοποιηθεί από το πρόγραµµα  για εµφάνιση σε άλλη
γλώσσα.
Για κάθε ξένη γλώσσα που µπορεί να ενδιαφέρει τον προγραµµατιστή µπορεί να
δηµιουργηθεί ένα τέτοιο αρχείο qm.
Συνηθίζεται να συνοδέυεται µε το αναγνωριστικό της χωρας (i18n_el.qm )
Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα για µεταφράσεις απο τρίτους στη γλώσσα
της επιθυµίας του κάθε χρήστη.
Αυτό µπορεί να γίνει µε τη χρήση του προγραµµατος  linguist   που µπορεί κανείς να
κατεβάσει απο την παρακάτω διεύθυνση: 

http://code.google.com/p/qtlinguistdownload/
 Για windows το: 

QtLinguist-4.6.0-Win32-Installer.exe

Τα αρχεία MpsMaker.ts, MpsMaker_el_GR.ts και MpsMaker_el_GR.qm
βρίσκονται στον υποκατάλογο i18n του καταλόγου της εφαρµογής. 
Ο χρήστης µπορεί να ανοίξει ενα αρχείο ts και να το σώσει ως αρχείο ts  της
γλώσσας που επιθυµεί και κατόπιν να το εξάγει ως αρχείο MpsMaker_xx_yy.qm.
όπου xx_yy τα αναγνωριστικά της γλώσσας και του κράτους. 
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Μέσα στο πρόγραµµα linguist   υπάρχουν επιλογές για ρυθµίσεις αρχείου
µετάφρασης Translation File Settings
Η µετάφραση των κειµένων για την βοήθεια του προγράµµατος µπορεί να γίνει µε την
αντιγραφή εξ ολοκλήρου του υποκαταλόγου el_GR που βρίσκεται µέσα στον
υποκατάλογο DOC και κατόπιν την µετάφραση όλων των αρχείων html που
βρίσκονται σε αυτόν.

2.5.1 Γλώσσες - ∆ιάλέκτοι

Πίνακας 2-1 Γλώσσες- ∆ιάλεκτοι Απόσπασµα πίνακα

aa_DJ — Afar — DJIBOUTI

aa_ER — Afar — ERITREA

bg_BG — Bulgarian — BULGARIA

bn_BD — Bengali — BANGLADESH

bn_IN — Bengali — INDIA

bo_CN — Tibetan — CHINA

bo_IN — Tibetan — INDIA

br_FR — Breton — FRANCE

br_FR@euro — Breton — FRANCE

bs_BA — Bosnian — BOSNIA AND HERZEGOVINA

byn_ER — Bilin — ERITREA

ca_AD — Catalan — ANDORRA

ca_ES — Catalan — SPAIN

ca_ES@euro — Catalan — SPAIN

ca_FR — Catalan — FRANCE

ca_IT — Catalan — ITALY

cmn_TW — Mandarin Chinese — TAIWAN

crh_UA — Crimean Tatar — UKRAINE

csb_PL — Kashubian — POLAND

cs_CZ — Czech — CZECH REPUBLIC

cv_RU — Chuvash — RUSSIAN FEDERATION

cy_GB — Welsh — UNITED KINGDOM

da_DK — Danish — DENMARK

de_AT — German — AUSTRIA

dv_MV — Dhivehi — MALDIVES

dz_BT — Dzongkha — BHUTAN

el_CY — Modern Greek (1453-) — CYPRUS

el_GR — Modern Greek (1453-) — GREECE

en_AG — English — ANTIGUA AND BARBUDA

en_AU — English — AUSTRALIA

en_BW — English — BOTSWANA

en_CA — English — CANADA

en_DK — English — DENMARK

en_NG — English — NIGERIA

es_HN — Spanish — HONDURAS

es_MX — Spanish — MEXICO
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es_NI — Spanish — NICARAGUA

es_PA — Spanish — PANAMA

it_IT — Italian — ITALY

Λήµα απο http://lh.2xlibre.net/locales/

3 Το Πρόγραµµα

Βασική χρήση του προγραµµατος είναι η δηµιουργία , επεξεργασία στοιχείων πίνακα
για παραγωγή αρχείου MPS.
Με την εφαρµογή αυτή, δινεται στο χρήστη η δυνατότητα  εισαγωγής και επεξεργασίας
δεδοµένων µε οµοιόµορφο τρόπο,
είτε εισάγοντας τα στοιχεία κατα γραµµή , ειτε κατά στήλη.
 
Με την εκκίνηση του προγράµµατος εµφανίζεται η παρακάτω κύρια φόρµα:

Εικόνα 3-1 Το Κυρίως Παράθυρο της Εφαρµογής

Στο κυρίως µενού εµφανίζονται οι παρακάτω κύριες επιλογές :

Αρχείο µε επιλογές σχετικές µε τη δηµιουργία , το άνοιγµα αρχείου και τον
τερµατισµό της εφαρµογής.
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Επεξεργασία µε επιλογές σχετικές µε την εεισαγωγή κει επεξεργασία των
γραµµών τωςών των κελιών.
Εργαλεία µε επιλογές σχετικές µε τη συµπερίληψη στο µενού εξωτερικών 
εφαρµογών.
Βοήθεια µε επιλογές βοήθειας και  πληροφόρησης του προγραµατος.

Για κάθε µία από τις παραπάνω επιλογές γίνεται λόγος παρακάτω.

3.1 Μενού Αρχείο

Εικόνα 3-2 Επιλογές µενού Αρχείο

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα :
Να δηµιουργήσει ενα νέο poject
Να ανοίξει ενα υπάρχον poject
Να Τερµατίσει την εφαρµογή
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3.1.1 Νέο Project

Επιλέγοντας Νέο Project, εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα διαλόγου, που βοηθάει το
χρήστη να ορίσει τη θέση και το όνοµα του project.

Εικόνα 3-3 Φόρµα ∆ιαλόγου δηµιουργίας νέου project

∆ίνοντας το όνοµα project και πατώντας αποθήκευση, η κύρια φόρµα εµπλυτίζεται µε
επιπλέων επιλογές µενού στην µπάρα, οπως φαίνεται παρακάτω, καθώς και µε
επιλογές στο µενού Επεξεργασία.
Επιπλέων η φόρµα λαµβάνει την παρακάτω µορφή.
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Εικόνα 3-4 Το Κυρίως Παράθυρο της Εφαρµογής µε ενεργό project χωρίς
στοιχεία

Το όνοµα του αρχείου που δηµιουργείται έχει επέκταµα .mpsmdb και είναι αρχείο
Βάσης ∆εδοµένων  SQLITE. µε δοµή που περιγραφεται σε άλλο µέρος.

Στο επάνω µέρος της φόρµας εισάγονται τιµές στα πεδία, Ονοµα, Τίτλος, Σχόλια,
καθώς και, αν πρόκειται για µεγιστοποίηση, τσεκάρεται και το σχετικό CheckBox. 
Η αποθήκευση γίνεται µε το πάτηµα του σχετικού πλήκτρου.

Στο κάτω µερος ο χρήστης έχει τη δυνατότητα , απο το πρώτο ComboBox,  να
επιλέξει στήλη ή γραµµή προς εισαγωγή - επεξεργασία.
Ανάλογα µε την επιλογή, εµφανίζονται όλες οι στήλες ή όλες οι γραµµές µε σταθερή
γραµµή ή στήλη αντίστοιχα.
Ο χρήστης δεν έχει παρά µόνον να εισάγει µονο τους συντελεστές των µεταβλητών.
Στο αρχείο τηρούνται µόνο τα µή µηδενικά στοιχεία.
Ειναι προφανές οτι για τη συµπλήρωση του πίνακα  των συντελεστών των
µεταβλητών πρέπει να εχουν προηγουµένως εισαχθεί οι γραµµές και οι στήλες του
πίνακα.

. 
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3.1.2 Ανοιγµα Project

Επιλέγοντας Ανοιγµα Project, εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα διαλόγου, που
βοηθάει το χρήστη να εντοπίσει και να διαλέξει ι το όνοµα του project.

Εικόνα 3-5 Φόρµα ∆ιαλόγου ανοίγµατος υπάρχοντος project

Επιλέγοντας ενα απο τα υπάρχοντα και πατώντας το πλήκτρο Ανοιγµα η  φόρµα
λαµβάνει την παρακάτω µορφή.
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Εικόνα 3-6 Το Κυρίως Παράθυρο της Εφαρµογήςproject µε στοιχεία  

Ο χρήστης εδώ έχει τη δυνατότητα να εµπολυτίσει  το project  µε επιπλέον στοιχεία
όπως λχ. να συµπληρώσει επιγραµµατικά στο πεδίο τίτλος, περι τίνος προβλήµατος
πρόκειται.
Στο πεδίο σχόλιο µπορεί να επεκταθεί περισσότερο επί του θέµατος.
Με το πλήκτρο αποθήκευση, αποθηκεύονται οι αλλαγές και οι προσθήκες.
Σηµειωτέον κατα την εξαγωγηή σε .mps αρχείο, µεταφέρονται µόνο τα απαιτούµενα
απο την µορφοποίηση του .mps.     
Για το κάτω µέρος της φόρµας γινεται λόγος παρακάτω.

3.2 Μενού Επεξεργασία

Ο χρήστης σε κάθε περίπτωση έχει να κάνει µε µία γραµµή, συµπεριλαµβανοµένης
ως γραµµής και της γραµµής της αντικειµενικής συνάρτησης, η µε µία στήλη 
Για να είναι δυνατή η συµπλήρωση  των τιµών  της αριστερής και της δεξιάς πλευράς,
προαπαιτείται η υπαρξη γράµµων και στηλών .
Σε µία νέα εφαρµογή αυτά είναι τα αναγκαία στοιχεία πρός εισαγωγή.
Αυτό γίνεται µε τη βοήθεια των φορµών Στοιχεία γραµµής πίνακα και Στοιχεία στήλης
πίνακα.
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Εφ όσον υπάρχει τρέχον project το Μενού Επεξεργασία του κυρίως µενού
εµπλουτίζεται µε επιπλέον επιλογές.

Εικόνα 3-7 Επιλογές του µενού Επεξεργασία

Οι επιλογές αυτές δίνουν στον χρήστη τα παρακάτω:

Εισαγωγή : O χρήστης µπορεί να εισάγει υπάρχον αρχείο .mps για να το
επεξεργασθεί.
Εξαγωγή : O χρήστης εξαγει σε µορφή mps τα περιεχόµενα του project.
Στοιχεία γραµµής πίνακα: Ο χρήστης µπορεί να επεξεργασθεί να στοιχεία
γραµµών του πίνακα.
Στοιχεία στήλης πίνακα: Ο χρήστης µπορεί να επεξεργασθεί να στοιχεία στήλών
του πίνακα.

Στην κάτω πλευρά της φόρµας υπάρχουν δύο περιοχές πρός επιλογή :

Η Αριστερή πλευρά (RHS)
Η Η ∆εξιά πλευρά (LHS)

Για κάθε µια απο αυτές της πλευρές γινεται αναφορά παρακάτω

3.2.1 Αριστερή Πλευρά

Υπάρχουν δύο ComboBox:

Προβολή
Φίλτρο

Στο ComboBox προβολή ο χρήστης διαλέγει τον τρόπο µε τον οποίο θέλει να εισάγει/
διορθώσει γραµµή ή στήλη .

Εικόνα 3-8 ComboBox επιλογής Γραµµής / Στήλης

Ο τρόπος εισαγωγής διόρθωσης της Αριστερής πλευράς είναι όµοιος και στις δύο
περιπτώσεις, ειτε επιλεγεί γραµµή είτε επιλεγεί στήλη ο πίνακας επεξεργασίας έχει
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πάντα τις παρακάτω στήλες:

1. Γραµµή
2. Στήλη
3. Τιµή
4. Επικεφαλίδα

Εικόνα 3-9 ComboBox επιλογής  στοιχείου Στήλης / Γραµµής 

Αν ο χρήστης επιλέξει να επεξεργασθεί γραµµή, τότε το   ComboBox Φίλτρο γεµίζει
µε όλες τις υπάρχουσες γραµµές για επιλογή.
Επιλέγοντας κάποια συγκεκριµένη γραµµή γεµίζει ο πίνακας της αριστερής πλευράς
µε τα παρακάτω:
Στον πίνακα δηµιουργούνται τόσες γραµµές όσο είναι το πλήθος των στηλών του
προβλήµατος και ο πίνακας γεµίζει έχοντας στη στήλη µε όνοµα Γραµµή να
επαναλαµβάνεται το όνοµα της γραµµής που επελέγει και στήν στήλη µε όνοµα  
Στήλη ολα τα ονόµατα των στηλών του προβλήµατος.

Αν οχρήστης επιλέξει επεξεργασθεί Στήλη, τότε το   ComboBox Φίλτρο γεµίζει µε
όλες τις υπάρχουσες στήλες για επιλογή.
Επιλέγοντας κάποια συγκεκριµένη Στήλη γεµίζει ο πίνακας της αριστερής πλευράς µε
τα παρακάτω:
Στον πίνακα δηµιουργούνται τόσες γραµµές όσο είναι το πλήθος των γραµµών του
προβλήµατος και ο πίνακας γεµίζει έχοντας στη στήλη µε όνοµα Γραµµή ολες τις
γραµµές του προβλήµατος,  συµπεριλαµβανοµένης και γραµµή της αντικειµενικής
συνάρτησης, και στήν στήλη µε όνοµα  Στήλη να επαναλαµβάνεται η στήλη που
επελέγει.

Η ειασαγωγή/ διόρθωση  γίνεται στη στήλη Τιµή και µόνον.
Στο αρχείο αποθηκεύονται µόνο µή µηδενικά στοιχεία.
Αν θέλουµε να διαγράψουµε µια τιµή πορούµε βαζοντας 0 ή οποιοδήποτε
αλφαριθµιτικό.
Πατώτας  Ενηµέρωση γινονται ολες οι αλλαγές που έγιναν.
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Εικόνα 3-10 Εισαγωγή - επεξεργασία συντελεστών συγκεκριµένης γραµµής
του πίνακα.

3.2.2 ∆εξιά Πλευρά

Ο τρόπος εισαγωγής διόρθωσης της δεξιάς πλευράς είναι παρόµοιος µε τον τρόπο
εισαγωγής της αριστερής πλευράς µε µόνη διαφορά οτι εδώ παραλείπεται η γραµµή
της αντικειµενικής συνάρτησης
Ο πίνακας επεξεργασίας έχει πάντα τις παρακάτω στήλες:

1. Γραµµή
2. Στήλη
3. Τιµή
4. Επικεφαλίδα

Η ειασαγωγή/ διόρθωση  γίνεται στη στήλη Τιµή και µόνον.
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Εικόνα 3-11 Εισαγωγή - επεξεργασία συντελεστών ∆εξιάς Πλευράς (RHS).

Η ειασαγωγή/ διόρθωση  γίνεται στη στήλη Τιµή και µόνον.
Στο αρχείο αποθηκεύονται µόνο µή µηδενικά στοιχεία.
Αν θέλουµε να διαγράψουµε µια τιµή πορούµε βαζοντας 0 ή οποιοδήποτε
αλφαριθµιτικό.
Πατώτας  Ενηµέρωση γινονται ολες οι αλλαγές που έγιναν.

3.2.3 Μενού Στοιχεία γραµµής πίνακα

Με αυτήν την επιλογή εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα:
Τα κουµπιά [<<Πρώτη][<Προηγουµενη][Επώµενη>][Τελευταία>>] Χρησιµεύουν για την
πλοήγηση στα δεδοµένα της γραµµής.
Απαραίτητα πρέπει να είναι συµπλρωµένο το όνοµα της γραµµής καθώς και να έχει
επιλεξει το equin που λαµβάνει τιµές:

(G>=) για περιορισµό µεγαλύτερο ή ίσο
(L<=)για περιορισµό µικρότερο ή ίσο,
E(==) για περιορισµό ίσο και 
N  για τη γραµµή της αντικειµενικής συνάρτησης

Τα πεδία Τίτλος και Σχόλιο ειναι προαιρετικά και ο λόγος της ύπαρξής τους ειναι στην
Επεξήγηση και περιγραφή της σηµασίας της γραµµής
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Εικόνα 3-12 Φόρµα Επεξεργασίας εγγραφών στοιχείων Γραµµής.

3.2.4 Μενού Στοιχεία στήλης πίνακα

Με αυτήν την επιλογή εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα:
Τα κουµπιά [<<Πρώτη][<Προηγουµενη][Επώµενη>][Τελευταία>>] Χρησιµεύουν για την
πλοήγηση στα δεδοµένα της γραµµής.
Απαραίτητα πρέπει να είναι συµπλρωµένο το όνοµα της στήλης:

Τα πεδία Τίτλος και Σχόλιο ειναι προαιρετικά και ο λόγος της ύπαρξής τους ειναι στην
Επεξήγηση και περιγραφή της σηµασίας της στήλης

Εικόνα 3-13 Φόρµα Επεξεργασίας εγγραφών στοιχείων Στήλης.
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3.2.5 Μενού Εισαγωγή

Επιλέγοντας Εισαγωγή αρχείου mps, εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα διαλόγου, η
οποία βοηθά στην επιλογή υπέρχοντος αρχείου mps προς εισαγωγή.

Εικόνα 3-14 Φόρµα ∆ιαλόγου για εισαγωγή αρχείου .MPS.

Επιλέγοντας ένα υπάρχον αρχείο  και πατώντας άνοιγµα, το πρόγραµµα διαβάζει το
αρχείο .mps και εισάγει τα δεδοµένα του σε µορφή .mpsmdb
Ετσι ο χρήστης εχει τη δυνατότητα :
Εµπλουτισµού του αρχείου µε προσθήκη / διαγραφή  γραµµών/ στηλών, καθώς και
µε επιπλέον πληροφορίες για τις γραµµές , τις στήλες καθώς και το .mps αρχείο.
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3.2.6 Μενού Εξαγωγή

Επιλέγοντας Εξαγωγή αρχείου mps, εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα διαλόγου, η
οποία βοηθά στην επιλογή υπέρχοντος αρχείου mps προς εξαγωγή.

Εικόνα 3-15 Φόρµα ∆ιαλόγου για εξαγωγή αρχείου .MPS.

Επιλέγοντας τον κατάλογο, συντάσσοντας όνοµα αρχείου  και πατώντας
αποθήκευση, το πρόγραµµα δηµιουργεί αρχείο .mps και εξάγει τα δεδοµένα του σε
µορφή .mps χωρίς τις επιπλέον πληροφορίες που υπάρχουν στο αρχείο  .mpsmdb
δηλαδή τίτλους και σχόλια.

3.3 Μενού Εργαλεία

Στο Μενού Εργαλεία υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές:

Εικόνα 3-16 Επιλογές µενού Εργαλεία

3.3.1 (CLI) Λύτες

Command Line Inteface (CLI) Λύτες ειναι οι λύτες κονσόλας χωρίς γραφική διεπαφή
χρήστη

Ενα παράδειγµα χρήσης glpsol παρακάτω
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∆ίνοντας  από την κονσόλα C:\Program Files\GnuWin32\bin
\glpsol.exe  --help
Λαµβάνουµε τα παρακάτω:

Usage: C:\Program Files\GnuWin32\bin\glpsol.exe
[options...] filename

General options:
   --mps             read LP/MIP problem in fixed MPS
format
   --freemps         read LP/MIP problem in free MPS
format (default)
   --cpxlp           read LP/MIP problem in CPLEX LP
format
   --math            read LP/MIP model written in GNU
MathProg modeling
                     language
   -m filename, --model filename
                     read model section and optional data
section from
                     filename (the same as --math)
   -d filename, --data filename
                     read data section from filename (for
--math only);
                     if model file also has data section,
it is ignored
   -y filename, --display filename
                     send display output to filename (for
--math only);
                     by default the output is sent to
terminal
   --simplex         use simplex method (default)
   --interior        use interior point method (LP only)
   -r filename, --read filename
                     read solution from filename rather to
find it with
                     the solver
   --min             minimization
   --max             maximization
   --scale           scale problem (default)
   --noscale         do not scale problem
   -o filename, --output filename
                     write solution to filename in
printable format
   -w filename, --write filename
                     write solution to filename in plain
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text format
   --bounds filename
                     write sensitivity bounds to filename
in printable
                     format (LP only)
   --tmlim nnn       limit solution time to nnn seconds 
   --memlim nnn      limit available memory to nnn
megabytes
   --check           do not solve problem, check input
data only
   --name probname   change problem name to probname
   --wmps filename   write problem to filename in fixed
MPS format
   --wfreemps filename
                     write problem to filename in free MPS
format
   --wcpxlp filename write problem to filename in CPLEX LP
format
   --wpb filename    write problem to filename in OPB
format
   --wnpb filename   write problem to filename in
normalized OPB format
   --log filename    write copy of terminal output to
filename
   -h, --help        display this help information and
exit
   -v, --version     display program version and exit

LP basis factorization options:
   --luf             LU + Forrest-Tomlin update
                     (faster, less stable; default)
   --cbg             LU + Schur complement + Bartels-Golub
update
                     (slower, more stable)
   --cgr             LU + Schur complement + Givens
rotation update
                     (slower, more stable)

Options specific to simplex method:
   --primal          use primal simplex (default)
   --dual            use dual simplex
   --std             use standard initial basis of all
slacks
   --adv             use advanced initial basis (default)
   --bib             use Bixby's initial basis
   --steep           use steepest edge technique (default)
   --nosteep         use standard "textbook" pricing
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   --relax           use Harris' two-pass ratio test
(default)
   --norelax         use standard "textbook" ratio test
   --presol          use presolver (default; assumes --
scale and --adv)
   --nopresol        do not use presolver
   --exact           use simplex method based on exact
arithmetic
   --xcheck          check final basis using exact
arithmetic

Options specific to MIP:
   --nomip           consider all integer variables as
continuous
                     (allows solving MIP as pure LP)
   --first           branch on first integer variable
   --last            branch on last integer variable
   --drtom           branch using heuristic by Driebeck
and Tomlin
                     (default)
   --mostf           branch on most fractional variable 
   --dfs             backtrack using depth first search 
   --bfs             backtrack using breadth first search
   --bestp           backtrack using the best projection
heuristic
   --bestb           backtrack using node with best local
bound
                     (default)
   --intopt          use MIP presolver (default)
   --nointopt        do not use MIP presolver
   --binarize        replace general integer variables by
binary ones
                     (assumes --intopt)
   --gomory          generate Gomory's mixed integer cuts
   --mir             generate MIR (mixed integer rounding)
cuts
   --cover           generate mixed cover cuts
   --clique          generate clique cuts
   --cuts            generate all cuts above
   --mipgap tol      set relative mip gap tolerance to tol

For description of the MPS and CPLEX LP formats see
Reference Manual.
For description of the modeling language see "GLPK:
Modeling Language
GNU MathProg". Both documents are included in the GLPK
distribution.
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See GLPK web page at <http://www.gnu.org/software/glpk/
glpk.html>.

Please report bugs to <bug-glpk@gnu.org>.

.Είναι προφανές οτι για να αξιοποιήσει κανείς ένα τετοιο πρόγραµµα ,
χρησιµοποιόντας κονσόλα,θα πρέπει να ασχοληθεί αρκετά µε αυτό 

3.3.2 (IDE) Λύτες

Με τους λύτες αυτής της κατηγορίας απλά καλείται η εφαρµογή γραγικής διεπαφής
και εκτελείται κανονικά οπως αν εκτελούνταν αυτόνοµα.

3.3.3 ∆ιαχείριση Λυτών

Ο χρήστης µπορεί να εντάξει στο µενού της εφαρµογής του προγράµµατα που έχει
εγκατεστηµένα στον υπολογιστή του.
Αυτό γίνεται µε τη διαµεσολάβηση αυτής της φόρµας.
Τα προγράµµατα που ενσωµατώνονται στο µενού χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
1. Στα προγραµµατα κονσόλας CLI (Command Line Inerface ) και
2. Στα  προγραµµατα  µε ολοκληρωµένο περιβάλλον αναπτυξης IDE(Integrated

Development Environment)

 

Εικόνα 3-17 Φόρµα διαχείρισης Λυτών

Και στις δύο περιπτώσεις η φόρµα είναι η ίδια.
Εισάγονται: 

Ονοµα :αυτό που θα εµφανίζεται στο µενού
Περιγραφή : µια συντοµηπεριγραφή του προγαµµατος.
Εκτελέσιµο : Το όνοµα του προγραµµατος µε την πλήρη του διαδροµή που
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επιλέγεται µε µεσολάβηση φόρµας διαλόγου
Ορίσµατα : εδώ σε µια γραµµή εισάγονται τα ορίσµατα που απαιτούνται απο το
πρόγραµµα. Εκει που χρειάζεται να εισαχθεί το όνοµα αρχείου προέλευσης ή
προορισµού  πατιέται το αντίστοιχο πλήκτρο για να εισαχθεί το λεκτικό
<SOURCE_FILE> και <DESTINATION_FILE> τα ποία αντικαθίστανται µε τα
πραγµατικά αρχεία µε την µεσολάβηση της παρακάτω φόρµας, η οποία εµφανίζεται
οταν ο  χρήστης αποφασίσει να εκτελέσει το συγκεκριµένο πρόγραµµα επιλέγοντας
το απο το µενού. 
Κατάλογος εκτέλεσης: Οταν απαιτείται απο το πρόγραµµα προς εκτέλεση
επιλέγεται µε χρήση φόρµας διαλόγου.

Παρακάτω δινεται η φόρµα διαλογου για τον προσδιορισµό των αρχείων προέλευσης
και προορισµού η οπούα εµ
φανίσθηκε µε την επιλογή εκτέλεσης εξωτερικού πρόγραµµατος απο το µενού. 

Εικόνα 3-18 Φόρµα διαλόγου καθορισµου αρχείων προέλευσης - 
προορισµού

Στην παρακάτω φόρµαβλέπουµε τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του εξωτερικού
προγράµµατος σε δύο ταβλες:
στην πρώτη εµφανίζονται τα στοιχεία της εκτέλεσης της εφαρµογής 
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Εικόνα 3-19 Στατιστικά αποτελέσµατος λύσης

και την δεύτερη το περιεχόµενο του αρχείου προορισµού που προέκυψε από την
εκτέλεση.
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Εικόνα 3-20 Αποτελέσµατα από το αρχείο προορισµού

3.4 Μενού Βοήθεια

Στο Μενού Βοήθεια υπάρχουν αυτές οι επιλογές.

Εικόνα 3-21 Επιλογές µενού Βοήθεια
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 Εικόνα 3-22 Φόρµα βοήθειας Σχετικά
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Εικόνα 3-23 Φόρµα βοήθειας Γενικά
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4 Επίλογος

Με την παρούσα εργασία διαπιστώνουµε οτι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
προγράµµατα κονσόλας χρησιµοποιόντας εφαρµογές σαν αυτήν της εργασίας,
απλουστεύοντας τη χρήση µε τον προκαθορισµό των ορισµάτων.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα για τη χρήση αυτών των λυτών κονσόλας µε τα πολά
ορίσµατα, να µη χρειάζεται κανείς να είναι GURU για να τα χρησιµοποιήσει.  

4.1 Σύνοψη και συµπεράσµατα

Το πρόγραµµα αυτό είναι µια πρόταση εναλλακτικής εισαγωγής δεδοµένων σα
αρχεία .MPS καθώς και επίλυσης προοβληµάτων αυτής της κατηγορίας.
Η πρόταση αυτή επιδέχεται βελτιώσεων, ας µη µας διαφέγει ότι το αντικείµενο που
µας απασχολεί είναι η βελτιστοποίηση.
Η επίλυση των προβληµάτων µε χρήση προγραµµάτων κονσόλας, τα οποία µπορεί
µεν  να  µήν είναι και τόσο φιλικά στο χρήστη είναι όµως αρκετά αποτελεσµατικά.
Με την εφαρµογή αίρεται το µή φιλικό των Λυτών κονσόλας µέσω της διαχείρισης
Λυτών.  

4.2 Ορια και περιορισµοί

Το πρόγραµµα, επί του παρόντος, διαβάζει από MPS, επεξεργάζεται τα παρακώτω:

NAME
ROWS
COLUMNS
RHS.

Μπορεί να διαβάσει Fixed MPS Format καθώς και Free MPS format
∆εν διαβάζει  και δεν επεξεργάζεται τα παρακάτω:

OBJSENCE
BOUNDS
SOS

 
Μέσω των εξωτερικών προγραµµάτων δίνει αποτελέσµατα διαβάζοντας  MPS
συµπεριλαµβανοµένων κα των OBJSENCE, BOUNDS,SOS

4.3 Μελλοντικές επεκτάσεις

Σε επόµενες επεκτάσεις µπορουν να γινουν τα παρακάτω:

Το πρόγραµµα να µπορεί να  διαβάζει  και να επεξεργάζεται :

OBJSENCE
BOUNDS
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SOS

Το πρόγραµµα µπορεί να βελτιωθεί και να γίνει Plugin-Aware υποδεχόµενο και dll
απο εξωτερικά προγραµµατα.
Οι πρώτες εκδόσεις ενός οποιουδήποτε προγράµµατος, δεν µπορεί παρά να εχουν
bugs και να βρύθουν απο προγραµµατιστικά προβλήµατα πχ bad smels,
επανάληψης κώδικα, κλπ.
Επιδέχονται λοιπόν και διορθώσεων αλλά και βελτιώσεων σε επίπεδο κώδικα. 
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