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نوــكيآ يور ندرـك كــيلك راـب ود قـيرط زا رازــفا مرـن ندرــك ارـجا زا سـپ             UFFDA 
دينك هدهاشم ار يلصا هرجنپ     ديناوت  يم ديلك اب ناوتيم تلاح نيا رد        .   Esc     يلـصا هرجنپ دراو  
  .دش رازفا مرن
  
  
  

 
  )١لكش (
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ف  باختنا يارب هك ليذ هرجنپ،هدش ركذ لمع نداد ماجنا زا سپ      رهاظ دشاب يمليا     
تمسق نيا رد نينچمه .ددرگ يم دومن داجيا زين ار ديدج ليافناوت يم) هلحرم(  راك نيا يارب .   
ديلك اب و هدرك پيات DAT. تروص هب ارنآ دنوسپ و لياف مان تسيفاك  Enter دومن تبث   .  

  
  

  )٢لكش (
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ديلك نداد راشف اب ،رظن دروم لياف باختنا زا سپ       Enterنپ  .ددرگ يمرهاظ ) F2( ليذ هرج 
لاعف F2ديلك اب راك لحارم رد هرجنپ نيا  تمسق نيا رد .دوش يم  يكاروخ داوم )هحفص(   

هريج زا يتبسن تروص هب يكاروخ داوم تيدودحم نينچمه و )ددرگ يمدراو (هدش فيرعت   
  .دوش يمصخشم 

  
  

  )٣لكش (
  

ار Insert و Ctrl ياهديلكدي دج يكاروخ هدام كي ندرك هفاضا يارب هحفص نيا رد       
اب و پيات ار ديدج ياذغ مسا سپس . دوش داجيا ديدج رطس ات ميهد يمراشف نامزمه روطب 

Enter  تبث ياهنوتس زا تيدودحم نييعت يارب .مييامن يم   Min، Max، Eql هدافتسا  
سپس و Delديلك طقف يددع ندرك كاپ يارب  .مييامن يم  Enter راشف ار ارب.ميهد يم  ي  

راشف نامزمه ار Del و Ctrlياه همكد يياذغ داوم زا يكي فذح     .ميهد يم 
 ياهديلكنامزمه نداد راشف اب ار اهنآ اهكاروخ هب طوبرم تاع الطا ندرك دراو زا سپ      
Alt و F4 هريخذ ديلك سپس .مييامن يم   F3 راشف ار هكميهد يم  ليذ لكش هيبش يا هرجنپ    

رجنپ نيا رد.ددرگ يمرهاظ  ار هريج نزو نينچمه و ماد زاين دروم يذغم داوم ،ه  دراو  
  .مييامن يم
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  )٤لكش(
  

رد زاين دروم يذغم داوم رادقم و Equalنوتس رد هريج يياهن نزو  : ١هجوت •  
پيات Minنوتس    .دوش يم 

لقادح نيمات ناوت )F2لودج رد (يكاروخ داوم شزرا هچنانچ  : ٢هجوت  •  ياهزاين 
دن ارF3رد هدش نييعت  مايپ رتويپماك و دش دهاوخن لح هريج    دشاب هتشا   ،

  .داد دهاوخ اطخ
  

نامزمه نداد راشف اب F3لودج هب تاعالطا نداد زا سپ       ار اه هداد ،F4 و Alt ياهديلك   
  .مييامن يمتبث 

  
تميق ًالومعم هك دشاب يمفده عبات هب طوبرم لوا رطس هحفص نيا رد  : ١هتكن  •  

اي يلوپ دحاو هك .دشاب يمهريج   )Cost( ات مينك يم پيات لوا رطس رد ار  
ًالومعم .دشاب هتشاد ار تميق لقادح رظن دروم يلوپ دحاو ساسا رب هريج  

ماد تاجايتحا دعب هب موس رطس زا .دشاب يمهريج يياهن نزو مود رطس   
  .دشاب يميذغم داوم هب 

ددع دشاب يمرتهب رويط هريج نزو دروم رد :  ٢هتكن  • وم رد و١٠٠  هريج نزو در  
  .ددرگ پيات يفرصم كشخ هدام رادقم ناگدننك راوخشن
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ددع F3هحفص رد رويط هريج نزو دروم رد هكيتروص رد :  ٣هتكن  • دراو١٠٠  ددرگ    
ددرگ تبثMcal/100kgدحاو هب يژرنا تسياب يم   . 

  
  
           Kcal/kg = 2.9Mcal/kg = 290 Mcal/100 kg 2900:  لاثم 

  
ديلك نداد راشف اب F3هحفص رد تاعالطا هريخذ زا سپ        F4زاب ليذ لودج رد .دوش يم     

دراو يكاروخ داوم تميق ،لودج نيا تسا يكاروخ داوم نامه يكاروخ داوم نيا .دوش يم   
دراو F2رد هك    .دنا هدش 

  )٥لكش (
  

ديلك ندز اب F4رد اهكاروخ تميق ندرك دراو زا سپ       F5 ريز لودج دراو رد .ميوش يم   
يذغم داوم دحاو،هرجنپ نيا  )(Units رد هدش فيرعت يذغم داوم نازيم و  F3 داوم يارب  

رد يكاروخ داوم تميق .دشاب يم F2رد هدش هداد يكاروخ   F4 هك تميق دحاو اب هدش هريخذ  
اي toman /kg(ًالثم   toman/ton اي  Rial/kg اي  Rial/ton( الم هك روطنامه.دشاب يم هظح  

وخ داوم همه،دينك يم هليسوب تكرح اب تهج نيدب ،دنرادن ياج هحفص كي رد يكار   ياهديلك 
درك اديپ يسرتسد يقفا تروصب هحفص رد يكاروخ داوم همه هبناوت يم امن تهج اب .   

رد هدش هداد يكاروخ هدام نيرخآ ات ناوتيم )→(تسار شلف تكرح   F2تفاي تسد اب و .   
تاصخشم هب ناوتيم )↓(نيياپ تمس هب ديلك ندز  اديپ يسرتسد يياذغ هدام ره )بيكرت(   
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اه دحاو نييعت يارب.درك ديلك ود نامزمه نداد راشف اب ،   Alt+U تمسق  Unit هدرك لاعف ار  
هدهاشم Unit [x]تروص هب هك  ندز اب دحاو ره ندرك دراو زا سپ .ددرگ يم   Enter ارنآ  

لك ود ددجم نداد راشف اب اهدحاو همه ندرك دراو زا سپ.مييامن يمتبث  تمسق Alt+Uدي    
Unit اهكاروخ بيكرت ندرك دراو هلحرم دراو و لاعف ريغ ار   .ميوش يم 

  
  

  ) ٦لكش  (
  
  

رد اهنآ هريخذ و تاعالطا نداد زا سپ        F5 ديلك  F6 راشف ار ديلك ندز اب .ميهد يم   F6 
م هرجنپ نيا رد.دوش يمزاب ليذ هحفص  رد F3هرجنپ رد رتويپماك هب هدش هداد يذغم دا و   

هئارا ILIST و MLISTمان هب تمسق و  د يارب هرجنپ نيا )دنتسه يكي ود ره( دنا هدش   
رفسف هب ميسلك تبسن لاثم يارب .تسا هدش يحارط رگيدمه هب يذغم داوم تبسن نييعت  

ددع ،Fixed atرد هدافتسا لباق  تسا هدش صخشم،٢  تبسن  هريج نيا رد تروص نيا رد .   
دهاوخ ٢يواسم رفسف هب ميسلك    .دوب 
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  )٧لكش (
  
 Ilist و )تروص رد تبسن (Mlistياهنوتس  يوربور هحفص نيا رد : ٤هتكن  •

هك دراد دوجو يذغم داوم تبسن نييعت يارب رگيد نوتس هس  )جرخم رد تبسن(
 و )لقادح (At Least ،)يواسم ًاقيقد( fixed at .دشاب يمريز حرش هب 

NoMore Than )هب رگيد نوتس .دشاب يم )رثكا دح سپ هك دشاب يم level مان    
 .دهد يم ناشن ار هريج رد يذغم داوم تبسن هريج لح زا

  
ديلك نداد راشف اب F2، F3، F4، F5، F6تاحفص رد تاعالطا ندرك دراو زا سپ        F9 

ناشن ) تسار تمس( ،هرجنپ يالاب رد هدش لح هريج تميقنيرت  نيياپ .دوش يملح هريج 
هحفص رد .دوش يمهداد   F2 ناونع ريز ر  دUsage هئارا هريج رد يكاروخ داوم تبسن  

هحفص رد .دوش يم  F4 هريج رد يكاروخ داوم تبسنرب هوالع  )Usage( تميق يا  هيشاح 
)shadow price(ن هدافتسا هريج رد تميق ندوب الاب ليلد هب هك يكاروخ داوم يارب  ،دنا هدش 
رد ات دشاب هتشاد دياب يكاروخ ه دام هك تسا يتميقلقادح  هدنهد ناشن و تسا هدش هئارا

يلعف تميق توافت هدنهد ناشنMarginal Change .دور راكب هريج تسا يلقادح تميق اب ،   
  .دوش يمهريج رد هدشن هدافتسا يكاروخ هدام زا دحاو كي هدافتسا بجوم هك 
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ناونع ريز رد هريج لح زا سپ F3هحفص رد        level هئارا يذغم داوم حطس رد.دوش يم    
تسا هدش هئارا يذغم داوم رياس تميق هب طوبرم تاعالطا shadow priceناونع ريز  . 
اما .تسا يلاخ نوتس نيا دشاب هدشن نييعت يذغم داوم يارب يتيدودحم هريج رد هچنانچ  
دشاب هدش صخشم تسا نكمم نآ تميق.دشاب هدش داجيا يتيدودحم يذغم هدام يارب رگا  . 

دشاب هدش نييعتMinلقادح تروص هب هريج رد يذغم هدام حطس رگا  تميق تروصنيا رد .   
يازا اب كاروخ دحاو ره تميق رد شهاك رادقم هدنهد ناشن shadow priceرد هدش هئارا   

دشاب هدش نييعت رثكادح تروص هب رگا و .تسا رظن دروم يذغم هدام رد شهاك دحاو ره  
تسا هدش نييعت يذغمهدام دحاو ره شيازفا اب كاروخ تميق رد شهاك هدنهد ناشن يارب .   

Eqlيذغم هدام دحاو ره شهاك اب زين كاروخ تميق رد شهاك ،  هئارا )فده عبات اي(   
  .دوش يم
  

يكاروخ داوم هرجنپ ود Alt+F9ديلك نامزمه ندز اب  : ٥هتكن  • داوم و ) الاب رد( 
رهاظ هحفص رد مه اب )نيياپ رد(يذغم  ياهديلك نداد راشف اب .دوش يم   F2و F3 

نآ رد ار مزال تايلمع و هدرك باختنا ار اهتمسق زا يكي هظحل ره رد ديناوت يم  
ديلك ود نامزمه ندز اب.ديهد ماجنا   F10 Alt + جراخ تلاح نيا زا   .دوش يم  

  )٨لكش(
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عبات فده دناوت  يمربراك صخش هك تسا نيا رازفا مرن نيا تازايتما زا  :  ٦هتكن  •
نيا رد.ديامن صخشم دوخ ار هريج اب ادتبا تروص    F10 ار هرجنپ يالاب طخ  لاعف 
ندز اب سپس .دينك ناونع ريز امن تهج ياهديلك   )input windows(دينك زاب ار  . 

ديلك اب و باختنا ار formulate window ،)↓(ديلك ندز اب سپس   enter هرجنپ  
دياب ادتبا هك )٩-١لكش  (دوش يمرهاظ ليذ   change objectiveييامن باختنا ار  .م 
هباشميا هرجنپ change objectiveباختنا اب  زاب )٩-٢لكش(  ، يم  هيلك هك دوش  

دهد يم ناشن ارF3رد هدش هداد يذغم داوم   . 

  )٩لكش (

  )٩-١لكش (
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  )٩-٢لكش (
  

هدش ماجنا ميظنت هب هجوت اب و نآ ساسا رب رتويپماك ،دينك باختنا هك ار يذغم هدام ره       
ميظنت نآ ساسا رب ار هريج minimize or maximizeتمسق رد  لاثم ناونعب .ديامن يم    

تمسق زا و change objective، costتمسق زا هچنانچ   minimize or maximize ،min 
  .دوش يمميظنت تميق لقادح ساسا رب هريج ميشاب هدرك باختنا ار 

  )٩-٣لكش(
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ايلمعياهديلك   همانرب يت  

F1:  help مك تهج هك تسا همانرب   .تسا هدش بصن ربراك ييامنهار و ك  
F2:  هريج رد يكاروخ داوم تيدودحم و يكاروخ داوم نييعت يارب اهتيدودحم ( .دشاب يم 

  ).دنور راك هب تبسن تروص هب دياب
F3:  يذغم داوم نييعت يارب هريج رد يذغم داوم تيدودحم و )ماد تاجايتحا دورو(   

  .دشاب يم
F4: كاروخ داوم تميق نييعت يارب دراو F2رد هك ي     .دنا هدش 
F5:  رد هك يذغم داوم نييعت يارب  F3 دراو رد هك يكاروخ داوم رد دنا هدش   F2  هدش دراو

يذغم داوم  دحاو نييعت يارب زين و.تسا ديلك نداد راشف اب ،   Alt + U  ربارب ردهک  
 [  ] Units تمالع  [x] صخشم يذغم هدام ره باختنا اب تلاح نيا رد ،ددرگ يم  اب  

تسا هدش هتشون پچ تمس يالاب رد نآ دحاو)↑↓( ياهديلكزا هدافتسا  راشف اب  . 
تبث يذغم هدام نآ يولج رد Enterديلك نداد  هب اه دحاو همه نداد زا سپ .دوش يم   

ديلك ود نامزمه نداد راشف اب ،يذغم داوم همه  Alt + U تمالع ًاددجم  [x]يولج زا    
 [x] Units كاپ نيا زا و دوش يم  يكاروخ هدام ره يذغم داوم رادقم ناوت يمدعب هب    
يذغم داوم.تشون ار الاب رطس رد يكاروخ داوم و يدومع نوتس كي رد پچ تمس ،   

اديپ يسرتسد يكاروخ داوم هب ناوت يم )→←(تكرح اب هك دنراد رارق يقفا تروصب   
ديلك اب يكاروخ هدام ره باختنا اب .درک ر ار نآ يذغم هدام لداعم)↓↑(  ره يوربو  
دراو ناوت ي ميذغم هدام   .دومن 

F6: يعت يارب رد يذغم داوم .تسا يذغم داوم تبسن ني   F6 نوتس ود رد  Mlist)  تسيل
ديلك ود نامزمه نداد راشف اب.دنا هدشراركت ) جرخم تسيل (I list و )تروص    

Ctrl + Insert نيياپ رد يذغم داوم تبسن نييعت يارب يفاك ياضف داج يا هرجنپ 
اوم.دوش يم اب امن تهج ياهديلكاب باختنا زا سپ يذغم د    Enter  نيياپ تمسق دراو  
ديلك اب .دوش يم  TAB نيياپ تمس هب زا هدافتسا اب و تفر ناوت يم   امن تهج ياهديلك 

اي و،)لقادح (At least ،)يواسم ًاقيقد (Fixed Atياهناونع زا يكي    No more than  
يناوتيم تروصنيا رد.دييامن باختنا ار اهباختنا نيا زا يكي رد ار رظن دروم تبسن د  

  .دينکدراو 
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جرخم و )M(تروص رد يذغم هدام باختنا هب يگتسب يتبسن ره : لاثم   )I(دراد ار يارب .   
تسيل رد ار رفسف و )M(تسيل رد ار ميسلك لاثم   )I(دينك باختنا ديهاوخب هچنانچ .   

رفسف ايM/Iتبسن  دشاب٢يواسم ًاقيقد ميسلك /   امن تهج ياهديلك و TABديلك ا  ب. 
Fixed At ددع و باختنا ار دينك پيات ار٢   .  

  
F7:  تسا حطس هس رد هدش ميظنت هريج پاچ يارب  :  

يكاروخ داوم ـ             ١ يذغم داوم ـ           ٢  يذغم داوم تبسن– ٣      
F8:  باسح نيشام   .دشاب يم 
F9:  هريج ميظنت يارب    )F2،F3،F4، F5، F6رد تاع الط ا نداد زا سپ( .دشاب يم 

F10 :هحفص يالاب رد همانرب يونم هب ندش دراو  .  
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نامزمهياهديلك    

Alt +  Q: همانرب زا ندش جراخ  .  
Alt + F3 : همانرب رد ديدج ياه لياف هب ندش دراو يارب)Retrieve File(  
Alt + F4:  و اهلياف ندرك هريخذ   .اه هداد 
Alt + F6:  پاچ هدادتاعالطا  رد هدش    F5.  
Alt +F7 :صخشم رادقم اب هريج كي پاچ اي و ١٠٠٠ ،٢٠٠ًالثم (.   ١٠٠(  

زاب ليذ لكش دننام           يا هرجنپديلك ود نامزمه نداد راشف زا سپ  تمسق رد .دوش يم   
Feed Nameدينك پيات ار هريج مان تمسق رد .   unitsدييامن صخشم ار نزو دحاو ًالثم (. 

تمسق رد ).مرگ وليك كي اي نت كي  Basis هملك  Weight دييامن دراو ار تمسق رد و . 
amountدييامن دراو ديراد رظن رد هك يرادقم ًاضرف .  مرگ وليك ١٠٠٠  ناونع ريز رد رگا ( 

Units، اي و ديا هدرك دراو ار مرگ وليك ديا هداد رارق نت ار دحاو رگا نت١  ار Enterسپس ) .   
  .ديهد راشف
  

تمسق رد :٧هتكن  •  Weight، Wدوش پيات گرزب فرح اب ًامتح دياب  .  

  
  )١٠لكش (
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  )١٠-١لكش (
  

  
Alt +F8: طيحم هب يسرتسد تهج  DOS ليكشت دصق هچنانچ تمسق نيا رد ( .دشاب يم

نيمارف زا هدافتسا اب ديناوت يمديشاب هتشاد هدنورپ   DOSدييامن مادقا  .(  
Alt +F9:  يكاروخ داوم ندرك نامزمه رد هدش دراو (يذغم داوم و  )F2رد هدش دراو ( 

F3( ديلك اب تاحفص زا كي ره هب يسرتسد تهج  F2 اي  F3 كي ره هب ديناوت يم  
   .ديشاب هتشاد يسرتسد تاحفص نيا زا
Alt + F10:  رب نآ زا لبق تلاح هب و هدرك لمع ييالاب ديلك فالخ رب   .ددرگ يم 
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  F9ديلك نداد راشف زا سپ هريج ندشن لح ليالد زا يضعب 

  
رد – ١  F2تسا هدش هداد يقطنم ريغ اه تيدودحم و هدوب دايز هدش هداد ياه تيدودحم  .  
رد يذغم هدام – ٢  F3تسا هدش هتساوخ رد اما .   F5 هدشن دراو يكاروخ داوم رد نآ زيلانآ  

  .تسا
رد – ٣  F6 رد هدش هتساوخ ياه تيدودحم اب يذغم داوم تبسن  F3درادن تقباطم يارب .   

ادح ميسلك ياربF3رد لاثم  رفسف و ١لق   رد تسا هدش ركذ ٠،٥   F6  هب ميسلك تبسن  
دوش پيات ٢،٥ ،Fixed Atناونع ريز رد )ميسلك/ رفسف (رفسف   .  

  
يتيدودحم رگا هريج ميظنت لحارم رد اطخ زا يريگ ولج يارب تسا رتهب  :٨هتكن •  

ديوش يم لئاقF6رد يكاروخ هدام كي يارب   F3رد يكاروخ هدام نآ يارب رگيد . 
سكع رب روطنيمه و ديوشن لئاقيتيدودحم  . 

هريج ندشن لح يارب يدعب دروم– ٤ و اه دحاو نداد ،    .دشاب يمطلغ ي اه هداد 
مدنگ تيدودحم ميشاب هتفرگ رظن رد كي ار نزو F3هحفص رد رگا ًاضرف  رد ٢٠   

هحفص رد.دشاب رظن رد دص     F2 ددع ياجب مدنگ تيدودحم يارب ددع ،٢٠   ٠،٢ 
  .دوش پيات

  
هتفگ يتقو ًالثم .ديوش لئاق توافت دص رد و تبسن نيب هشيمه:  ٩هتكن •  دوش يم 

ددع دياب دص رد ٢٠هريج نيئتورپ نازيم  رد ٢٠   F3  دوش هتفگ رگا و دوش پيات  
ددع دياب دص رد ٣٠ايوس تيدودحم   رد ٠،٣   F2ددرگ دراو  .  

هدش هداد يكاروخ داوم رگا – ٥ داوم لقادح هدننك نيمات )هدافتسا دروم(  هتساوخ يذغم  
ن لح هريج دشابنF3رد هدش    .دوش يم 

  
يوربور  levelناونع ريز رد تسا نكمم يهاگ  : ١٠هتكن •  Weight هريج نزو حطس  

و هدش قيقر هريج هك تسا نيا نآ موهفم دشاب رتشيب كي زا نزو رگا دوش هتشون   
مرگ ولي ك كي( .دوش يممهارف مرگ وليك كي زا رتشيب ينزو رد هدش هتساوخ ريداقم 

نيا رد .دوش رتمك كي زا رگا اما) .دراد ار هدش هتساوخ ريداقم زا يرتمك ريداقم  
ره اي .دنا هدشايهم مرگ وليك كي زا رتمك ينزو رد هدش هتساوخ يذغم داوم تروص   

دراد ار هدش هتساوخ يذغم داوم زا يرتشيب ريداقم،كاروخ مرگ وليك  . 
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رد تسا رتهب دوش ميظنت مرگ وليك كي رد يذغم داوم هشيمه هكنيا يارب : ١١هتكن •  

F5 يولج رد  weight،ديهد رارق كي لداعم ار نزو هشيمه  . 

  
يياهكاروخ نوتس ريز رد F5هحفص رد واگ تهج هريج ميظنت ماگنه رد  : ١٢هتكن •  

هب طوبرم هك يياهكاروخ نوتس ريز رد و ١ددع دنوشيم هفولع هب طوبرم هك   
ددع دوش يمهرتناسنك  د رارق١  هفولع اي هرتناسنك رادقم ًامتح F3هحفص رد و .ديه   

  .دييامن نييعت ار
لح هريج ات ديهد رييغت ار نزو تيدودحم ديناوت يمتروصنيا رد دشن لح هريج رگا   

دشن لح نزو تيدودحم رييغت اب هريج رگا.دوش وجتسج دياب رگيد ياج رد لاكشا ،   
  .دوش
  

لياف هس نآ تاحفص ميظنت يگنوگ چ ورازفا مرن اب رتشيب ييانشآ يارب: هجوت  ♦
هدش هداد رارق poultry.dat وbeef.dat ، dairy.datياهناونع تحت هنومن ناونعب   

  تسا


