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GİRİŞ 

 

       “İdarəetmə sistemləri” fənninin tədrisi dövrün 

tələbidir. Fənnin tədrisində əsas məqsədlərdən biri açiq və 

qapalı sistemlərdə meydana gələn praktiki məsələlərin 

idarə olunması və proqnozlaşdırılması ilə bağlı məsələlərin 

öyrənilməsidir. “İdarəetmə sistemləri” fənni aşağıdakı 

bölmələrdən ibarətdir: idarəetmə sistemi; informasiya 

sistemləri; informasiya təminatı; idarəetmə sisteminin 

elementlərinin təsviri üsulları; sistemin dayanıqlığı; 

idarəetmə qanununun qurulması.    

İdarəetmə sistemləri fənninin təlimi zamanı 

tələbələrin təfəkkür, bacarıq və vərdişlərin 

formalaşdırılmasını  nəzərə alaraq komputerin, riyazi 

modellərin tətbiqi ilə fənnin əlaqələndirilməsi, açıq və 

qapalı sistemlərdə meydana gələn məsələlərin idarə 

olunması və proqnozlaşdırılması kimi bacarığını 

aşılamaqdır.  

       “İdarəetmə sistemləri”  fənni informatika, diferensial 

tənliklər kurslarına əsaslanır. Bu fənn  “Optimallaşdırma 
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üsulları” və Optimallaşdırma  və idarəetmənin riyazi 

əsasları fənni üçün baza rolunu oynayır.  

        Fənnin mənimsənilməsi nəticəsində tələbələr 

Bilməlidir: 

- idarəetmə sistemlərinin prinsip və məqsədlərini; 

- idarəetmə sistemləri və avtomatlaşdırma dərəcəsinə 

görə təsnifatını; 

- informasiya sistemləri və tətbiq olunma sferasına 

görə siniflərini; 

- idarəetmə sistemlərinin informasiya təminatını; 

- idarəetmə sisteminin təsvir üsullarını; 

- sistemin dayanıqlığı, dayanıqlıq üçün cəbri 

əlamətləri və Raus alqoritmin tətbiqini ; 

- idarəetmə qanununun qurulması üsullarını. 

Bacarmalıdır: 

- idarəetmə sistemlərinin məqsədini formalaşdırmaq; 

- idarəetmə sistemlərinin informasiya bazasının 

strukturunu qurmağı; 

- idarəetmə sistemlərinin informasiya təminatı 

bazasını yaratmağı; 
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- idarəetmə sistemlərinin avtomatlaşdırılması 

mərhələlərini və bununla bağlı işləri həyata 

keçirməyi; 

- idarəetmə sisteminin təsvir üsullarını tətbiq etməyi; 

- dayanəqlıq üçün cəbri əlamətləri və Raus alqoritmini 

tətbiq etməyi; 

- idarəetmə qanununun qurulması üsullarını tətbiq 

etməyi. 

Yiyələnməlidir: 

- idarəetmə sistemlərinin informasiya bazasının 

strukturasını yaratmaq qaydalarına; 

- idarəetmə sistemlərinin informasiya təminatı 

bazasını yaratmaq qaydalarına; 

- idarəetmə sisteminin təsviri üsullarını tətbiq etmə 

qaydalarına; 

- dayanəqlıq üçün cəbri əlamətləri tətbiq etmə 

qaydalarına; 

- idarəetmə qanununun qurulması üsullarını  tətbiq 

etmə qaydalarına.  
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Fənnin tədrisində mövzulara uyğun hazırlanmış slaydların 

nümayişi üçün noutbuk və proyektorun olması 

məqsədəuyğundur.  
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MÖVZULARIN SAATLAR ÜZRƏ PAYLANMASI 

 

  

 

№ Mövzuların adı 

Auditoriya 

saatlarının miqdarı 

mühazirə məşğələ 

1.  
İdarəetmə sistemi. İdarəetmə sisteminin 

prinsib və məqsədi 

       2        1 

2.  İdarəetmə sistemi və AİS        2        1 

3.  
AİS-lərin yaradılmasının əsas prinsip və 

mərhələləri 

       2        1 

4.  İnformasiya sistemləri        2        1 

5.  
İnformasiya sistemlərinin strukturu və 

tərkibi 
       2        1 

6.  
İnformasiya sisteminin inkişaf 

tendensiyası 

       2         

7.  İS -də informasiya təminatı        2        1 

8.  
İdarəetmə sisteminin elementlərinin 

təsviri 

       2        1 

9.  Sistemin struktur təsviri        2        2 

10.  
Dayanıqlıq. Sistemin girişə görə 

dayanıqlığı 

       2        2 

11.  Raus alqoritmi        2        2 

12.  
İdarəetmə qanununun qurulması. 

Proqram idarəetmə 

       2        1 

13.  Əks əlaqə ilə sabitləşmə        2        1 

14.  İdarəetmənin əsas qanunu. İnvariantlıq        2         

15.  
Qeyri- xətti sistemlər. Qeyri-xətti 

nəzəriyyənin zəruriliyi və imkanları 
       2         
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İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ 
 

BÖLMƏ VƏ MÖVZULAR  
 

 

I bölmə. İdarəetmə sistemi 

Mövzu № 1. İdarəetmə sistemi. İdarəetmə sisteminin prinsib və 

məqsədi. 

İdarəetmə sisteminin elementləri izah olunur və idarəetmə 

modellərinə aid misallar gətirilir.  İdarəetmə təsiri və idarəetmə 

sisteminin  məqsədi izah olunur.  İdarəetmə sisteminin texniki 

vasitələri göstərilir.  İdarəetmə sisteminin  avtomatlaşdirma 

səviyyəsinə görə təsnifatı verilir.   [1], [5], [7]. 

Mövzu № 2. İdarəetmə sistemi və AİS. 

Idarəetmə sistemi və tərkibi göstərilir.  Idarəetmə sisteminə aid 

misallar gətirilir.  Komputerin idarəetmə sistemində tətbiq üsulları 

izah olunur.  Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi (AİS) və müxtəlif 

əlamətlərə görə AİS -lərin təsinifatı verilir.  [1-4], [8], [11]. 

Mövzu №3. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərin 

yaradılmasının əsas prinsip və mərhələləri. 

 Mövcüd sistemin analizi və öyrənilməsi şərh olunur. AİS -lərin 

yaradılmasının əsas prinsipləri izah olunur.  AİS-lərin 

lahiyələndirilməsi və yaradılması mərhələləri izah olunur. [1-4],  [8], 

[11]. 
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II bölmə. İnformasiya sistemləri 

Mövzu № 4. İnformasiya sistemləri. 

Sistem, onun tamlıq və bölünənlik xassələri izah olunur.  İnformasiya 

sistemləri və avtomatlaşma dərəcəsinə görə informasiya sistemlərinin 

təsnifatı verilir.  [1], [4], [6], [8].  

Mövzu № 5. İnformasiya sistemlərinin strukturu və tərkibi. 

İnformasiya sistemlərinin strukturu gətirilir. İnformasiya sisteminin 

funksional tərkibi, informasiya sisteminin verilənlərin emalı tərkibi 

və informasiya sisteminin təşkilati tərkibi şərh olunur.  [1], [4],  [8]. 

Mövzu № 6. İnformasiya sisteminin inkişaf  tendensiyası. 

İnformasiya sisteminin inkişaf mərhələləri və xüsusiyyətləri izah 

olunur. İnformasiya sisteminin inkişaf modelləri göstərilir. Kiçik, 

orta və böyük modellər onların xüsusiyyətləri şərh olunur. [1], [4], 

[8]. 

 III bölmə. İnformasiya təminatı 

Mövzu № 7. İnformasiya sisteminin informasiya təminatı. 

İnformasiya sistemlərində ilkin informasiya, onu səciyələndirən 

xüsusiyyətlər və üzərinə qoyulan əsas tələblər şərh olunur. 

İnformasiya təminatının təşkili və saxlanması qaydaları göstərilir. 

İnformasiya təminatı sferaları izah olunur. Maşinxarici informasiya 

təminatı və tərkibi, maşindaxili informasiya təminatı və tərkibi şərh 

olunur.  [1], [4],  [8]. 
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IV bölmə. İdarəetmə sisteminin elementlərinin təsvir 

üsulları 

Mövzu № 8. İdarəetmə sisteminin elementlərinin təsviri. 

İdarəetmə sisteminin  müxtəlif təbiətli elementləri və idarəetmə 

sistemi elementlərinin vahid standart  təsvirinin əsasları və təsvir 

üsulu izah olunur. İdarəetmə sisteminin elementlərinin təsvirinə aid 

misal göstərilir. [1], [5], [9]. 

Mövzu № 9. Sistemin struktur təsviri. 

Sistemin elementlərinin təsviri izah olunur. Sistemin struktur təsviri 

və onun mahiyyəti şərh olunur. Sistemin struktur təsvirinə aid 

misallar gətirilir.  [1], [5], [9]. 

V bölmə. Sistemin dayanıqlığı 

Mövzu № 10. Dayanıqlıq. Sistemin girişə görə dayanıqlığı. 

Hissənin girişə görə dayanıqlığı və dayanıqlıqsızlığı izah olunur. 

Hissənin girişə görə dayanıqlı olması üçün zəruri və kafi şərt teoremi 

isbat olunur. Hissənin girişə görə dayanıqlıq əlaməti gətirilir. 

Sistemin girişə görə dayanıqlığı izah olunur.  [1], [5], [9]. 

Mövzu № 11. Raus alqoritmi. 

Dayanıqlığın cəbri əlaməti gətirilir. Stodolı  teoremi və təbiqləri izah 

olunur. Çoxhədlinin dayanıqlığını təyin etmək üçün Raus alqoritmi  

onun tətbiqləri izah olunur. Hissənin və sistemin başlanğic şərtə görə 

dayanıqlığı və dayanıqlıq üçün əlamət izah olunur. [1], [5], [9].. 
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VI bölmə. İdarəetmə qanununun qurulması 

Mövzu № 12. İdarəetmə qanununun qurulması. Proqram 

idarəetmə. 

İdarəetmə qanununun qurulması, tənzimləmə və meyl idarəetmə 

məsələsinin qoyuluşu izah olunur. İdarəetmədə invariantlıq və onun 

əsasında idarəetmə qanununun qurulması məsələsi izah olunur. 

Proqram idarəetmənin qurulması və ona aid misallar gətirilir.  [1], 

[5], [7], [9].. 

Mövzu № 13. Əks əlaqə ilə sabitləşmə. 

Əks əlaqə ilə sabitləşmə məsələsi izah olunur. İdarəetmə təsirinin əks 

əlaqə vasitəsiilə sistemin çıxışının köməyilə formalaşdırılması 

məsələsi şərh oluinur. Əks əlaqə vasitəsilə idarəetmənin qurulmasına 

aid misal gətirilir. Sabitləşmə üçün ümumi alqoritm göstərilir.  [1], 

[5], [9]. 

Mövzu № 14. İdarəetmənin əsas qanunu. İnvariantlıq.  

İdarəetmənin əsas qanunun qurulması məsələsi izah olunur. 

İdarəetmənin
  

proqram idarəetmə və  çıxışa  nəzərən  əks  əlaqə ilə 

qurulması qaydaları göstərilir. İdarəetmədə meydana gələ biləcək iki 

halın analizi gətirilir.  [1], [5], [9]. 

Mövzu № 15. Qeyri- xətti sistemlər. Qeyri-xətti nəzəriyyənin 

zəruriliyi və imkanları. 
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Qeyri-xətti sistemlər və malik olduğu xüsusiyyətlər izah olunur. 

Qeyri-xətti nəzəriyyənin zəruriliyi və imkanları şərh olunur.  [1], [5], 

[9]. 
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