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QEYRI-HAMAR PROQRAMLAŞDIRMA  

(30 saat müh, 15 saat məşq  ) 

 

 Qeyri-hamar proqramlaşdırma fənninin tədrisində Qeyri-

hamar qabarıq optimallaşdırma məsələsinin elementləri, 

subqradiyent və subdiferensial anlayışları,  qabarıq funksiyanın 

kəsilməzliyi, istiqamətə görə diferensiallanması, bununla bağlı digər 

məsələlər və ümumiləşmələr öyrənilir. Qeyri-hamar 
proqramlaşdırma fənnin tədrisində əsas məqsəd keyfiyyət kriteri 

hamar olmadıqda nəzəri və praktik əhəmiyyətli optimallaşdırma 

məsələsinin həll üsullarını öqrənməkdən ibarətdir. 

.  
 

MÖVZULARIN SAATLAR ÜZRƏ PLANLANMASI 

 
N Mövzuların adı Mühazirə Məşqələ 

1 Qeyri-hamar funksiyalar sinifi 

 

2 2 

2 Qabarıq çoxluq, qabarıq örtük, 

konus və afin çoxluq, qabarıq 

çoxluğun xassələri 

2 2 

3 Ayırma teoremləri, dayaq 

hipermüstəvinin varlığı 

2  

4 Ayırma teoremləri, dayaq 

hipermüstəvinin varlığı 

2  

5 Qabarıq funksiya və onların 

xassələri. Qabarıq funksiyaya  aid 

misallar                                                                                        

2 2 

6 Funksiyanın qabarıqlıöı üçün 

əlamətlər 

2 2 

7 Funksiyanın aşağıdan və 

yuxarıdan yarımkəsilməzliyi. 

2  

8 Qabarıq funksiyanın kəsilməzliy. 

istiqamətə görə (törəmə) 

diferensiallanma 

2 2 



9 Qabarıq funksiyanın 

diferensialının xassələri 

2  

10 Qeyri-hamar qabarıq 

optimallaşdırma məsələləri üçün 

subqradiyent və subdiferensial 

anlayışı 

2  

11 Subqradiyentin hesablanması  

üsulları 

2  

12 Qeyri-hamar optimallaşdırma 

məsələsinin həlli üçün zəruri 

şərtlər 

2 2 

13 Qeyri-hamar optimallaşdırma 

məsələsinin həlli üçün kafi şərtlər 

2  

14 Qeyri-hamar optimallaşdırma 

məsələsinin ədədi həll üsulları 

2 2 

15 Ümumiləşmiş qradiyent üsulunda 

addımın tənzimlənməsi 

2 1 

 

 

FƏNNİN MÖVZULAR ÜZRƏ İCMALI 

 

Mövzu 1. Qeyri-hamar funksiyalar sinfi 

Hamar funksiyalar. Qeyri-hamar funksiyalar haqqında məlumatlar.  

Mövzu 2. Qabarıq çoxluq, qabarıq örtük, konus və afin çoxluq, 

qabarıq çoxluğun xassələri 

Qabarıq çoxluq, qabarıq örtük, konus və afin çoxluq anlayışları 

haqqında məlumatlar. Qabarıq çoxluğun xassələri: Kəsuçmənin, 

cəmin, fərqin, ədədə hasilinin və s. qabarıqlığı haqqında teoremlər. 

Mövzu 3. Ayırma teoremləri, dayaq hipermüstəvinin varlığı 

Ayrılan və ayrılmayan çoxluqlar. Ayrılma teoremləri. Dayaq hipermüstəvi 

və onun varlığı haqqında teorem. 

Mövzu 4.  Qabarıq funksiya və onların xassələri. Qabarıq 

funksiyaya  aid misallar                                                                                        

Qabarıq funksiyanin tərifi və ona aid misallar. Qabarıq funksiyaların ə\sas 

xassələri . Yensen bərabərsizliyi. Birdəyişənli qabarıq funksiyanın həndəsi 

mənası.                                                                                

Mövzu 5.  Funksiyanın qabarıqlığı üçün əlamətlər 

Funksiyanın qabarıqlığı üçün I tərtib diferensial əlamətlər. 

Funksiyanın qabarıqlığı üçün II tərtib diferensial əlamətlər. 

Differensial əlamətlərin tətbiqləri. 

Mövzu 6.  Funksiyanın aşağıdan və yuxarıdan yarımkəsilməzliyi . 

Aşağıdan və yuxarıdan yarımkəsilməz funksiyalar. Funksiyanın aşağıdan 

və yuxarıdan yarımkəsilməzliyinə aid misallar. 

Mövzu 7.  Qabarıq funksiyanın kəsilməzliy. istiqamətə görə 

(törəmə) diferensiallanma  

Qabarıq funksiyanın kəsilməzliyi. Istiqamətə görə törəmə. 

Istiqamətə görə törəmə və onun varlığı haqqında teorem. 

Mövzu 8.  Qabarıq funksiyanın diferensialının xassələri 

Qabarıq funksiyanın diferensialı. Qabarıq funksiyanın 

diferensialının xassələri. 

Mövzu 9. Qeyri-hamar qabarıq optimallaşdırma məsələləri üçün 

subqradiyent və subdiferensial anlayışı 

Qeyri-hamar qabarıq optimallaşdırma məsələsi. Subqradiyent və 

subdiferensial anlayışı.  

Mövzu 10. Subqradiyentin hesablanması  üsulları 



Subqradiyentin hesablanması  üsulları. Misallar. 

Mövzu 11. Qeyri-hamar optimallaşdırma məsələsinin həlli üçün 

zəruri şərtlər 

Qeyri-hamar optimallaşdırma məsələsinin həlli. Qeyri-hamar 

optimallaşdırma məsələsinin həlli üçün zəruri şərtlər haqqında 

teoremlər. 

Mövzu 12. Qeyri-hamar optimallaşdırma məsələsinin həlli üçün 

kafi şərtlər 

Qeyri-hamar optimallaşdırma məsələsi  həlli üçün kafi şərtlər 

haqqında teoremlər. 

Mövzu 13. Qeyri-hamar optimallaşdırma məsələsinin ədədi həll 

üsulları 

Qeyri-hamar optimallaşdırma məsələsinin ədədi həll üsulları 

haqqında. Ümumiləşmiş qradiyent üsulun izahı. 

Mövzu 14. Ümumiləşmiş qradiyent üsulunda addımın 

tənzimlənməsi 

Ümumiləşmiş qradiyent üsulunun sxemi. Ümumiləşmiş qradiyent 

üsulunda addımın tənzimlənməsi qaydası. 

Mövzu 15. Ümumiləşmiş qradiyent üsulun yığılması haqqında 

Ümumiləşmiş qradiyent üsulun yığılması haqqında teorem 
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