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OPTİMALLAŞDIRMA MƏSƏLƏLƏRİNİN PROQRAM 
TƏMİNATI 

(30 saat müh, 15 saat məşq  ) 
 

Optimal idarəetmə məsələlərinin, iqtisadiyyatda və 
praktikanın bir sıra başqa sahələrində meydana gəlir və 
müxtəlif tətbiqləri vardır. Müxtəlif növ optimal idarəetmə 
məsələlərini ədədi həll üsullarının, bunun əsasında proqram 
təminatının şərhi və onların müxtəlif kompüterlərdə realizə 
olunma xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi «Optimallaşdirma 
məsələlərinin proqram təminati » fənninin predmetini təşkil 
edir. 

 
 

MÖVZULARIN SAATLAR ÜZRƏ PLANLANMASI 
 

N Mövzuların adı Mühazirə Məşqələ 

1 Optimallaşdırma məsələsinin 
təsnifatı. Sonlu ölçülü  fəzada 
optimallaşdırma  məsələləri 

2  

2 Sonlu ölçülü fəzada qoyulmuş 
optimallaşdırma məsələsinin 
ədədi həll üsulları və onların 
kompüterdə realizə olunma 
xüsusiyyətləri 

2 2 

3 Şərtsiz optimallaşdırma 
məsələsinin ədədi həlli üsulları 
və onların kompüterdə realizə 
olunma xüsusiyyətləri 

2  

4 Şərtsiz optimallaşdırma 
məsələsinin ədədi həllinin 
proqram təminatı 

2 2 

5 Şərti optimallaşdırma 
məsələsinin ədədi həll üsulları 
və onların kompüterdə realizə 

2  



olunma xüsusiyyətləri 

6 Şərti optimallaşdırma 
məsələsinin ədədi həllinin 
proqram təminatı 

2 2 

7 Simpleks üsulu ilə xətti 
proqramlaşdırma məsələsinin 
ədədi həllinin proqram təminatı 

2 2 

8 Qabarıq  proqramlaşdırma 
məsələsinin ədədi həlli və 
kompüterdə realizə olunma 
xüsusiyyətləri 

2  

9 Adi diferensial tənlik üçün 
optimal idarəetmə məsələsində 
sərhəd məsələsinin həll 
üsulları və onların kompüterdə 
realizə olunma xüsusiyyətləri  

2 2 

10 Adi diferensial tənlik üçün 
optimal idarəetmə məsələsinin 
ədədi həllinin proqram təminatı 

2  

11 Xüsusi törəməli diferensial 
tənlik üçün optimal idarəetmə 
məsələsi 

2  

12 Optimal idarəetmə məsələsinə 
qoşma məsələnin qurulması 

2 2 

13 Xüsusi törəməli diferensial 
tənlik üçün qoyulmuş optimal 
idarəetmə məsələsində sərhəd 
məsələsinin ədədi həll üsulları 
və kompüterdə realizə olunma 
xüsusiyyətləri 

2 3 

14 Elliptik tip tənlik üçün optimal 
idarəetmə məsələsinin ədədi 
həlli və kompüterdə realizə 
olunma xüsusiyyətləri 

2  

15 Parabolik tip tənliküçün optimal 2  

idarəetmə məsələsinin ədədi 
həlli və kompüterdə realizə 
olunma xüsusiyyətləri 

 
FƏNNİN MÖVZULAR ÜZRƏ İCMALI 

 
Mövzu 1. Optimallaşdırma məsələsinin təsnifatı. Sonlu 
ölçülü  fəzada optimallaşdırma  məsələləri. 
Praktikada meydana çıxan optimallaşdırma məsələsinin 
təsnifatı verilir. Sonlu ölçülü fəzada qoyulmuş optimallaşdırma 
məsələləri və onlara aid nümunələr şərh olunur [ 1-3 ] . 
Mövzu 2. Sonlu ölçülü fəzada qoyulmuş optimallaşdırma 
məsələsinin ədədi həll üsulları və onların kompüterdə 
realizə olunma xüsusiyyətləri. 
Sonlu ölçülü fəzada qoyulmuş optimallaşdırma məsələsinin 
ədədi həll üsulları,  məsələnin həll alqoritmi izah olunur  və 
onların kompüterdə realizə olunma xüsusiyyətləri göstərilir [1-
3 ] . 
Mövzu 3. Şərtsiz optimallaşdırma məsələsinin ədədi həlli 
üsulları və onların kompüterdə realizə olunma 
xüsusiyyətləri. 
Şərtsiz optimallaşdırma məsələsinin ədədi həlli üsulları, 
məsələnin həll alqoritmi izah olunur. Bununla yanaşı 
məsələnin həllinin kompüterdə realizə olunma xüsusiyyətləri 
göstərilir [ 1-3 ] . 
Mövzu 4.  Şərtsiz optimallaşdırma məsələsinin ədədi 
həllinin proqram təminatı. 
Şərtsiz optimallaşdırma məsələsinin ədədi həllinin 
kompüterdə realizə olumasının proqram təminatı məsələləri 
şərh olunur [ 1-3 ] . 
Mövzu 5.  Şərti optimallaşdırma məsələsinin ədədi həll 
üsulları və onların kompüterdə realizə olunma 
xüsusiyyətləri. 
Şərti optimallaşdırma məsələsinin ədədi həlli üsulları o 
cümlədən Laqranj vuruqları üsulu izah olunur. Məsələnin həll 



alqoritmi və onların kompüterdə realizə olunma xüsusiyyətləri 
göstərilir [ 1-3 ] . 
Mövzu 6.  Şərti optimallaşdırma məsələsinin ədədi 
həllinin proqram təminatı. 
Şərti optimallaşdırma məsələsinin ədədi həllinin kompüterdə 
realizə olumasının proqram təminatı məsələləri şərh olunur [ 
1-3 ] . 
Mövzu 7.  Simpleks üsulu ilə xətti proqramlaşdırma 
məsələsinin ədədi həllinin proqram təminatı. 
Simpleks üsulun alqoritmi izah olunur və onun həllinin 
tapılması şərtləri göstərilir. Xətti proqramlaşdırma məsələsinin 
Simpleks üsulla ədədi həllinin kompüterdə realizə olunmasının 
proqram təminatı məsələləri şərh olunur [ 1-3 ] . 
Mövzu 8.  Qabarıq  proqramlaşdırma məsələsinin ədədi 
həlli və kompüterdə realizə olunma xüsusiyyətləri.  
Qabarıq  proqramlaşdırma məsələsinin ədədi həlli alqoritmi 
izah olunur və kompüterdə realizə olunma xüsusiyyətləri 
göstərilir [1-3 ]. 
Mövzu 9. Adi diferensial tənlik üçün optimal idarəetmə 
məsələsində sərhəd məsələsinin həll üsulları və onların 
kompüterdə realizə olunma xüsusiyyətləri. 
Adi diferensial tənlik üçün optimal idarəetmə məsələsinin 
qoyuluşu verilir. Adi diferensial tənlik üçün optimal idarəetmə 
məsələsində sərhəd məsələsinin həll üsulları izah olunur, 
onların həll alqoritmi göstərilir və kompüterdə realizə olunma 
xüsusiyyətləri göstərilir [ 1-3 ]. 
Mövzu 10. Adi diferensial tənlik üçün optimal idarəetmə 
məsələsinin ədədi həllinin proqram təminatı. 
Adi diferensial tənlik üçün optimal idarəetmə məsələsinin  
kompüterdə realizə olunmasının ədədi həllinin alqoritmi  izah 
olunur və  proqram təminatı məsələləri şərh olunur [1-3], [5] . 
Mövzu 11. Xüsusi törəməli diferensial tənlik üçün optimal 
idarəetmə məsələsi. 
Xüsusi törəməli diferensial tənlik üçün optimal idarəetmə 
məsələsinin qoyuluşu verilir. Xüsusi törəməli diferensial tənlik 

üçün optimal idarəetmə məsələsinə gətirilən məsələlərə aid 
nümunələr göstərilir [ 1,3,4 ]. 
Mövzu 12. Optimal idarəetmə məsələsinə qoşma 
məsələnin qurulması. 
Optimal idarəetmə məsələsinə qoşma məsələnin qurulması 
qaydası göstərilir. Qoşma məsələnin qurulması aid misalla 
gətirilir [ 1,3 ]. 
Mövzu 13. Xüsusi törəməli diferensial tənlik üçün 
qoyulmuş optimal idarəetmə məsələsində sərhəd 
məsələsinin ədədi həll üsulları və kompüterdə realizə 
olunma xüsusiyyətləri  
Xüsusi törəməli diferensial tənlik üçün qoyulmuş optimal 
idarəetmə məsələsində sərhəd məsələsinin həll  üsulları izah 
olunur, məsələnin həll alqoritmi göstərilir  və kompüterdə 
realizə olunma xüsusiyyətləri  [ 1,3, 4]. 
Mövzu 14. Elliptik tip tənlik üçün optimal idarəetmə 
məsələsinin ədədi həlli və kompüterdə realizə olunma 
xüsusiyyətləri.  
Elliptik tip tənlik üçün optimal idarəetmə məsələsinin qoyuluşu 
verilir. Baxılan məsələnin ədədi həlli alqoritmi izah olunur və 
kompüterdə realizə olunma xüsusiyyətləri göstərilir [ 4,6,]. 
Mövzu 15. Parabolik tip tənliküçün optimal idarəetmə 
məsələsinin ədədi həlli və kompüterdə realizə olunma 
xüsusiyyətləri. 
Parabolik tip tənlik üçün optimal idarəetmə məsələsinin 
qoyuluşu verilir. Baxılan məsələnin ədədi həlli alqoritmi izah 
olunur və kompüterdə realizə olunma xüsusiyyətləri göstərilir [ 
1,4]. 
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