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Diskret optimallaşdırmada dinamik məsələləri    

 

İzahat vərəqi 

 
Diskret optimallaşdırmada dinamik məsələlər  fənni ötən əsrin 

ikinci yarısından etibarən dünyanın aparıcı universitetlərinin 

riyaziyyat fakültələrində tədris olunan əsas fənnlər siyahısına 

daxildir. Bu fənn müasir nəzəri informatikanın əsas bölmələrindən 

biridir. Diskret optimallaşdırmada dinamik məsələlər  fənninin əsas 

vəzifəsi tələbələrə tətbiqi məsələləri araşdırmaq, klassik hesablama 

nəzəriyyəsini və mürəkkəblik nəzəriyyəsini öyrətməkdən ibarətdir. 

Bu biliklər tətbiqi riyaziyyatın müxtəlif sahələrində nəzəri 

tədqiqatların aparılması zamanı və eləcə də texnikada, iqtisadiyyatda, 

şəbəkə sistemlərində vacibdirlər. 

Diskret optimallaşdırmada dinamik məsələlər  fənni tələbələrin 

ümumi riyazi səviyyəsinin artırılması ilə yanaşı, müasir riyaziyyatın 

bir sıra istiqamətlərində çalışan mütəxəssislərin ilkin hazırlanması 

mərhələsi kimi də vacibdir. Bütün bu deyilənlər kursun yüksək 

aktuallığını göstərir. 

 

Bilməlidir: 

- Onlar tətbiqi məsələlərin qurulması, həll üsulları  sahələrini 

öyrənirlər.  
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Bacarmalıdır: 

- Proqram qurmağı  

-  alqoritm tərtib etməyi – 

-  ədədi hesablamaların aparılması qaydalarını  -  

- alqoritmin mürəkkəblyini və tamlığını qiymətləndirməyi və 

hesablamağı . 

Yiyələnməlidir: 

- Verilən nəzəri məlumat əsasında tələbə tətbiqi məsələlər 

haqqında  nəzəri məlumatlara, alqoritm və onun müxtəlif 

növlərinə yiyələnirlər.  

      Fənnin tədrisində mövzulara uyğun hazırlanmış slaydların 

nümayişi üçün noutbuk və proyektorun olması məqsədəuyğundur.  

 
MÖVZULARIN SAATLAR ÜZRƏ PAYLANMASI 

№ Mövzuların adı 

Auditoriya saatlarının 
miqdarı 

mühazirə məşğələ 

1.  
Diskret optimallaşdırma məsələləri 
haqqında ilkin anlayışlar 

2 1 

2.  
Dinamik optimallaşdırma məsələsinə 
gələn bəzi iqtisadi və texniki modellər 

2 
1 

3.  
Dinamik diskret optimallaşdırma 
məsələləri ( Çanta məsələsi üçün) 

2 
1 

4.  Dinamik çanta məsələsi 2 1 
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Mövzuların qısa məzmunu 
 

Mövzu № 1. Diskret optimallaşdırma məsələləri haqqında ilkin 

anlayışlar. 

İlkin anlayışların verilməsi. Diskret optimallaşdırma məsələsinin  

qoyuluşu. 

5.  
Çanta məsələsinin dinamik 

proqamlaşdırma üsulu ilə həlli 
2 

1 

6.  
Qeyri-xətti diskret optimallaşma 

məsələsi üçün lokal alqoritmlər 
2 

1 

7.  Budaqlanmalar və sərhəd üsulu 2 1 

8.  
Dinamik məsələlər üçün lokal 

alqoritmlərin tətbiqi 
2 

1 

9.  
Dinamik diskret məsələlərin qraflar 
üzərinda verilməsi 

2 
1 

10.  Diskret dinamik paylanma məsələləri 2 1 

11.  
Separabel məqsəd funksiyalı dinamik 

məsələlər 
2 

1 

12.  
Diskret dinamik məsələlərə Laqranj 
funksiyalarının tətbiqi 

2 
1 

13.  
Qraflar üzərində qeyri-xətti paylanma 
məsələsinin həlli 

2 
1 

14.  
Qabarıq məqsəd funksiyalı dinamik 

məsələlər 
4 

2 
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 [1-7]. 

 

Mövzu № 2. Dinamik optimallaşdırma məsələsinə gələn bəzi 

iqtisadi və texniki modellər. 

İqtisadi və texniki modellərin təsnifatı. Model anlayışının verilməsi. 

[1-7]. 

 

Mövzu №3. Dinamik diskret optimallaşdırma məsələləri ( Çanta 

məsələsi üçün). 

Dinamik diskret optimallaşdırma məsələsinin qoyuluşu. 

[1-7]. 

 

Mövzu № 4. Dinamik çanta məsələsi. 

Çanta məsələsinin qoyuluşu. Çanta məsələsinin həll üsulları 

haqqında 

 [1-7]. 

 

Mövzu № 5. Çanta məsələsinin dinamik proqamlaşdırma üsulu ilə 

həlli. 

Bellman tənliyinin verilməsi. Bellman tənliyin tətbiqi. 

 [1-7]. 
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Mövzu № 6. Qeyri-xətti diskret optimallaşma məsələsi üçün lokal 

alqoritmlər. 

Lokal alqoritmlər haqqında məlumat. Lokal alqoritmlərin işləməsi 

prinsipi. 

[1-7]. 

 

Mövzu № 7.  Budaqlanmalar və sərhəd üsulu.  

Budaqlanmalar və sərhəd üsulunun təsviri.  Üsulun işləmə prinsipi.  

[1-7]. 

 

Mövzu № 8.Dinamik məsələlər üçün lokal alqoritmlərin tətbiqi. 

Lokal alqoritmlərin verilməsi. Xəta anlayışının daxil edilməsi. 

[1-7]. 

Mövzu № 9. Dinamik diskret məsələlərin qraflar üzərində 

verilməsi. 

Qraf anlayışının daxil edilməsi. Məsələnin qoyuluşu.  

[1-7]. 

 

Mövzu № 10. Diskret dinamik paylanma məsələləri. 

Paylanma məsələsinin qoyuluşu. Həll üsulları haqqında məlumat.  

[1-7]. 

 

Mövzu №  11. Separabel məqsəd funksiyalı dinamik məsələlər. 



9 
 

Məsələnin qoyuluşu. Məlum məsələlərlə əlaqəsi. 

[1-7]. 

 

Mövzu №  12. Diskret dinamik məsələlərə Laqranj funksiyalarının 

tətbiqi. 

Laqranj funksiyalrının tərifi. Laqranj funksiyalarının tətbiqi. 

[1-7]. 

 

Mövzu № 13. Qraflar üzərində qeyri-xətti paylanma məsələsinin 

həlli. 

Məsələnin qoyuluşu. Məsələnin həlli. 

 [1-7]. 

 

Mövzu № 14. Qabarıq məqsəd funksiyalı dinamik məsələlər. 

Qabarıqlıq anlayışının daxil edilməsi. Qabarıq məqsəd funksiyalı 

dinamik məsələlərin həll üsulları. 

[1-7]. 

  

Sərbəst işlərin mövzuları. 

1. Diskret optimallaşdırma məsələləri haqqında ilkin anlayışlar. 

Dinamik optimallaşdırma məsələsinə gələn bəzi iqtisadi və texniki 

modellər. 
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2. Dinamik diskret optimallaşdırma məsələləri ( Çanta məsələsi 

üçün). Dinamik çanta məsələsi. Çanta məsələsinin dinamik 

proqamlaşdırma üsulu ilə həlli. 

3. Qeyri-xətti diskret optimallaşma məsələsi üçün lokal alqoritmlər. 

4.  Budaqlanmalar və sərhəd üsulu.  

5. Dinamik məsələlər üçün lokal alqoritmlərin tətbiqi. 

6. Dinamik diskret məsələlərin qraflar üzərində verilməsi. Qraflar 

üzərində qeyri-xətti paylanma məsələsinin həlli. 

7. Diskret dinamik paylanma məsələləri. 

8. Separabel məqsəd funksiyalı dinamik məsələlər. 

9. Diskret dinamik məsələlərə Laqranj funksiyalarının tətbiqi. 

10. Qabarıq məqsəd funksiyalı dinamik məsələlər. 
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