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DISKRET  PROSESLƏR 

 

İzahat vərəqi 

 
Diskret sistemlər  Riyazi kibernetikanın bölmələrindən 

biriidir. Diskret sistemlərdə fərq tənlikləri və onlar 

haqqında məlumat verilir. Fərq tənlikləıri ilə təsvir tətbiqi 

idarə məsələləri öyrənilir. Diakret optimal idarə 

məsələlərinin müxtəlif həll üsulları öyrənilir. Optimallıq 

üçün zəruri və kafi şərtlər verilir. 
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        Fənnin mənimsənilməsi nəticəsində tələbələr 

Bilməlidir: 

- fərq tənlikləri haqqında ümumi məlumatı; 

- xətti fərq tənliklərinin həllinin göstərilişini; 

- əsas  optimal idarə məsələsinin qoyuluşunu; 

- diskret maksimum prinsipini; 

- xəttiləşdirilmiş maksimum prinsipini; 

- Eyler tənliyinin  analoqu və dinamik proqramlaşdırma üsulunu; 

- Krotov tipli kafi şərti; 

- hamar olmayan idarə məsələsini; 

- funksional bərabərsizlik olan hal,  Moiseyev məsələsinin diskret 

analoqunu; 

- gecikməyə malik  diskret sistemlərdə optimallıq şərtlərini; 

- optimallıq üçün ikinci tərtib zəruri şərtləri; 

- kvazi məxsusi idarələrin  tədqiqini; 

- maksimum prinsipi mənada məxsusi idarələrin tədqiqini; 

- resursların paylanması məsəsləsini; 

- kapital qoyuluşu məsələsinin dinamik proqramlaşdırma üsülu ilə 

həllini; 

- təqvim planlaşdırma məsələsinin tədqiqini. 

 

Bacarmalıdır: 
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- diskret sistemlər üçün optimal idarə məsələsinin qoyuluşunun 

müəyyən edilməsi və şərtlərdən asılı olaraq məsələlərin həllərinin 

araşdırmasını; 

- fərq tənliklərinin həllini müəyyənləşdirməyi; 

- optimal iadarə məsələsində məsələnin həlli üçün diskret maksimum 

prinsipini,  xəttiləşdirilmiş maksimum prinsipini təyin etməyi; 

- maksimum prinsipi mənada məxsusi idarələr tədqiq etməyi;  

- optimal idarə məsələsində optimallıq üçun kafi şərtlər tapmağı. 

Yiyələnməlidir: 

- funksional diferensial olmayan halda  optimallıq üçün şərtlər almağa; 

- funksional bərabərsizlik olan halda zəruri şərtlər almağa; 

- gecikməyə malik  diskret sistemlərdə optimallıq  üçün zəruri şərtlər 

almağa; 

- diskret optimal idarə məsələsində optimallıq üçün ikinci tərtib zəruri 

şərtlər almağa; 

- məxsusi idarələr olan halda optimallıq üşün şərtlər almağa. 

      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 
məşğəl

ə 

1.  
Sonlu fərqlər və sonlu fərq tənlikləri 

haqqında 
2 1 

2.  
Xətti fərq tənliklərinin həllinin 

göstərişi haqqında 
2 1 

3.  
Əsas  optimal idarə məsələsinin 
qoyuluşu 

2 1 

4.  
Diskret maksimum prinsipi. 
Xəttiləşdirilmiş maksimum prinsipi 

2 1 

5.  
Eyler tənliyinin  analoqu və dinamik 
proqramlaşdırma üsulu 

2 1 

6.  Krotov tipli kafi şərt 2 1 

7.  Hamar olmayan idarə məsələsi 2 1 

8.  
Funksional bərabərsizlik olan hal,  
Moiseyev məsələsinin diskret analoqu 

2 1 

9.  
Gecikməyə malik  diskret sistemlərdə 
optimallıq şərtləri 

2 1 

10.  
Optimallıq üçün ikinci tərtib zəruri 
şərtlər 

2 1 

11.  Kvazi məxsusi idarələrin  tədqiqi 2 1 

12.  
Maksimum prinsipi mənada məxsusi 
idarələrin tədqiqi 

2 1 
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Mövzuların qısa məzmunu 

 
Mövzu № 1. Sonlu fərqlər və sonlu fərq tənlikləri haqqında 

məlumat. 

Fərq tənlikləri haqqında ümumi məlumat verilir.  FRərq tənliklərinin 

kəsilməz və diskret həllərinin tərifi verilir. Kəsilməz və diskret həllər 

arasında əlaqəyə baxılır.[1-9]. 

 

Mövzu № 2. Xətti fərq tənliklərinin həllinin göstərişi haqqında 

məlumat.  

Fərq tənliklərinin həlli müəyyənləşdirilir. [1-9]. 

 

Mövzu № 3. Əsas  optimal idarə məsələsinin qoyuluşu 

Diskret sistemlər üçün optimal idarə məsələsinin qoyuluşu müəyyən 

edilir və şərtlərdən asılı olaraq məsələlərin həlləri araşdırılır. [1-9]. 

 

 

13.  Resursların paylanması məsələsi 2 1 

14.  
Kapital qoyuluşu məsələsinin dinamik 
proqramlaşdırma üsülu ilə həlli 

2 1 

15.  
Təqvim planlaşdırma məsələsinin 
tədqiqi 

2 1 
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Mövzu № 4. Diskret maksimum prinsipi. Xəttiləşdirilmiş 

maksimum prinsipi.  

Optimal iadarə məsələsində məsələnin həlli üçün diskret maksimum 

prinsipi və  xəttiləşdirilmiş maksimum prinsipi tapılır.  [1-9]. 

 

Mövzu № 5. Eyler tənliyinin  analoqu və dinamik 

proqramlaşdırma üsulu.  

Maksimum prinsipi mənada məxsusi idarələr tədqiq olunur. İdarə 

oblastı açıq olan hal üçün ikinci tərtib zəruri şərtlərə baxılır.  [1-9]. 

 

Mövzu № 6. Krotov tipli kafi şərt.  

Optimal idarə məsələsində optimallıq üçun kafi şərtlər tapılır.  [1-9]. 

 

Mövzu № 7. Hamar olmayan idarə məsələsi.  

Funksional diferensiallanan olmayan halda optimallıq üçün şərtlər 

alınır.  [1-9]. 

 

Mövzu № 8. Funksional bərabərsizlik olan hal,  Moiseyev 

məsələsinin diskret analoqu 

Funksional bərabərsizlik olan halda zəruri şərtlər alınır.  [1-9]. 

 

Mövzu № 9. Gecikməyə malik  diskret sistemlərdə optimallıq 

şərtləri. 
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Gecikməyə malik  diskret sistemlərdə optimallıq  üçün zəruri şərtlər 

alınır. [1-9]. 

 

Mövzu № 10. Optimallıq üçün ikinci tərtib zəruri şərtlər 

Diskret optimal idarə məsələsində optimallıq üçün ikinci tərtib zəruri 

şərtlər alınmışdır. [1-9]. 

 

Mövzu № 11. Kvazi məxsusi idarələrin  tədqiqi. 

Xəttiləşdirilmiş maksimum prinsipinin cırlaşdığı halda optimallıq 

üçün sərtlər alınır.  [1-9]. 

 

Mövzu № 12. Maksimum prinsipi mənada məxsusi idarələrin 

tədqiqi. 

Məxsusi idarələr olan halda optimallıq üşün şərtlər alınır. [1-9]. 

 

Mövzu № 13. Resursların paylanması məsəsləsi. 

Resursların paylanması məsələsinə baxılır.  [1-9]. 

 

Mövzu № 14. Kapital qoyuluşu məsələsinin dinamik 

proqramlaşdırma üsülu ilə həlli. 

Kapital qoyuluşu məsələsinin həllinə baxılır. [1-9]. 

 

Mövzu № 15. Təqvim planlaşdırma məsələsinin tədqiqi. 
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İqisadi məsələ olaraq təqvim planlaşdırma məsələsinin optimal 

həllinə baxılır.   [1-9]. 

 

Sərbəst işlərin mövzuları. 

1. sonlu fərqlər və sonlu fərq tənlikləri haqqında məlumat. 

2. xətti fərq tənliklərinin həllinin göstərilişi haqqında məlumat.  

3. əsas  optimal idarə məsələsinin qoyuluşu. 

4. diskret maksimum prinsipi. Xəttiləşdirilmiş maksimum 

prinsipi. 

5. Eyler tənliyinin  analoqu və dinamik proqramlaşdırma üsulu.  

Krotov tipli kafi şərt. 

6. hamar olmayan idarə məsələsi. Funksional bərabərsizlik olan 

hal,  Moiseyev məsələsinin diskret analoqu. 

7. gecikməyə malik  diskret sistemlərdə optimallıq şərtləri. 

Optimallıq üçün ikinci tərtib zəruri şərtlər. 

8. kvazi məxsusi idarələrin tədqiqi. Maksimum prinsipi mənada 

məxsusi idarələrin tədqiqi. 

9. resursların paylanması məsəsləsi. 

10. kapital qoyuluşu məsələsinin dinamik proqramlaşdırma üsülu 

ilə həlli. Təqvim planlaşdırma məsələsinin tədqiqi. 
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