
                          “Böyük ölçülü məsələlər”   fənni üzrə 

                                                 PROQRAM  

         ("Əməliyyatlar tədqiqi və sistemli təhlil "ixtisasi üçün) 

          

                                                    G İ R İ Ş  

  Real iqtisadi sistemlərin  və proseslərin vəziyyətlərinin təhlili və diaqnostikasını 

apararkən sistemin vəziyyətinə təsir göstərən parametrləri çoxluğu böyük ölçülü  

məsələlərin həlli zərurəti yaradır. Böyük ölçülü məsələlərin həlli üsullarını birbaşa və 

dekompozisiya üsulları olmaqla iki qrupa ayırmaq olar. Birinci halda xüsusi şəkildə 

olan məsələlərin həlli riyazi proqramlaşdırmanın ümumi üsullarının tətbiqi ilə 

tapılır.İkinci qrupa daxil olan üsullar isə ilkin sistemin vəziyyətini ifadə edən məsələnin 

öz aralarında əlaqəli olan daha kiçik ölçülü alt məsələlərə bölünməsinə əsaslanır. 

Kursun öyrənilməsindən məqsəd magistrlərə böyük ölçülü sistemlərin vəziyyətini 

ifadə edən məsələlər, bu məsələlərin həll üsulları haqqında dərin biliklərin 

aşılanmasıdır. 

" Böyük ölçülü məsələlər" kursunun  öyrənilməsi nəticəsində hər bir magistr 

- Böyük ölçülü məsələlərin həllində dekompozisiya prinsipi; 

- Əlaqələndirici dəyişənləri və məhdudiyyətləri olan XPM və onunla ikili 

məsələlər; 

- Xətti stoxastik proqramlaşdırmanın ikimərhələli məsələsi; 

- Çoxsaylı sətir və sütuna malik olan XPM və onun həlli üsulları; 

- Xətti idarəetmə məsələsinin həlli üçün xətti proqramlaşdırma üsullarının 

tətbiqi; 

- Məhdudiyyət şərtlərini bir neçə çoxluğa ayırmaqla XPM-lərin həlli; 

- Rozen üsulu; 

- Blok diaqonal xətti məsələlər; 

- Məhdudiyyət şərtlərinin əmsalları matrisi blok dioqonal strukturlu olduqda 

qismən tam ədədli proqramlaşdırma məsələsinin həlli; 

- Məhdudiyyət şərtlərinin əmsalları matrisi nəqliyyat tipli olduqda qismən tam 

ədədli proqramlaşdırma məsələsinin həllini bilməlidir. 

    

                                                    Fənnin məzmunu 

     Çoxsəviyyəli idarəetmə sistemlərinin strukturu 

     Texnoloji üsullar və onların təhlili 

     Böyük ölçülü məsələlərin həllində dekompozisiya prinsipi 

     Əlaqələndirici dəyişənlərin və məhdudiyyətlərə malik xətti məsələlər. 

Əlaqələndirici dəyişənlərin və məhdudiyyətlərə malik XMP, onunla ikili olan məsələlər 

     Xətti stoxastik proqramlaşdırmanın ikimərhələli modeli. Xətti stoxastik 

proqramlaşdırmanın ikimərhələli məsələsinin XMP-ə gətirilməsi 



     Çoxsaylı sətir və sütuna malik olan XMP. Çoxsaylı sətir və sütuna malik olan 

XMP-in düz və ikili Simpleks üsulla həlli 

     Xətti idarəetmə məsələsinin həlli üçün sütunların generasiya üsulu. Xətti 

idarəetmə məsələsinin xətti proqramlaşdırma üsulları ilə həlli.Xətti optimal  idarəetmə 

məsələsi üçün Pontraginin maksimum prinsipinin alınmasında xətti 

proqramlaşdırmanın tətbiqi 

     Məhdudiyyət şərtlərinin sayı çox olan XMP-lərin bu şərtləri ilə neçə çoxluğa 

ayırmaqla həlli 

      XMP-in əmsallarının və sərbəst hədlərinin əlaqələndirici dəyişənlər vektorunun 

funksiyası olduğu məsələlər 

Rozen üsulu 

Blok dioqonal xətti məsələlər 

      Qismən tam ədədli məsələlər. Məhdudiyyət şərtlərinin əmsalları matrisi blok 

dioqonal strukturlu olduqda qismən tam ədədli proqramlaşdırma məsələsinin həlli. 

Məhdudiyyət şərtlərinin əmsalları matrisi nəqliyyat tipli olduqda qismən tam ədədli 

proqramlaşdırma məsələsinin həlli 
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