
                V. “Oyunlar nəzəriyyəsi və modelləşdirmə” fənni üzrə  

                                           PROQRAM 

  (“ Riyazi modelləşdirmə” və “ Əməliyyatlar tətqiqi və sistemli təhlil” ixtisası üzrə) 

                                              G İ R İ Ş 

           Oyunlar nəzəriyyəsi konfliktli şəraitin təhlili və qiymətləndirilməsi üçün istifadə 

edilən mühakimələrdən və riyazi metodlardan ibarət olub rəqabət şəraitində biznes 

məsələlərinə, bir-birinə əks tərəflərin fəaliyyətinin planlaşdırılmasına  tətbiq olunur. 

         Xüsusi halda, oyunlar nəzəriyyəsi və xətti proqramlaşdırma arasındakı əlaqə 

oyunların həll metodlarının iqtisadiyyatın müxtəlif məsələlərinə tətbiq etməyə imkan 

verir. Odur ki, “ Oyunlar nəzəriyyəsi və modelləşdirmə” kursunun tədrisi vacib və 

əhəmiyyətlidir. Fənnin məqsədi – magistr-tələbələri oyunlar nəzəriyyəsinin əsas 

anlayışları və prinsipləri ilə tanış etmək, oyun modellərinin qurulması və təhlili 

haqqında məlumatlandırmaq, həll metodlarını öyrətməkdən ibarətdir. Baxılan fənni 

öyrəndikdən sonra tələbələr: 

- oyunlar nəzəriyyəsinin əsas anlayışlarını və təriflərini bilməli; 

- oyun məsələlərinin müxtəlif qoyuluşlarını bir- birindən fərqləndirməli, onların 

həll üsullarını mənimsəməli;  

- oyunlar nəzəriyyəsinin köməkliyi ilə həll olunan tətbiqi məsələləri 

müəyyənləşdirməli; 

- oyun modellərinin qurulması və təhlili üçün praktik vərdişlərə yiyələnməli; 

- matris oyunlarının həllinin xətti proqramlaşdırmaya gətirməyi bacarmalı; 

- alınan biliklərin konfliktli şəraitlərin öyrənilməsi və təhlilində istifadəsini, 

iştirakçıların rasional fəaliyyəti üçün tövsiyələri verməyi bacarmalıdırlar. 

Alınan biliklərin reallaşması məqsədi ilə nəzəri kurs məşğələlərlə müşayət 

olunur. 

                            

                              Fənnin məzmunu 

        Oyunlar nəzəriyyəsinin predmeti və onun əsas anlayışları. Oyun məsələlərinin 

ümumi təsnifatı. 

        Sıfır cəmli matris oyunlar. Xalis və qarışıq strateqiyalarda həll. İkidəyişənli 

funksiyanın yəhərvari nöqtəsi. Oyunlar nəzəriyyəsinin əsas teoremi. Optimal 

strateqiyaların əsas xassələri. Həll üsulları. 

        Simmetrik matris oyunların təyini. Matris oyunların simmetrikləşdirilməsi. Xətti 

proqramlaşdırma ilə oyun məsələsi arasında əlaqə. Məhdudiyyətli oyunlar.  

        Bimatris oyunların təyini. 2×2 şəklində bimatris oyunlar və onların həlli. Tarazlıq 

şərtləri. Misallar. 

        Hesabi sayda strateqiyaya malik antoqonist oyunlar. Kəsilməz oyunlar. Kəsilməz 

oyunların qarışıq stateqiyalarda genişlənməsi və oyunçuların uduşu. Əsas teorem. 

Ödəniş funksiyaları. Qabarıq oyunlar. 
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