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Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

 

     (գիտելիք և իմացություն) 
 ներկայացնել համակարգերի կառավարման լավագույն 

մեթոդների մշակաման և գործնական կիրառման ձևա-

կերպումները, 

 սահմանել գծային և ամբողջաթիվ ծրագրավորման 

սկզբունքները,   

 ձևակերպել ոչ գծային ծրագրավորման, օպտիմալաց-

ման թվային մեթոդները, 

 սահմանել գործողությունների հավանակային մոդել-

ների հետազոտման, տարբեր բնագավառներում գործ-

նական կիրառման սկզբունքները:  

 (կարողություններ) 

 ձևակերպել հետազոտվող գործողության խնդիրները, 

 կառուցել տրվող խնդիրների մաթեմատիկական մոդելը, 

 ընտրել և իրականացնել հետազոտման մեթոդները, 

 ստուգել մաթեմատիկական մոդելի ճշտությունը, 

 գործնականում իրականացնել ստացված արդյունքները, 

 մշակել և իրականացնել տարբեր բնույթի համակարգե-

րի հետազոտման խնդիրները, որոնք ընդգրկվում են 

գծային, ոչ գծային և հավանակային գործընթացների 

դասերին: 
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թեմատիկ ծրագիր 

 Ոչ գծային ծրագրավորման խնդրի ձևակերպումը, օրի-

նակներ: 

 Ուռուցիկ (գոգավոր) ֆունկցիաներ, հիմնական հատկու-

թյուններ: 

 Էքստրեմումի փնտրման դասական եղանակ: 

 Լագրանժի բազմապատկիչների մեթոդ: 

 Լանգրանժի ֆունկցիայի թամբի կետի գոյության պայ-

մանը: 



 Ուռուցիկ ծրագրավորման խնդրի էքստրեմումները: 

 Կունե - Տակկերի թեորեմը: 

 Լանգրանժի բազմապատկիչների մեթոդի ընդհանրացու-

մը: 

 Քառակուսային ծրագրավորման խնդիրը: 

 Քառակուսային ծրագրավորման խնդրի լուծում Վոլֆի 

մեթոդով: 

 Դինամիկական ծրագրավորում: 

 ԴԾ խնդիրը և հիմնական հասկացությունները: 

 ԴԾ մեթոդի կիրառությունը սեփերաբելային տեսքի նպա-

տակային ֆունկցիայով խնդիրներում: 
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գրականության 
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