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Тақырып 1 Операцияны зерттеудің жалпы әдістемесі. Жуйенің
анықтамасы. Жүйенің түрлері және оның өку әдістері. Жүйені сыңыптаудың
мумкін жолдары. Қүрделес және тертіп тусінктері сыныптаудың белгілері.
Жүелерге тек зандылықтарды зерттеудің ғылыми және қолдану жақтары.
Жұйелер теориясы және жүйе техникалар (проблемалары, маңызы,
методологиясы).
Тақырып 2 Моделдер түрлері. Негізгі тусініктер, операцияларды зерттеудің
принциптері мен құралдары. Операцияларды машинада моделдеу.
Тақырып 3 Операцияның детерминалданған моделдері. Математикалық
бағдарламалау есептерің қойылымы және оларды тораптау. Сызықтык
бағдарламалау және оның ерекшеліктері. Операция моделдері (сызықтык
бағдарламалау есептері). Сызыктық есептерді шешу әдістері.
Тақырып 4 Бүтін санды есептерді шешу әдістері. Бейсызык
бағдарламалау. Классикалық есеп. Лагранждық қөбейткіштер әдісі, Куна-Таккер
теоремасы. Бейсызык бағдарламалаудың жузіндеп манызды есептері. Операцияны
зерттеуден динамикалық бағдарламалау әдісі. Сепарабелды максатты функциямен
байланысты есептердің динамикалық бағдарламалау. Оптимизацияның сандық
әдістері. Алгоритмдердің ірелу проблемалары және есептеу қиындык
проблемалары. Сандық әдістерін қолдануға негізделген операция моделдері.
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