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ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN 

YERİNƏ YETİRİLMƏSİ 
 

2022-ci ildə İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda elmi-tədqiqat işləri 

3 istiqamət, 19 mövzu, 38 iş və 40 mərhələ üzrə aparılmış, onlardan 

15 mövzu üzrə 34 iş başa çatdırılmışdır. 

 

İDARƏETMƏNİN NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ 

 

M Ö V Z U: 
OBYEKTLƏRİN TEXNİKİ VƏZİYYƏTİNDƏ DƏYİŞİKLİYİN 

BAŞLANĞICININ VƏ İNKİŞAF DİNAMİKASININ 

İDENTİFİKASİYASINI TƏMİN ETMƏYƏ İMKAN VERƏN 

İNTELLEKTUAL NƏZARƏT VƏ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİNİN 

NƏZƏRİ ƏSASLARININ İŞLƏNİLMƏSİ VƏ TƏTBİQİ (2021-2025) 

(Rəhbər: akademik T.A.Əliyev) 

 

İ Ş: 

Nəzarət və idarəetmə sistemlərində obyektlərin texniki vəziyyətinin 

dəyişməsi zamanı faydalı siqnalla küy arasında korrelyasiya 

yaranan hallarda küyqarışıq siqnalların analizi texnologiyalarının 

işlənməsi və tətbiqi (2021-2022) 

(Rəhbərlər: akad. T.A.Əliyev, t.e.d., dos. Q.A.Quluyev, t.e.d., prof. 

N.F.Musayeva, t.e.d., dos. F.H.Paşayev, t.e.d., dos. A.H.Rzayev) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Obyektlərin texniki vəziyyətinin dəyişməsi zamanı faydalı siqnalla 

küy arasında korrelyasiya yaranan hallarda faydalı siqnalla küy 

arasında qarşılıqlı korrelyasiya funksiyasının hesablanması alqo-

ritmlərinin yaradılması. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Bu mərhələdə neft yataqlarının ştanqlı dərinlik nasos qurğularının 

(ŞDNQ), dalma nasos qurğularının (DNQ), blok tipli nasos stansi-
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yalarının (BTNS) texniki vəziyyətinin nasazlıqlarının başlanmasının 

monitorinqi və erkən diaqnostika texnologiyası məsələlərinə baxılır. 

Göstərilmişdir ki, istismar zamanı bu obyektlərin elektrik mühərrik-

lərinin vattmetroqramı onların texniki vəziyyətinin dəyişməsinin 

gizli dövrünün başlanğıcı haqqında məlumatları əks etdirir ki, bu da 

onların diaqnostikasında informativ əlamət kimi istifadə oluna bilər. 

 

İş üzrə neft mədənlərində çoxsaylı təcrübələr göstərdi ki, ştanqlı 

dərinlik nasos qurğularının (ŞDNQ) dinamoqramlarının qüvvə əyrisi 

yüksək küylü siqnaldır və diaqnostik məlumatın əhəmiyyətli hissəsi 

küyün dispersiyasının qiymətlərində və küylə faydalı siqnal arasın-

da qarşılıqlı korrelyasiya funksiyasında yer alır. Onların təhlili üçün 

texnologiyaların olmaması ŞDNQ-nin nasazlıqlarının gizli dövrü-

nün başlanğıcına nəzarət etməyi hələ də çətinləşdirir. 

İşdə neft mədənlərində ŞDNQ-nin texniki vəziyyətinin erkən 

diaqnostikası və nasazlıqların başlanmasının monitorinqi üçün 

faydalı siqnal və küy arasında qarşılıqlı korrelyasiya funksiyasının 

qiymətləndirilməsinə əsaslanmış yeni texnologiya yaradılmışdır. 

Eyni zamanda neft mədənlərinin əsas avadanlıqları olan ŞDNQ, 

dalma nasos qurğuları (DNQ), blok tipli nasos stansiyalarının 

(BTNS) texniki vəziyyətinin nasazlıqlarının başlanmasının monito-

rinqi və erkən diaqnostikası üçün onların vattmetroqramlarının 

təhlilinə əsaslanan yeni küy texnologiyasının yaradılması məsələ-

sinə baxılır.  

Göstərilir ki, istismar zamanı bu obyektlərin elektrik mühərriklə-

rinin vattmetroqramları məhz avadanlıqların texniki vəziyyətinin 

dəyişməsinin gizli dövrünün başlanğıcı haqqında məlumatları əks 

etdirir ki, bu da onların diaqnostikasında informativ əlamət kimi 

istifadə oluna bilər. 

Vattmetrin faydalı siqnalı X(i∆t) və küyü ε(i∆t) arasında R_Xε (μ) 

qarşılıqlı korrelyasiya funksiyasının qiymətləndirilməsi üçün texno-

logiya və etalon vattmetroqram toplusunun yaradılması texnologiyası 

təklif olunur.  
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Ekstremal korrelyasiya sistemlərindən istifadə edərək elektrik 

mühərriklərinin cari və etalon vattmetroqramlarının informativ əla-

mətlərinin müqayisəsi yolu ilə avadanlıqda nasazlıqların müəyyən 

edilməsi probleminin həll yolları təklif olunur. 

 

 

İ Ş: 

Küyqarışıq siqnalların küylərinin yüksək tərtibli ehtimal 

modellərinin qurulması və tətbiqi (2021-2022) 

(Rəhbərlər: akad. T.A.Əliyev, t.e.d., prof. N.F.Musayeva) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Küyqarışıq siqnalların küylərinin yüksək tərtibli ehtimal modelləri-

nin obyektlərin texniki vəziyyətində dəyişikliyin başlanğıcının və 

inkişaf dinamikasının identifikasiyası üçün istifadəsi. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Küyqarışıq siqnalların küylərinin yüksək tərtib momentlərin 

hesablanması alqoritmləri işlənib hazırlanmış və sənaye obyektləri-

nin texniki vəziyyətinin təhlili üçün onların tətbiqi imkanları göstə-

rilmişdir. Küylü siqnaldan ayrıla bilməyən küyün dispersiya, kvad-

ratik orta yayınma, paylanma sıxlığı funksiyasının hesablanma alqo-

ritmləri hazırlanmışdır. İşdə göstərilmişdir ki, küyün yüksək tərtib 

momentlərini qazma qurğularının zədələnməsinin yaranmasının gizli 

dövrünün aşkarlanmasını və müəyyən zaman ərzində inkişaf 

dərəcəsini müəyyən etmək üçün diaqnostik göstərici kimi istifadə 

etmək olar. 

 

İş üzrə texniki obyektlərdəki qüsurları aşkar etmək üçün bir çox 

fərqli metod və vasitə vardır. Ancaq mövcud metodlar nasazlığın 

başlama anında sensordan gələn faydalı siqnalın üstünə təsadüfi 

küyün əlavə olunmasını nəzərə almır.  

Təsadüfi proseslərin analizi nəzəriyyəsində küyün momentlərini 

hesablamaq üçün uyğun düsturlar mövcuddur. Lakin bu formulların 
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praktik tətbiqi üçün küylü siqnaldan ayrılması mümkün olmayan 

küyün diskret qiymətlərini bilmək lazımdır. İşdə küyqarışıq siqnalın 

xarakteristikalarından istifadə edərək, küyün yüksək tərtib moment-

lərini hesablamağa imkan verən texnologiyalar təklif edilib. 

Hazırlanan alqoritmlərin etibarlılığını təsdiqləmək üçün proqramlar 

paketi yaradılıb və hesablama təcrübələri aparılıb. 

Küyün yüksək tərtib momentlərin hesablanmasının mümkün 

variantlarının təhlili aparılıb. Normal paylanmış küyün yüksək tərtib 

momentlərinin onun dispersiyası vasitəsilə hesablanmasının rekur-

rent alqoritmləri işlənib hazırlanmışdır. Paylanma sıxlığı funksiya-

ları vasitəsilə də küyün yüksək tərtib momentlərinin hesablanması 

mümkünlüyü göstərilib. 

Müxtəlif zaman anlarında hesablanmış yüksək tərtib moment-

lərindən ibarət matris tərtib edilib. Göstərilib ki, birinci mərhələdə 

matris elementlərinin qiymətlərinə əsasən başlanğıc zədələnmənin 

mövcudluğunu və dərəcəsini müəyyən etmək mümkündür.  

Müxtəlif zaman anlarında hesablanmış küyün yüksək tərtib 

momentlərinin qiymətlərinin müqayisəsi nəticəsində zədənin inkişa-

fının intensivliyi tapılıb. Bu hesablamalar sensorlardan gələn bütün 

siqnallar üçün aparılır. Sonra təlim həyata keçirilir və küyün yüksək 

tərtib momentlərinin qiymətlərinə uyğun olaraq, zədələnmənin dərə-

cəsi və inkişafın intensivliyi müəyyən edilir. Təklif olunan alqoritm 

və texnologiyalarının qazma qurğularının qəzalarının başlanması və 

dinamikası noise-nəzarət sistemlərində istifadəsinin mümkünlüyü 

göstərilib.  
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İ Ş: 

Texniki obyektlərin vəziyyətinin onlayn identifikasiyası üçün 

küyqarışıq döyüntü siqnallarının analizi üsullarının alqoritmlərinin 

işlənməsi (2021-2022) 

(Rəhbərlər: akad. T.A.Əliyev, t.ü.f.d., dos. T.Ə.Əlizadə, 

t.ü.f.d. T.Ə.Babayev) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Döyüntülərdə texniki obyektin vəziyyətinin informativ əlamətlərinin 

hesablama üsullarının və alqoritmlərinin işlənməsi. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Döyüntülərdə texniki obyektin vəziyyətinin informativ əlamətləri-

nin hesablanması üçün spektral analiz əsasında alqoritm işlənil-

mişdir. İşlənmiş alqoritm əsasən istismar zamanı döyüntü 

proseslərinin baş verməsi zamanı texniki obyektlərin vəziyyətinin 

daha dəqiq identifikasiyasına imkan verəcək. 

 

İş üzrə texniki obyektlərin vəziyyətinin identifikasiyası üçün 

mexaniki qovşaqlarda döyüntü siqnallarının mövcud texnologiya-

larının müqayisəli analizi aparılmışdır. Aparılmış elmi-tədqiqatların 

nəticələri əsasında veyvlet, polispektral, multispektral və sürüşən 

orta (moving average) metodları döyüntü siqnallar üçün ən effektiv 

emal texnologiyaları kimi tövsiyə edilmişdir. MatLab və Delphi 

proqramlaşdırma redaktorlarında hesablama eksperimentləri aparıl-

mışdır. Alınan nəticələr göstərir ki, döyüntü siqnallarının ən effektiv 

təhlili yuxarıda göstərilən emal üsullarından (veyvlet, polispektral, 

multispektral və sürüşən orta) istifadə edilən hibrid texnologiyadır. 

Əlavə texniki obyektlərdən gələn siqnalların emalı üçün spektral 

analiz əsasında effektiv alqoritm işlənilmişdir. Bu alqoritm ənənəvi 

metodlardan fərqli olaraq obyektlərin istismarı zamanı baş verən 

döyüntü proseslərinin daha dəqiq identifikasiyasına imkan verəcək.  
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M Ö V Z U: 
NEFTÇIXARMA PROSESLƏRİNİN YENİ NƏSİL 

İNTELLEKTUAL NƏZARƏT, DİAQNOSTİKA VƏ İDARƏETMƏ 

SİSTEMİNİN YARADILMASININ NƏZƏRİ ƏSASLARI VƏ 

TƏTBİQİ (2021-2025) 

(Rəhbərlər: akad. T.A.Əliyev, t.e.d, dos. Q.A.Quluyev, 

t.e.d., dos. A.H.Rzayev, t.e.d., dos. F.H.Paşayev, 

t.e.d., prof. N.F.Musayeva) 

 

İ Ş: 

Ştanqlı dərinlik və dalma dərinlik nasos qurğularının (ŞDNQ) 

intellektual nəzarət, erkən diaqnostika və robast idarəetmə 

sisteminin işlənməsi və tətbiqi (2021-2022) 

(Rəhbərlər: akad. T.A.Əliyev, t.e.d., dos. Q.A.Quluyev, 

t.e.d., dos. A.H.Rzayev, t.e.d., dos. F.H.Paşayev) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Dalma nasoslarının küy texnologiyaları ilə intellektual nəzarət, erkən 

diaqnostika və robast idarəetmə sisteminin strukturunun və işçi alqo-

ritmlərinin işlənməsi. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Neft yataqlarında DDN avadanlıqlarının texniki vəziyyətinə intel-

lektual nəzarət və erkən diaqnostika etmək məqsədi ilə   SCADA 

sistemi işlənmişdir. SCADA sistemi çevik struktura malik olmaqla 

dünyada uyğun sistemlərə qoyulan müasir standattlara cavab verir. 

Bu SCADA sisteminin mərkəzi hesablama qurğusu (CPU) və giriş 

çıxış modulları (DO, Dİ, Aİ, AO) yüksək inteqrasiyalı mikroprosse-

sorlar bazasında yığılmış və onlar arasında informasiya mübadiləsi 

ardıcıl interfeyslə yerinə yetirilmişdir. Sistemin bu üstünlükləri 

nəticəsində DDN-dən alınan vattmetroqram siqnallarının küy texno-

logiyaları ilə intellektual analizi əsasında informativ diaqnostika 

indikatorları təyin edilmiş və onların hesablanma alqoritmləri yara-

dılmışdır. Bu işlərin əsas özəlliyi ondadır ki, onlar quyu səviyyəsində 

olan məhdud imkanlı mikrokontroller bazasında həyata keçirilir. 
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Beləliklə, erkən diaqnostika və robast idarəetmə sisteminin struktu-

runda keyfiyyət dəyişikliyi baş verir və artıq ölçülmüş vattmetroq-

ram siqnallarını diaqnostika etmək üçün mərkəzi kompüterə göndər-

məyə ehtiyac qalmır. Bundan başqa qəzaların ilkin çağını və onun 

inkişaf dinamikasını təyin etmək məqsədi ilə DDN-in real vattmet-

roqram siqnalları əsasında kompüter simulyasiyası alqoritmləri 

mövqeli-binar texnologiyalar əsasında işlənilmişdir. 

 

İş üzrə neft yataqlarında istismar olunan ştanqlı dərinlik və dalma 

dərinlik nasos qurğularının (ŞDDNQ) texniki vəziyyətlərini intellek-

tual nəzarət və erkən diaqnostika etmək məqsədi ilə ştanqlı dərinlik 

nasos qurğuları üçün dinamoqram və vattmetroqram siqnallarının, 

dalma dərinlik nasos qurğuları üçün isə vattmetroqram siqnallarının 

birgə küy texnologiyaları ilə intellektual analizi əsasında informativ 

diaqnostika indikatorları təyin edilmiş, onların hesablanma alqoritm-

ləri yaradılmışdır.  

ŞDNQ-də qəzaların ilkin çağını və onun inkişaf dinamikasını 

təyin etmək məqsədi ilə real dinamoqramlar əsasında kompüter 

simulyasiyası alqoritmləri mövqeli-binar texnologiyalar əsasında 

işlənilmişdir. Bununla yanaşı, ŞDNQ-nin mühərrikinin sərf etdiyi 

güc parametrlərinin ölçülməsi və onların küy texnologiyaları ilə 

analizi aparılmışdır. 

Analiz nəticəsində ŞDNQ-nin yeraltı və yerüstü avadanlıqlarının 

texniki vəziyyətinin erkən diaqnoz olunması üçün alqoritmlər yara-

dılmış və onların realizasiya olunması üçün daha müasir kontroller 

seçilmişdir. ŞDNQ-nin dinamoqram və vattmetroqram parametr-

lərinin siqnallarının birgə küy texnologiyaları ilə intellektual analizi 

əsasında məlum olmuşdur ki, avadanlıqlarının texniki vəziyyətinin 

erkən diaqnoz olunması üçün dinamoqramlardan xeyli asan realizə 

olunan vattmetroqram parametrlərindən istifadə etmək olar. Məhz bu 

nəticə dalma dərinlik nasos qurğularının texniki vəziyyətinin 

dəyişməsinin ilkin çağını təyin etmə üsulunun yaradılmasına zəmin 

yaratmışdır.  
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İ Ş: 

Suvurma quyusu – neft maye – hasilat quyusu texnoloji xəttində baş 

verən proseslərin intensivləşdirilməsi üçün alqoritmlərin işlənməsi 

(2021-2022) 

(Rəhbər: t.e.d., prof. Ab.H.Rzayev) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Neft layının xarakteristik xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla neftin 

layda süzülməsi və hasilatı proseslərinin intensivləşdirilməsi üçün 

alqoritmlərin işlənməsi. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Kompleks yanaşma üsulundan istifadə etməklə neftçıxarma 

quyularının (istismar quyularının və nasos-kompressor borularının 

(NKB)) dərinliyinə görə temperatur mübadiləsi və temperaturların 

paylanması sahəsindəki elmi işlərin sistemli analizi aparılmışdır. 

 

İş üzrə aparılmış elmi tədqiqatların nəticəsində aşkar olunmuşdur 

ki, istismar quyusunun (İQ) və qaldırıcı nasos-kompressor borusunun 

(NKB) hündürlüyü üzrə temperaturun düşməsi və bununla əlaqədar 

İQ-un və NKB-nun divarlarının daxili səthində asfalten-qətran-

parafin çökmələrinin (AQPÇ) baş verməsi neft hasilatına olduqca 

mənfi təsir göstərir. Quyunun dibindən çıxışına qədər olan məsafədə 

temperaturun hündürlük boyu azalması AQPÇ-in miqdarının əhə-

miyyətli dərəcədə artmasına səbəb olur. Bununla əlaqədar 

temperaturun İQ və NKB-nın hündürlükləri boyu paylanmasını 

hesablamaq üçün yeni riyazi modellərin və alqoritmlərin yaradılması 

günün aktual məsələlərindən biridir. Təqdim olunan iş bu aktual 

məsələnin həllinə həsr olunmuşdur. Riyazi modellərin yaradılması 

prosesində geotermiki qradientdən və hidrotermodinamik göstərici-

lərdən istifadə olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, temperaturun İQ və 

NKB-nun hündürlükləri boyu paylanması əhəmiyyətli dərəcədə 

fərqlidir.  
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M Ö V Z U: 
NEFTÇIXARMADA DİAQNOSTİKA VƏ İDARƏETMƏ 

SİSTEMLƏRİNİN RƏQƏMSAL İNFRASTRUKTURUNUN 

ANALİZİ VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ (2021-2025) 

(Rəhbərlər: t.e.d., dos. Q.A.Quluyev, t.e.d., dos. F.H.Paşayev) 

 

İ Ş: 

Neftçıxarmada diaqnostika və idarəetmə sistemlərində etibarlılıq və 

səmərəlilik göstəricilərinin təyin edilməsi üçün metod və proqram 

vasitələrinin işlənməsi (2021-2025) 

(Rəhbərlər: t.e.d., dos. Q.A.Quluyev, t.e.d., dos. F.H.Paşayev) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Neftçıxarmada diaqnostika və idarəetmə sistemlərində etibarlılığın 

və səmərəliliyin kəmiyyət göstəricilərinin təyin edilməsi və bu 

göstəricilərin məhsuldarlığa təsirinin analizi. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Neftçıxarma müəssisələrində istismarda olan diaqnostika və 

idarəetmə sistemlərinin müxtəlif səviyyələrində tətbiq edilən kontrol-

lerlər, onlara qoşulan ilkin çeviricilər (sensorlar), səviyyələr arasında 

rabitə vasitələri analiz edilmiş, onların səmərəli və etibarlı işinin 

məhsuldarlığa təsiri araşdırılmışdır. Bu zaman avadanlıqların təmir 

arası vaxtlarının dəyişməsi, cari və əsaslı təmirlərə sərf edilən 

vəsaitin dəyişməsi əsas götürülmüşdür. Alınmış nəticələr əsasında 

diaqnostika və idarəetmə sistemlərinin etibarlılıq və səmərəlilik 

göstəricilərinin hesablanması metodikası yaradılmışdır.  

Bu metodikalar əsasında müxtəlif müəssisələrdə İdarəetmə 

Sistemləri İnstitutu və “Kibernetika” Elm İstehsalat Birliyi tərəfindən 

yaradılan diaqnostika və idarəetmə sistemlərinin tətbiqindən əldə 

edilən ilkin iqtisadi səmərə hesablanmışdır.  
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M Ö V Z U: 
İNFORMASİYA QITLIĞI ŞƏRAİTİNDƏ XÜSUSİ TƏYİNATLI 

OBYEKT VƏ SİSTEMLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ ÜÇÜN RİYAZİ 

MODELLƏRİN, ÜSULLARIN VƏ ALQORİTMLƏRİN 

İŞLƏNİLMƏSİ (2021-2025) 

(Rəhbər: AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., prof. Ə.B.Sadıqov) 

 

İ Ş: 

Fövqəladə hallar zamanı idarəetmə məsələlərinin həlli üçün 

identifikasiya üsullarının, riyazi modellərin və texnologiyaların 

yaradılması (2021-2022) 

(Rəhbər: AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., prof. Ə.B.Sadıqov) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Çevik-təşkilati idarəetmə məsələlərində dinamik proqramlaşdırma-

nın tətbiqi üsullarının işlənməsi. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Belə ki, çevik və təşkilati idarəetmənin təkmilləşdirilməsinə 

yönəlmiş bir sıra yeni modellər, metodlar və vasitələr tədqiq olunmuş 

və işlənilmişdir. 

Əsas diqqət dinamik proqramlaşdırma metoduna, onun modifika-

siyasına, tərtib ölçülərinin kiçildilməsi üsullarına yetirilmişdir. 

Hesablama çətinliklərini azaltmaq, metodları bir-biri ilə müqayisə 

etmək və bütün hesablama resurslarından maksimum istifadə etmək 

üçün mürəkkəblik prinsipindən istifadə olunmuşdur. 

Hesabat ilində fövqəladə hallarda idarəetmə məsələlərinin həlli 

üçün kompüter tanınma metodları araşdırılmışdır. Təsvirlərin tanın-

ması, təsnifatı, obyektlərin aşkarlanması və seqmentasiyasında dərin 

öyrənmə metodlarından istifadə edilməsi imkanları araşdırılmışdır. 

 

İş üzrə 1-ci mərhələdə hərbi fəaliyyət ərazilərində və obyekt-

lərində ekoloji proseslərin riyazi modelləşdirilməsi məsələlərinə 

baxılmışdır. İlk növbədə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazi-

lərində hərbi-texnogen amillərin ekosistemlərə təsirini öyrənmək və 
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qiymətləndirmək qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. Hərbi poliqonlarda 

ekosistemlərin vəziyyətini kompleks qiymətləndirmək üçün dekom-

pozisiya modelləşdirilməsi metodunun tətbiqi təklif olunmuşdur. Bu 

metodun mahiyyəti ekosistemlərin tarazlıq tənliklərinin bazasında 

hərbi-texnoloji təsirlər nəzərə alınmaqla ekosistemlərin vəziyyətinin 

müşahidəsinin və identifikasiyasının riyazi modelinin qurulmasından 

ibarətdir. Poliqonun bütün hərbi-texnogen geosistemi təlim obyekt-

lərinə və müstəqil ekoloji zonalara bölünməklə hər bir obyekt üçün 

ekosistemin modeli işlənilmişdir. 

Yüksək riskli regionun idarəetmə obyekti kimi təsviri verilmişdir. 

Fövqəladə hallarda yüksək riskli bölgənin fəaliyyəti regional 

komponentlərin vəziyyətinin ardıcıl və paralel dəyişilməsi prosesi 

kimi baxılmışdır. Regionların qorunmasının ümumi idarəetmə 

məsələsi fövqəladə vəziyyətin inkişafının təhdid, böhran və böhran-

dan sonrakı dövrləri üçün ifadə olunmuş üç əsas məsələyə 

bölünmüşdür. 

2-ci mərhələdə çevik-təşkilati idarəetmə məsələlərində dinamik 

proqramlaşdırmanın tətbiqi üsullarının işlənməsi qarşıya məqsəd 

qoyulmuşdur. 

Dinamik obyektin operativ-təşkilati idarəetmə məsələsi ifadə 

olunmuşdur. İdarəetmə sistemlərinin optimallaşdırılması üçün metod 

işlənmişdir.  

Əldə olunan nəticələr ümumiləşdirilərək cari informasiyanın ema-

lı əsasında çevik və təşkilati idarəetmənin dövri korrektə edilməklə 

həyata keçirilməsinə və optimal nəzarətin proqnozlaşdırılmasına 

imkan verən optimallaşdırma üsullarının sistemli istifadəsinin 

metodologiyası işlənmişdir. 

 

 

İ Ş: 

Dinamik obyekt və sistemlərin informasiya qıtlığı şəraitində idarə 

edilməsi üçün riyazi modellərin, üsulların və alqoritmlərin işlənməsi 

(2021-2022) 

(Rəhbər: r.ü.f.d., dos. Ə.B.Paşayev) 



13 

M Ə R H Ə L Ə: 

PUA-ların hərəkətinin idarə edilməsi üçün riyazi modelin, simulya-

siya alqoritmlərinin və proqram təminatının işlənməsi. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Təyyarə tipli uçuş aparatlarının hərəkətinin riyazi modeli analiz 

edilmişdir. Sistemə təsir edən qüvvələr və momentlər 

müəyyənləşdirilmiş və nəticədə hərəkət təcilinin hesablanmasını 

təmin edən riyazi model yaradılmışdır. Model əsasında kompüter 

proqramı işlənilmişdir. 

 

İş üzrə kvadrokopter tipli PUA-ların pərlərinin hərəkət sürətindən 

asılı olaraq fəzada vəziyyətinin və hərəkət sürətinin hesablanmasına 

imkan verən riyazi model işlənilmişdir. Riyazi model əsasında 

stabilizasiya alqoritmi təklif edilmiş və ədədi eksperimentlər 

aparılmışdır. 

 

 

M Ö V Z U: 
TOPLANMIŞ VƏ PAYLANMIŞ PARAMETRLİ OBYEKTLƏRİN 

RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ, PARAMETRİK 

İDENTİFİKASİYASI VƏ ƏKSƏLAQƏLİ OPTİMAL İDARƏ 

EDİLMƏSİ ÜÇÜN ÜSULLARIN, ALQORİTMLƏRİN VƏ 

PROQRAM TƏMİNATININ İŞLƏNİLMƏSİ, KOMPÜTER 

EKSPERİMENTLƏRİNİN APARILMASI (2021-2025) 

(Rəhbər: AMEA-nın müxbir üzvü, r.e.d., prof. K.R.Ayda-zadə) 

 

İ Ş: 

İxtiyari əlaqəli bloklara malik mürəkkəb dinamik obyektlərin 

optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqi, optimallıq üçün 

konstruktiv şərtlərin alınması və ədədi həll üsullarının işlənməsi 

(2021-2022) 

(Rəhbər: AMEA-nın müxbir üzvü, r.e.d., prof. K.R.Ayda-zadə) 
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M Ə R H Ə L Ə: 

Blok strukturlu mürəkkəb obyektləri idarəetmə məsələlərinin həlli 

üçün ədədi üsullar və proqram təminatının işlənməsi. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

İxtiyari qaydada əlaqəli alt obyektlərdən ibarət nisbətən mürəkkəb 

dinamik obyektlər üçün düz optimallaşdırma və tərs məsələlərin 

qoyuluşu araşdırılmışdır. Bu məsələlərdə optimallıq üçün zəruri 

şərtləri alınmışdır. 

 

İş üzrə paylanmış parametrli sistemlərdə nöqtəvi mənbələrin 

optimal idarəetmə məsələlərinin qoyuluşları işlənmişdir. Baxılan 

proseslər böyük ölçülü parabolik və ya hiperbolik tip tənliklər sistem-

ləri ilə təsvir olunur. Sistemin bütün altsistemləri ixtiyari qaydada 

yalnız sərhəd şərtləri ilə bir-biri ilə əlaqəlidirlər. Optimallıq üçün 

zəruri şərtlər alınmışdır. Məsələlərin həlli üçün ədədi sxemlər və 

uyğun proqram təminatı işlənmişdir. Kompüter təcrübələri aparıl-

mışdır. İşin nəticələri indeksli jurnallarda dərc edilmiş və beynəlxalq 

konfranslarda məruzə edilmişdir. 

İ Ş: 

Obyektyönlü tanıma sistemlərinin, obyektlərin riyazi modellərinin 

parametrik identifikasiyası və optimallaşdırılması üçün üsulların və 

proqram təminatının işlənməsi (2021-2022) 

(Rəhbər: AMEA-nın müxbir üzvü, r.e.d., prof. K.R.Ayda-zadə) 

 

M Ə R H Ə L Ə  1: 

Dinamik obyektlərin əksəlaqəli optimal idarəetmə sistemlərində 

qarşıya çıxan qeyri-lokal sərhəd məsələlərinin tədqiqi və həll 

üsullarının işlənməsi. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Əksəlaqəli idarəetmə məsələlərində yaranan qeyri-lokal başlanğıc 

- sərhəd məsələlərinin formalaşdırılması variantları araşdırılmışdır. 

Sərhəd məsələlərinin həlli üçün ədədi üsulların təhlili aparılmışdır. 
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M Ə R H Ə L Ə  2: 

Şəkillərdəki obyektlərin surətlərinin klasterizasiyası üçün üsulların 

tədqiqi, müqayisəli analizi və proqram təminatının işlənməsi. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Qrafik təsvirlərin müxtəlif qrup əlamətlərinin hesablanması üçün 

alqoritmlər işlənib hazırlanmışdır. Onların proqram təminatının 

işlənməsinə başlanmışdır. 

 

İş üzrə xüsusi törəməli diferensial tənliklərlə təsvir olunan dina-

mik obyektlər üçün mənbə funksiyalarının təyininə görə parametrik 

identifikasiya məsələləri sinifləri tədqiq olunmuşdur. İdentifikasiya 

olunan parametrləri təyin etmək üçün ədədi sxemlər işlənilmişdir.  

Müasir tanınma üsulları və alqoritmlərin tətbiqi ilə təsvirlərdə 

məqsədli obyektlərin identifikasiyası üçün Azərbaycan əlifbasının 

simvollarının tanıma sistemi işlənmişdir. Proqram təminatı işlənmiş, 

tanıma üçün istifadə edilən müxtəlif strukturlu və ölçülü biliklər 

bazasının müxtəlif riyazi modellərinin (ANN, SVM) müqayisəsi 

aparılmışdır. İşin nəticələri xarici jurnallarda dərc edilmiş və 

beynəlxalq konfranslarda məruzə edilmişdir. 

 

M Ö V Z U: 
KÜTLƏVİ XİDMƏT-EHTİYATLANMA SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ 

EDİLMƏSİ MODELLƏRİNİN VƏ ÜSULLARININ 

YARADILMASI (2021-2025) 

(Rəhbər: AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., prof. А.Z.Məlikov) 

 

İ Ş: 

Kütləvi xidmət-ehtiyatlanma sistemlərinin riyazi modellərinin 

yaradılması (2021-2022) 

(Rəhbər: AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., prof. А.Z.Məlikov) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Ehtiyatların artırılması müddəti sıfır olmayan xidmət sistemlərinin 

riyazi modellərinin yaradılması. 
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Mərhələ yerinə yetirilib: 

Kütləvi xidmət-ehtiyatlanma sistemlərinin (KXES) xidmət müd-

dəti müsbət təsadüfi kəmiyyət olan modelləri yaradılmışdır. Bu 

modellərdə ehtiyatlar iki mənbədən daxil ola bilərlər. Öyrənilən 

modellərdə ehtiyatların artırılması üçün iki tip strategiya təklif 

olunmuşdur: 1. hər iki mənbədən daxilolmalar eyni strategiya əsasın-

da müəyyən olunur; 2. müxtəlif mənbələrdən daxilolmalar müxtəlif 

strategiyalar üzrə yerinə yetirilir. Sonuncu strategiya hibrid strategiya 

adlandırılmışdır. Baxılan sistemlərə ehtiyat tələb edən sorğulardan 

başqa dağıdıcı sorğular da daxil olur. Dağıdıcı sorğular xidmət və 

ehtiyat tələb etmir, lakin belə sorğular sistemə daxil olduqda 

ehtiyatların həcmi bir vahid azalır. Belə sistemlərin bir sıra riyazi 

modelləri təklif olunmuş və onların analizi üçün səmərəli ədədi üsul-

lar yaradılmışdır. 

 

İş üzrə kütləvi xidmət-ehtiyatlanma sistemlərində (KXES) xid-

mət müddəti sıfır olan və sifariş olunan ehtiyatların həcmi sabit olan 

strategiyalar öyrənilib. Ehtiyatın artırılmasına sərf olunan vaxt isə 

təsadüfi kəmiyyətdir. Belə sistemlərin bir sıra riyazi modelləri 

yaradılmışdır. Bundan başqa xidmət müddəti müsbət təsadüfi 

kəmiyyət olan KXES modelləri yaradılmışdır. Bu modellərdə ehti-

yatlar iki mənbədən daxil ola bilərlər. Öyrənilən modellərdə ehti-

yatların artırılması üçün iki tip strategiya təklif olunmuşdur: 1. hər iki 

mənbədən daxilolmalar eyni strategiya əsasında müəyyən olunur;     

2. müxtəlif mənbələrdən daxilolmalar müxtəlif strategiyalar üzrə 

yerinə yetirilir. Sonuncu strategiya hibrid strategiya adlandırılmışdır. 

Baxılan sistemlərə ehtiyat tələb edən sorğulardan başqa həm də 

dağıdıcı sorğular daxil olur. Dağıdıcı sorğular xidmət və ehtiyat tələb 

etmir, lakin belə sorğular sistemə daxil olduqda ehtiyatların həcmi bir 

vahid azalır. Belə sistemlərin bir sıra riyazi modelləri təklif olunmuş 

və onların analizi üçün səmərəli ədədi üsullar yaradılmışdır.  
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M Ö V Z U: 
TELEKOMMUNİKASİYA SİSTEMLƏRİNİN GƏLƏCƏK NƏSİL 

ŞƏBƏKƏ FN (FUTURE NETWORK) ARXİTEKTURA 

KONSEPSİYASI BAZASINDA RƏQƏMLİ İQTİSADİYYATA 

KEÇİD MODELİNİN İŞLƏNİLMƏSİ (2021-2025) 

(Rəhbər: t.e.d., prof. B.Q.İbrahimov) 

 

İ Ş: 

Vahid informasiya və telekommunikasiya infrastrukturunun 

yaradılması aspektində rəqəmli iqtisadiyyata keçid modelinin 

işlənməsi (2021-2022) 

(Rəhbər: t.e.d., prof. B.Q.İbrahimov) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Yeni nəsil şəbəkə NGN arxitektura konsepsiyası bazasında çox-

xidmətli telekommunikasiya sistemlərinin məhsuldarlığının hesab-

lanması üsulunun işlənməsi. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Yeni nəsil şəbəkə NGN arxitektor konsepsiyası bazasında çox-

xidmətli telekommunikasiya sistemlərinin məhsuldarlığının 

kompleks göstəriciləri tədqiq edilmiş və şəbəkənin buraxma 

qabiliyyətinin hesablanması üsulu təklif olunmuşdur. 

 

İş üzrə müasir dövrdə NGN texnologiyaları bazasında çoxxidmət-

li telekommunikasiya sistemlərinin intensiv inkişafı ilə əlaqədar 

olaraq vahid informasiya infrastrukturun texniki aspekti və xidmət 

sferası təhlil və tədqiq edilmişdir. Vahid informasiya və telekommu-

nikasiya infrastrukturunda multimedia xidmətlərinin yerinə yetiril-

məsi və müxtəlif tip trafiklərin verilişi və qəbulu məsələlərinə tədqiq 

etməklə şəbəkənin effektivlik göstəricilərini qiymətləndirmək üçün 

yeni yanaşma təklif olunmuş və onun imkanları tədqiq edilmişdir.  

Təklif olunmuş yanaşmanın bazasında yeni nəsil şəbəkə NGN 

arxitektor konsepsiyası bazasında çoxxidmətli telekommunikasiya 

sistemlərinin məhsuldarlığının kompleks göstəriciləri tədqiq edilmiş 
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və ümumi hal üçün şəbəkənin buraxma qabiliyyətinin hesablanması 

üsulu təklif olunmuşdur. Eyni zamanda baxılan üsulun bazasında 

çoxxidmətli telekommunikasiya sistemlərinin veriliş sürəti və ehti-

mal-zaman xarakteristikalarının hesablanmasının mümkünlüyü təd-

qiq edilmişdir.  

Beləliklə, təklif olunmuş yanaşma yeni nəsil şəbəkə NGN arxitek-

tura konsepsiyası bazasında çoxxidmətli telekommunikasiya sistem-

lərinin məhsuldarlığının hesablanması üsulunun işlənməsinə geniş 

zəmin yaratması nəzərdə tutulur. 

 

 

M Ö V Z U: 
TƏBİİ VƏ FİZİKİ SİSTEMLƏRİN İSTİSMAR DAYANIQLIĞININ 

VƏ MÜHİTLƏRİN EKOFİZİKİ XARAKTERİSTİKALARININ 

İDARƏ EDİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLLİ ÜÇÜN RİYAZİ 

MODELLƏRİN YARADILMASI (2021-2025) 

(Rəhbər: t.e.d., prof. A.B.Həsənov) 

 

İ Ş: 

Aqroekoloji sistemlərdə proseslərin dayanıqlı istismar rejimlərinin  

idarə edilməsi üçün riyazi modellərin işlənməsi (2021-2022) 

(Rəhbər: t.e.d., prof. A.B.Həsənov) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Müxtəlif suvarma üsulları üçün məhsuldar qatda rütubətin yayılması-

nın riyazi modelləşdirilməsi. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Əsas tədqiqat obyekti kimi aqroekosistemlərin və ya aqrolandşaft 

sistemlərinin ekoloji – məhsuldarlıq xassələrinin idarə olunması pro-

seslərində riyazi modellərin tətbiqi ilə uyğun ekspert sistemlərinin 

yaradılmasıdır. Elmi tədqiqatların əsas məsələsi bitkilərin bioməh-

suldarlığının artırılması, kənd təsərrüfatı istehsalının rentabelliyinin 

təminatı, torpağın münbitliyinin qorunması yolu ilə aqrosistemlərin 

vəziyyətinin idarə olunması effektivliyinin artırılmasıdır. Bundan 
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əlavə ekoloji sistemin komponentlərini cəmlədikdə yekun sistemdə 

elə xassələr aşkar olunur ki, bu xassələrə heç bir komponentdə rast 

gəlinmir. Ekoloji vahidlərin bu xassəsi onu göstərir ki, tam sistem adi 

komponentlərin sadə cəmi ola bilməz. Bunun nəticəsində mürəkkəb 

ekoloji sistemləri iyerarxik bölmə ilə alt sistemlərə böldükdə və hər 

bir alt sistemləri ayrılıqda öyrəndikdə sistemin tamlığı itir və 

mürəkkəb sistemin dinamikliyini öyrənmək olmur. Xarici faktorların 

ekoloji sistemə təsirini də bir-birindən asılı olmayaraq öyrənmək 

düzgün deyil. Belə ki, kombinə edilmiş təsirləri təsiredici faktorların 

cəminə gətirmək doğru nəticə vermir. Bütün bu vəziyyət ona gətirir 

ki, mürəkkəb ekosistemləri sadə modellərin köməyilə təsvir etmək 

mümkün deyil. Deməli, sistemin elementləri haqqında bilikləri bir 

mürəkkəb imitasiya modelləri, ya da ekosistem üzərində çoxlu sayda 

müşahidələri cəmləşdirən sadələşmiş modellər istifadə olunmalıdır. 

Hesabat ilində aqroistehsal sistemlərində innovativ üsulların istifa-

dəsi, yəni təyinatından və istehsal şəraitindən asılı olaraq bitkiçilikdə 

suvarma üsulunun və uyğun rejimin seçilməsi üçün daha mükəmməl 

riyazi modellər işlənilmiş, suvarılan sahələrin fraktallıq xüsusiyyət-

ləri və s. ilk dəfə olaraq nəzərə alınmışdır. Təklif olunan riyazi 

modellərdən istifadə etməklə sərhəd məsələləri həll olunmuş, 

praktiki istifadə üçün hesabat alqoritmləri təklif olunmuşdur.  

 

İş üzrə deyilənlərə uyğun olaraq abiotik faktorların aprior qeyri-

müəyyənliyi şəraitində aqroekoloji sistemlərin vəziyyətinin məqsəd-

yönlü şəkildə idarə olunmasının metod və vasitələrinin elmi əsaslar 

üzərində işlənməsi məsələsi ön plana çıxır. Xarici faktorların ekoloji 

sistemə təsirini də bir-birindən asılı olmayaraq öyrənmək düzgün 

deyil. Belə ki, kombinə edilmiş təsirləri təsiredici faktorların cəminə 

gətirmək doğru nəticə vermir. Bütün bu vəziyyət ona gətirir ki, 

mürəkkəb ekosistemləri sadə modellərin köməyilə təsvir etmək 

mümkün deyil. 

Aqroekoloji sistemlərdə proseslərin dayanıqlı istismar rejimləri-

nin idarə edilməsi üçün riyazi modellərin işlənilmiş, təkcə bitkiçilik-

də aqroistehsal prosesi deyil, eləcə də, sudan rasional istifadə, 
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heyvandarlıqda yem bazasının təmini üçün ətraf mühitin dayanıqlı 

istifadəsi və s. təmini üçün sistemli yanaşma konsepsiyasına əsasla-

nan yeni riyazi modellər verilmiş və alternativ qiymətləndirmə üçün 

koqnitiv modelləşdirmənin zərurəti əsaslandırılmışdır. İşin nəticəsi 

olaraq müxtəlif suvarma üsulları zamanı məhsuldar qatda rütubət-

duz mübadiləsi məsələləri həll olunmuş, torpağın tipindən və cari 

bioloji, geocoğrafi şəraitdən asılı olaraq müxtəlif suvarma tipləri və 

rejimlərinin seçilməsi üçün alqoritmlər və tövsiyələr verilmişdir. 

 

M Ö V Z U: 
MÜRƏKKƏB DETERMİNİK VƏ STOXASTİK DİNAMİK 

SİSTEMLƏRİN OPTİMAL İDARƏOLUNMASININ KEYFİYYƏT 

NƏZƏRİYYƏSİNİN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ (2021-2025) 

(Rəhbər: r.e.d., prof. K.B.Mənsimov) 

 

İ Ş: 

Adi diferensial, inteqro-diferensial və fərq tənlikləri ilə təsvir 

olunan determinik və stoxastik optimal idarəetmə məsələlərində 

optimallıq şərtləri (2021-2022) 

(Rəhbər: r.e.d., prof. K.B.Mənsimov) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Volterra tipli fərq tənliklər sistemi ilə təsvir olunan pilləvari optimal 

idarəetmə məsələsində optimallıq üçün birinci tərtib zəruri şərt və 

məxsusi halın tədqiqi. Gecikən arqumentli adi stoxastik optimal 

idarəetmə məsələsində maksimum prinsipi mənada məxsusi idarənin 

optimallığı üçün çoxnöqtəli zəruri şərtlər. Gecikən arqumentli bəra-

bərlik və bərabərsizlik tip funksional məhdudiyyətli adi stoxastik 

optimal idarəetmə məsələsində optimallıq üçün Eyler-Laqranj tənli-

yinin analoqu və ikinci tərtib zəruri şərtlər. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Volterra tipli fərq tənliklər sistemi ilə təsvir olunan pilləvari 

optimal idarəetmə məsələsində optimallıq üçün birinci tərtib zəruri 

şərt tapılmış və məxsusi hal tədqiq olunaraq məxsusi idarələrin 
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optimallığı üçün zəruri şərtlər alınmışdır. Gecikən arqumentli adi 

stoxastik optimal idarəetmə məsələsində maksimum prinsipi mənada 

məxsusi idarənin optimallığı üçün çoxnöqtəli zəruri şərtlər isbat 

olunmuşdur. Gecikən arqumentli bərabərlik və bərabərsizlik tip 

funksional məhdudiyyətli adi stoxastik optimal idarəetmə məsələ-

sində optimallıq üçün Eyler-Laqranj tənliyinin analoqu qurulmuş və 

ikinci tərtib zəruri şərtlər tapılmışdır. 

 

İş üzrə adi diferensial və inteqro-diferensial, fərq tənlikləri ilə 

təsvir olunan determinik və stoxastik optimal idarəetmə məsələlərin-

də idarəedicilərin optimallığı üçün birinci və ikinci tərtib zəruri 

şərtlər tapılmışdır. Bəzi xüsusi hallar tədqiq olunaraq daha kon-

struktiv yoxlanabilən optimallıq şərtləri isbat olunmuşdur. 

 

İ Ş: 

Qursa-Darbu sistemləri və onların fərq analoqları ilə təsvir olunan 

determinik və stoxastik optimal idarəetmə məsələlərində optimallıq 

şərtləri (2021-2022) 

(Rəhbər: r.e.d., prof. K.B.Mənsimov) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

İki ölçülü dəyişən strukturlu Volterra tipli inteqral tənliklər sistemi 

ilə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələsində optimallıq üçün 

birinci və ikinci tərtib zəruri şərtlər. Qeyri-xətti və kvazixətti 

stoxastik Qursa-Darbu sistemləri ilə təsvir olunan optimal idarəetmə 

məsələlərində bəzi optimallıq şərtləri. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Qeyri-xətti stoxastik Qursa-Darbu sistemləri ilə təsvir olunan 

optimal idarəetmə məsələsində Pontryaginin maksimum prinsipi 

formasında birinci tərtib optimallıq şərti alınmış və bu halın trivial 

həlli (məxsusi hal) araşdırılaraq məxsusi idarələrin optimallığı üçün 

ikinci tərtib zəruri şərtlər tapılmış, müxtəlif xüsusi hallar 

öyrənilmişdir. Kvazixətti Qursa-Darbu sistemləri ilə təsvir olunan 
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optimal idarəetmə məsələsində Pontryaginin maksimum prinsipi 

mənasında məxsusi idarələrin optimallığı üçün individual optimallıq 

şərtləri tapılmışdır. 

 

İş üzrə Qursa-Darbu sistemləri və onların fərq analoqları ilə təsvir 

olunan determinik və stoxastik optimal idarəetmə məsələlərində opti-

mallıq şərtləri alınmışdır. Volterra tip fərq tənliklərlə təsvir olunan 

optimal idarəetmə məsələsində “yəhərvari” nöqtənin varlığı üçün 

zəruri şərtlər tapılmışdır. 

 

 

M Ö V Z U: 
QEYRİ-MÜƏYYƏNLİK ŞƏRAİTİNDƏ QƏRARLARIN TƏHLİLİ, 

SİNTEZİ, PLANLAŞDIRILMASI, MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ 

HƏLL ÜSULLARININ İŞLƏNMƏSİ (2021-2025) 

(Rəhbər: t.e.d., prof. R.R.Rzayev) 

 

İ Ş: 

Qeyri-müəyyənlik şəraitində qərarların qəbul edilməsi prosesini 

dəstəkləyən universal intellektual informasiya sisteminin işlənməsi 

(2021-2022) 

(Rəhbər: t.e.d., prof. R.R.Rzayev) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Qeyri-müəyyənlik şəraitində alternativlərin çox meyarlı qiymətləndi-

rilməsi üsullarının və alqoritmlərinin işlənməsi əsasında qərarların 

qəbul edilməsini dəstəkləyən universal intellektual informasiya siste-

minin işlənməsi. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Qərarqəbuletmə prosesinin analitik dəstəklənməsi məqsədilə 

ekspert rəyləri əsasında əldə edilən alternativlərin çəkilər üzrə yekun 

qiymətləndirmələr haqqında biliklərin xarici təqdimatının feed-

forward neyron şəbəkəsinin məntiqi bazisində effektiv daxili təqdi-
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mata adekvat transformasiyası vasitəsilə əldə edilmiş biliklərin 

kompilyasiyasına yeni yanaşmalar ifadə olunmuşdur.  

 

İş üzrə qeyri-müəyyənlik şəraitində qərarların qəbul edilməsini 

dəstəkləyən informasiya sisteminin işlənməsi üçün böyük həcmli 

məlumatların toplanmasını, saxlanmasını və intellektual təhlili 

üsullarının, o cümlədən qeyri-səlis məntiqin, müxtəlif arxitekturalı 

neyron şəbəkələrin və hibrid modelləşdirmə sistemlərin adaptasiyası 

icra edilmişdir. Nəticədə hesabat ilində müxtəlif təbiətli alternativ-

lərin çox meyarlı qiymətləndirilməsi üsullarının və alqoritmlərinin 

işlənməsi əsasında qeyri-müəyyənlik şəraitində qərarların qəbul 

edilməsini dəstəkləyən universal intellektual informasiya sistemi 

işlənmişdir.  

Əldə olunan yanaşmalar və nəticələr universitetlərin müxtəlif 

səviyyələrdə göstərdiyi təhsil xidmətlərinin keyfiyyətlərinin qiymət-

ləndirilməsində öz əksini tapmışdır. Bu məqsədlə akademik mühitdə 

qərarların qəbul edilməsini dəstəkləyən Akademik Reytinq Sistemi 

(ARS) adlı universal informasiya platformasının metodoloji əsasları 

işlənmişdir. 

 

 

İ Ş: 

İdarəetmə sistemlərində və planlaşdırmada verilənləri dəqiq və ya 

qeyri-dəqiq olan tam ədədli və qismən tam ədədli proqramlaşdırma 

məsələlərinin həll üsullarının işlənməsi və uyğun tətbiqi proqramlar 

komplekslərinin yaradılması (2021-2022) 

(Rəhbər: r.e.d., prof. K.Ş.Məmmədov) 

 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Bul proqramlaşdırması məsələsində məhdudiyyət şərtlərinə görə 

zəmanətli suboptimal həllin tapılması, intervallı Bul proqramlaşdır-

ması məsələsinin innovativ yaxşılaşdırılmış suboptimist və subpessi-

mist həllərinin qurulması alqoritmlərinin işlənməsi, intervallı qismən 
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Bul proqramlaşdırması məsələsinə görə Laqranj tipli majorant funk-

siyanın xassələri və onun minimallaşması üsulunun işlənməsi və 

bunların uyğun tətbiqi proqramlar komplekslərinin yaradılması. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Bul proqramlaşdırması məsələsində məhdudiyyət şərtlərinin 

əmsallarına görə zəmanətli suboptimal həllin tapılması üçün bir üsul 

təklif olunmuşdur.  

Verilənləri intervallar olan Bul proqramlaşdırması məsələsi üçün 

innovativ yaxşılaşdırılmış suboptimist və subpessimist həllərin tapıl-

ması alqoritmi işlənmişdir. İntervallı qismən Bul proqramlaşdırması 

məsələsinə görə Laqranj tipli majorant funksiyanın xassələri isbat 

olunmuş və onun minimallaşması üçün bir üsul təklif olunmuşdur. 

 

İş üzrə Bul proqramlaşdırması məsələsində məhdudiyyət şərtləri-

nin əmsallarına görə zəmanətli suboptimal həllin tapılması üçün bir 

üsul təklif olunmuşdur. 

Verilənləri intervallar olan Bul proqramlaşdırması məsələsi üçün 

innovativ yaxşılaşdırılmış suboptimist və subpessimist həllərin tapıl-

ması alqoritmi işlənmişdir. 

İntervallı qismən Bul proqramlaşdırması məsələsinə görə Laqranj 

tipli majorant funksiyanın xassələri isbat olunmuş və onun minimal-

laşması üçün bir üsul təklif olunmuşdur. Bütün işlənmiş üsulların 

proqram kompleksləri yaradılmış və çoxsaylı eksperimentlər 

aparılmışdır. 
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M Ö V Z U: 
KİÇİK VƏ SUPER KİÇİK NANOÖLÇÜLÜ (1-100 NM) 

KOMPONENTLƏRDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ SƏTHİ AKTİV 

MADDƏLƏR SİLSİLƏSİNDƏN SAM POLİMER ƏSASLI 

NANOKOMPOZİT MATERİALININ İŞLƏNİB HAZIRLANMASI 

VƏ TƏTBİQİ (2021-2025) 

(Rəhbər: t.e.d., prof. E.H.Şahbazov) 

 

İ Ş: 

Hərbi dəbilqələrin güllədən yayınma xassələrinin artırılması 

məqsədi ilə kiçik təsir və həyəcan effekti əsasında 

nanotexnologiyanın işlənməsi və tətbiqi (2022-2023) 

(Rəhbər: t.e.d., prof. E.H.Şahbazov) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Səth nanomühəndisliyin nanotexnologiyanın hərbi sahədə tətbiqinə 

dair informasiya bazasına işlənməsi. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Metal əsaslı nanoölçülü örtücü materialların morfologiyası və 

quruluşu tədqiq olunur. Silahdan hədəfə qədər olan məsafəni (50 m, 

100 m, 150 m, 200 m) dəyişməklə nəzəri və stend sınaq işləri aparılır. 

 

 

M Ö V Z U: 
İDARƏETMƏNİN RİYAZİ MƏSƏLƏLƏRİNİN FİZİKİ, BİOLOJİ 

VƏ İQTİSADİ PROSESLƏR ÜÇÜN RİYAZİ MODELLƏŞDİRMƏ 

MƏSƏLƏLƏRİNİN TƏDQİQİ (2021-2025) 

(Rəhbər: r.e.d., dos. İ.Q.Məmmədov) 

 

İ Ş: 

Real fiziki və bioloji proseslərdə tam və kəsr tərtib törəməli 

diferensial tənliklər üçün sərhəd və optimal idarəetmə məsələlərinin 

tədqiqi (2021-2022) 

(Rəhbər: r.e.d., dos.. İ.Q.Məmmədov) 



26 

M Ə R H Ə L Ə: 

Kənd təsərrüfatı və sənaye tətbiqli bir sıra diferensial tənliklərlə təs-

vir olunan proseslərdə idarəetmənin riyazi nəzəriyyəsinin qurulması. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Bitki köklərinin nəmliyi udmasında süzülmə prosesini təsvir edən 

ümumiləşmiş Aller tənlikləri üçün və vibrasiya proseslərinin model-

ləşdirilməsində istifadə olunan Bianki tənlikləri üçün qeyri-klassik 

başlanğıc-sərhəd və optimal idarəetmə məsələləri əsaslandırımışdır. 

 

İş üzrə real fiziki və bioloji proseslərin inkişaf dinamikasını təsvir 

edən tam və kəsr törəməli diferensial tənliklər üçün müxtəlif sinif 

qeyri-klassik başlanğıc-sərhəd və optimal idarəetmə məsələləri 

tədqiq edilmişdir. 

 

 

İ Ş: 

Hilbert fəzasında operator-diferensial tənliklərlə təsvir edilən bəzi 

sərhəd məsələlərinin ədədi üsullarla həll olunması (2021-2022) 

(Rəhbər: r.ü.f.d., dos. S.F.Babayeva) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Yüksək tərtib operator-diferensial tənliklə təsvir edilmiş bəzi sərhəd 

məsələlərinin ədədi üsullarla həll olma şərtlərinin araşdırılması.  

 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Yüksək tərtib operator-diferensial tənliklə təsvir edilmiş bəzi 

sərhəd məsələləri araşdırılıb.  

 

İş üzrə üçüncü tərtib operator-diferensial tənliklə təsvir edilmiş 

bəzi sərhəd məsələlərinə baxılıb. Tənlikdə və məsələnin sərhəd şərt-

lərində iştirak edən operatorların xassələri vasitəsilə həllolma şərtləri 

tapılıb. 



27 

İ Ş: 

Turbulent proseslərin tədqiqi üçün idarəetmə funksiyasından 

istifadə etməklə keyfiyyətcə yeni riyazi nəzəriyyənin yaradılması və 

onun əsasında turbulent proseslərin riyazi modelləşdirilməsi və 

tədqiqi (2021-2022) 

(Rəhbər: r.ü.f.d., dos. Ə.Ə.Axundov) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Turbulent proseslərin tədqiqi üçün idarəetmə funksiyasından istifadə 

etməklə keyfiyyətcə yeni riyazi nəzəriyyənin yaradılmış ilkin 

anlayışları və nəticələri əsasında Rank-Hilş burulğan (vortex) 

turbulent effektinin riyazi modelləşdirilməsi probleminin həlli 

istiqamətində alınmış nəticələr. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Adi diferensial tənliklərin hissə-hissə sabit universal həllərini 

qurmaq üçün 2021-ci ilin hesabatında təqdim olunmuş teoremlərdən 

istifadə etməklə konstruktiv üsul işlənmişdir. 

 

İş üzrə diferensial tənliklərin hissə-hissə sabit universal həllərini 

qurmaq üçün təklif olunan konstruktiv üsulun Rank-Hilş turbulent 

(vortex) effektinin riyazi modelləşdirilməsi probleminin həlli və 

eləcə də adi diferensial tənliklər nəzəriyyəsi üçün əhəmiyyəti 

göstərilmişdır.  



28 

M Ö V Z U: 
EHTİMAL VƏ STATİSTİK METODLARIN TƏTBİQİ 

MƏSƏLƏLƏRDƏ İSTİFADƏSİ (2021-2025) 

(Rəhbər: t.e.d., dos. Y.İ.Rüstəmov) 

 

İ Ş: 

Torpaqların ekoloji münbitliyinin dəyişməsini ifadə edən riyazi 

modellərin qurulması və Acınohur düzü otlaqaltı ərazilərinə tətbiqi 

(2021-2022) 

(Rəhbər: t.e.d., dos. Y.İ.Rüstəmov) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Aqrokimyəvi üsullar və riyazi modellər vasitəsilə işğaldan azad 

edilmiş torpaqların münbitliyinin tədqiqi. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Obyektiv səbəblərdən aqrokimyəvi üsullar və riyazi modellər 

vasitəsilə işğaldan azad edilmiş torpaqların münbitliyinin tədqiqi 

mərhələsi icra edilməmişdir.  

Lakin “Kür-Araz ovalığının suvarılan torpaqlarının müasir 

meliorativ vəziyyəti” mövzusunda ekspedisiya həyata keçirilmişdir. 

 

İş üzrə müxtəlif litoloji qatlardan götürülmüş torpaq nümunələri 

laborator analizlər aparılmaqla fiziki-kimyəvi tərkibi, pH, mineral-

lılığı, quru qalığı, kation və anion tərkibi müəyyən edilmişdir. Hər bir 

torpaq kəsiminin GPS vasitəsilə coğrafi koordinatları müəyyən 

edilmişdir. Alınmış faktiki məlumatlar əsasında etibarlılıq nəzəriyyə-

sindən istifadə olunmaqla uyğun blok sistem qurulmuş və bu blok 

sistemə əsasən qurulmuş riyazi modelə əsasən torpaqların münbitlik 

göstəricisi müəyyən edilmişdir. Ərazi torpaqlarının münbitlik 

dərəcəsi 0,75 həddində olmuşdur ki, bu da kifayət qədər aşağı 

göstəricidir.  
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İ Ş: 

Müxtəlif tip Semi-Markov dolaşma proseslərinin sərhəd 

funksionalları üçün qurulmuş inteqral tənliklərin kəsr tərtib törəməli 

diferensial tənliklərə gətirilməsi (2021-2022) 

(Rəhbərlər: r.ü.f.d., dos. K.K.Ömərova, r.ü.f.d., dos. E.A.İbayev) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Bir Semi-Markov dolaşma prosesinin hər hansı səviyyəyə birinci 

dəfə çatması üçün atılan addımlar sayının doğuran funksiyası üçün 

qurulmuş inteqral tənliyin kəsr tərtib diferensial tənliyə gətirilməsi. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Mənfi sıçrayışlı, müsbət axınlı Semi-Markov dolaşma prosesinin 

sərhəd funksionalının paylanmasının doğuran funksiyası üçün 

ümumi halda inteqral tənlik qurulmuşdur. Qurulmuş inteqral tənlik 

gözləmə vaxtının uzunluğu α və β parametrli qamma paylanmasına 

malik olduqda kəsr tərtib inteqral tənlik alınmışdır. Kəsr tərtib 

inteqral tənlik sabit əmsallı kəsr tərtib törəməli diferensial tənliyə 

gətirilmişdir. Alınmış tənliyin aşkar həlli tapılmışdır. 

 

İş üzrə mənfi axınlı, müsbət sıçrayışlı Semi-Markov dolaşma 

prosesinin aşağı və yuxarı sərhəd funksionalları üçün kəsr tərtib törə-

məli diferensial tənlik alınmışdır. Alınmış diferensial tənlik həll edil-

miş və sərhəd funksionallarının ehtimal xarakteristikaları tapılmışdır. 

Mənfi sıçrayışlı, müsbət axınlı Semi-Markov dolaşma prosesinin 

sərhəd funksionalının paylanmasının doğuran funksiyasını tapmaq 

üçün kəsr tərtib törəməli diferensial tənlik alınmışdır.  
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M Ö V Z U: 
ÇOXPARAMETRLİ İNTELLEKTUAL ÖLÇMƏ SİSTEMLƏRİNİN 

İŞLƏNİLMƏSİ (2021-2025) 

(Rəhbər: t.e.d., dos. M.M.İsayev) 

 

İ Ş: 

Çoxparametrli kompleks ölçmə sisteminin işlənməsi (2022-2023) 

(Rəhbər: t.e.d., dos. M.M.İsayev) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Çoxparametrli ölçmə sistemi üçün struktur modelin işlənməsi və 

tədqiqi. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Çoxparametrli ölçmə sistemləri demək olar ki, bütün sənaye 

sahələrində mürəkkəb istehsal və texnoloji proseslərin optimal idarə 

edilməsində, istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsində əsas 

vasitədir. Müxtəlif təyinatlı çoxparametrli ölçmə sistemlərinin 

struktur modellərinin mükəmməlliyi onların intellektuallığını 

şərtləndirir. Odur ki, tədqiqat işində belə bir aktual mövzu qoyulmuş 

və müasir həll üsulları axtarılmışdır. Bu zaman ölçmə texnikasının 

nəzəri əsaslarından və müasir texniki vasitələrindən düşünülmüş 

şəkildə istifadə etməklə çoxparametrli multisistemin universal 

struktur modelinin işlənməsi və tədqiqi məsələlərinə baxılmışdır.  
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SÜNİ İNTELLEKT TEXNOLOGİYALARI 

 

M Ö V Z U: 
DƏRİN ÖYRƏNMƏ, BÖYÜK VERİLƏNLƏRİN TƏTBİQİ İLƏ 

TƏBİİ DİLİN EMALI SİSTEMLƏRİNİN İŞLƏNİB 

HAZIRLANMASI (2021-2025) 

(Rəhbər: akad. Ə.M.Abbasov, t.ü.f.d., dos. Ə.B.Fətullayev) 

 

İ Ş: 

Avropa dillərində nitqin tanınması sistemlərinin yaradılması üçün 

süni neyron şəbəkə modellərinin və alqoritmlərinin hazırlanması 

(2021-2022) 

(Rəhbərlər: akad. Ə.M.Abbasov, t.ü.f.d., dos. Ə.B.Fətullayev) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Nitqin tanınması sisteminin tərkib hissəsi olan informasiya bazaları-

nın (akustik model, linqvistik model və tələffüz bazaları) internetdən 

istifadə etməklə yaradılması prosesinin avtomatlaşdırılmasının müm-

kün olub-olmadığı məsələsinin həlli üçün eksperimentlər aparılması 

və nəticələrin digər Avropa dillərində (məsələn, italiyan və ya fran-

sız) uyğun bazaların yaradılması prosesində sınaqdan çıxarılması. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

ASR sisteminin yaradılması üçün vacib olan informasiya bazaları-

nın (akustik model, linqvistik model və tələffüz bazaları) internetdən 

istifadə etməklə yaradılması üçün praktik işlər görülmüşdür. Bu 

zaman az resurslu dillər üçün belə bazaların yaradılması probleminin 

həllinə baxılmış və Azərbaycan dili də az resurslu dil olduğundan 

bütün eksperimentlər bu dil üçün aparılmışdır. Tədqiqatların nəticəsi 

olaraq 5 min saatdan ibarət akustik korpus, 300 milyon cümlədən 

ibarət olan linqvistik korpus yaradılmışdır. Bundan əlavə linqvistik 

modelin yaradılması üçün söz-formalar deyil, hecaların tətbiq olun-

ması daha dəqiq tanıma sisteminin yaradılmasına imkan vermişdir.  

Morfoloji və sintaktik baxımdan oxşar olduqları üçün alınmış 

nəticələr digər türk dilləri üçün də tətbiq oluna bilər. Digər bir məsələ 
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azərbaycanca danışan və suallara adekvat cavab verən ilk virtual 

assistent proqramının yaradılmasıdır ki, onun tətbiqi xeyli iqtisadi 

səmərə verə bilər. 

Yaradılmasında yaxından iştirak etdiyimiz daha bir proqram 

təminatı isə audio/video fayllardakı nitqi mətnə çevirən proqram 

təminatıdır. Bu proqram təminatı sınaqdan keçirilmiş və qənaətbəxş 

nəticələr əldə olunmuşdur. 

Virtual assistent proqramı robot-operator şəklində ASAN xidmət, 

DOST agentliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Rəqəmsal İnkişaf və 

Nəqliyyat Nazirliyi və digər təşkilatların çağrı mərkəzlərində 

müvəffəqiyyətlə sınaqdan keçirilmiş və mütəxəssislərin müsbət rəyi 

alınmışdır. Azərbaycan dili üçün transkripsiya sistemi robotronics.az 

saytında pulsuz (100 dəqiqə) istifadə oluna bilər. 

 

İş üzrə Avropa dilləri (xüsusilə az resurslu dillər üçün) NLP 

texnologiyalarının əsas elementləri olan korpusların hazırlanması 

üçün alqoritmlər hazırlanmış, onların tətbiqi ilə Azərbaycan dili üçün 

NLP sistemlərinin yaradılması həyata keçirilmişdir. 

 

 

M Ö V Z U: 
YUMŞAQ HESABLAMA (SOFT COMPUTING) 

TEXNOLOGİYALARINA DAYANAN MODELLƏRİN VƏ 

ALQORİTMLƏRİN TƏDQİQİ (2021-2025) 

(Rəhbər: r.e.d., prof. Ə.N.Nəsibov) 

 

İ Ş: 

Verilənlərin və mətnlərin intellektual analiz üsullarının tədqiqi və 

alqoritmlərinin yaradılması (2021-2022) 

(Rəhbər: r.e.d., prof. Ə.N.Nəsibov) 

 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Qeyri-səlis məntiq əsasında sinifləndirmə məsələsinin tədqiqi və həll 

alqoritmi. 
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Mərhələ yerinə yetirilib: 

Qradient Artırmalı Reqressiya (GBR) modelləri, süni öyrənmədə 

geniş istifadə olunan və proqnozlaşdırma və təsnifat problemlərində 

effektiv nəticələr verən modellərdir. Bu modellərdə həll sadə əsas 

öyrənənlərdən iterativ şəkildə istifadə etməklə əldə edilir. Digər 

tərəfdən səlisləşdirmə (defuzzification) qeyri-səlis qərar problemlə-

rində ən çox istifadə edilən üsullardan biridir. Bu işdə hədəf dəyərlər 

qeyri-səlis ədədlər olduğu halda müxtəlif səlisləşdirmə strategiyala-

rından asılı olaraq GBR alqoritminin həlləri araşdırılmışdır. Qeyri-

səlis qalıqların və itki funksiyalarının hesablanması üçün üsullar 

təklif edilmişdir. Üçbucaqlı qeyri-səlis ədədlər üzərində hesablama 

yükünü yüngülləşdirmək üçün təriflər və teoremlər verilmişdir. 

Qeyri-səlis GBR alqoritminin nəticələri COG (Center of Gravity), 

MOM (Mean of Maxima) və WABL (Weighted Averaging Based 

Based Levels) səlisləşdirmə metodlarından istifadə etməklə, məşhur 

verilənlər bazalarından istifadə edərək müqayisə edilib. Məlum olub 

ki, WABL metodunun parametrləri uyğun şəkildə tənzimlənirsə, bu 

metod bütün verilənlər bazalarında digər səlisləşdirmə üsullarından 

daha yaxşı nəticələr verir. Beləliklə, WABL metodu GBR model-

lərində universal səlisləşdirici kimi işlənə bilər. 

 

M Ö V Z U: 
İNTELLEKTUAL QƏRAR QƏBULETMƏ SİSTEMLƏRİNİN VƏ 

TEXNOLOGİYALARININ EKO VƏ BİOSİSTEMLƏRDƏ 

TƏDQİQİ VƏ TƏTBİQİ (2021-2025) 

(Rəhbər: r.ü.f.d., dos. G.G.Abdullayeva) 

 

İ Ş: 

Ekosistemlərdə informasiya axınının idarə edilməsinin intellektual 

sistemi (2021-2022) 

(Rəhbər: r.ü.f.d., dos. G.G.Abdullayeva) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Ceyranbatan su anbarının ekoloji təhlükəsizliyini təmin edən 

intellektual sistemin işlənilməsi. 
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Mərhələ yerinə yetirilib: 

Ceyranbatan su anbarının (CSA) ekoloji təhlükəsizliyini təmin 

edən intellektual-informasiya sisteminin arxitekturası işlənib. CSA-

da suyun keyfiyyətini qiymətləndirmək məqsədi ilə digər qurumlarla 

müqayisə üçün 2015-2017 (22 mənbədən 20 parametr) və 2018-

2021-ci (6 mənbədən 23 parametr) illərin göstəriciləri əsasında 

ekspertizalar təşkil edilmişdir. Müqayisəli analiz üsullarından 

ANOVA proqram paketindən istifadə edilib.  

 

İş üzrə Ceyranbatan su anbarının ekoloji təhlükəsizliyini təmin 

edən intellektual-informasiya sisteminin konseptual modeli və 

arxitekturası qurulub. Ölçülən parametrlər 4 tip olduğundan, onlar 

üçün fiziki, kimyəvi, orqanoleptik və mikrobioloji parametrləri əks 

etdirən norma-baza və cari bazalar qurulur. CSA-da suyun keyfiyyə-

tini qiymətləndirmək məqsədi ilə digər qurumlarla müqayisə üçün 

2015-2017 (22 mənbədən 20 parametr) və 2018-2020-ci (6 

mənbədən 23 parametr) illərin göstəriciləri əsasında ekspertizalar 

təşkil edilmiş, ANOVA proqram paketindən istifadə edilərək içməli 

suyun cari vəziyyəti qiymətləndirilmişdir. Zaman sıraları (ZS) 

vasitəsilə proqnoz məsələləri araşdırılır. CSA-da suyun keyfiyyətini 

qiymətləndirmək məqsədi ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, 

Avropa Birliyi, Müstəqil Dövlətlər Birliyi Standartları və Abşeron 

yarımadasında suya qoyulan göstəricilərlə CSA göstəricilərinin 

müqayisəli analizi aparılıb. Nəticələr CSA-ya təqdim edilib. 

 

 

İ Ş: 

Biostatistik informasiyanın intellektual emalı (2021-2022) 

(Rəhbər: r.ü.f.d., dos. G.G.Abdullayeva) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Məhdudiyyətli şəxslər üçün multiagent (MAS) əsaslı tanınma 

sisteminin işlənilməsi. 
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Mərhələ yerinə yetirilib: 

İşarə dili texnologiyalarının ümumi məqsədi eşitmə qüsurlu 

insanlar ilə cəmiyyətin qalan hissəsi arasında ünsiyyət boşluğunu 

aradan qaldırmaq üçün həll yolu hazırlamaqdır. Tədqiqat paylanmış 

öyrənmə aspekti ilə görmə əsaslı davamlı işarə dili tərcüməsi üçün 

nəzərdə tutulub. İşarə Dili Tərcüməsi (SLT) problemi ilə bağlı agent 

əsaslı dərin öyrənmə sisteminin qurulması üçün MAS və CNN 

platformaları müqayisə edildi. İşdə çoxagentli obyekt tanıma meto-

dologiyasının üstünlüklərini və çatışmazlıqlarını nəzərə alaraq SLT 

sistemi üçün CNN modeli seçilib. İlkin təcrübələr üçün Azərbaycan 

işarə dili məlumatlarından istifadə edilmişdir.  

 

İş üzrə məhdudiyyətli şəxslər (danışma/eşitmə) üçün tanınma 

sisteminin işlənilməsi məqsədi ilə müxtəlif sistemlər araşdırılaraq 

bükülmə neyron şəbəkə platformasının (CNN) multiagent sistemi 

platformasına (MAS) nisbətən məqsədəuyğun olduğu göstərilib və 

işarələrin tanınmasında istifadə edilib. İş “Teknofest Azərbaycan 

2022”-də birinci yer tutmuşdur. 

 

 

İ Ş: 

Nadir Azərbaycan xalçalarının tədqiqi və katаloqlaşdırılması 

(2021-2022) (Rəhbər: r.ü.f.d., dos. G.G.Abdullayeva) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Ornamentlərin tanınmasının tədqiqi və kataloqun elektron versiya-

sının işlənilməsi.  

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Mövzu multidissiplinar olduğundan tam kataloqun arxitekturası, 

arxeologiya və etnoqrafiya, botanika, zoologiya, fizika, tarix, ədəbiy-

yat, mifologiya və s. sahələr üzrə xalçaşünaslıqla bağlı biliklərin 

vəhdət toplusu şəklində işlənmişdir. Cari ildə kataloqun işçi versiyası 

işlənilib. 
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İş üzrə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “AR-da xalça 

sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər 

üçün Dövlət Proqramı” sərəncamı çərçivəsində yerinə yetirilmişdir. 

Məsələnin tədqiqi sahəsində Azərbaycan əl xalılarına məxsus naxış 

və ornamentlərin tanınması üçün üsul və alqoritmlər işlənmişdir. 

Kataloqun yaradılması məsələsi multidissiplinar olduğundan tam 

kataloqun arxitekturası təklif olunmuş, arxeologiya və etnoqrafiya, 

botanika, zoologiya, fizika, tarix, ədəbiyyat, mifologiya və s. sahələr 

üzrə xalçaşünaslıqla bağlı biliklərin vəhdət toplusu şəklində 

işlənmişdir. 

 

İ Ş: 

Metrik tanıma üsullarını realizə edən neyron şəbəkələrin 

arxitekturalarının və modellərinin işlənilməsi (2021-2022) 

(Rəhbər: t.e.d., dos. P.Ş.Heydərov) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Qeyri-səlis məntiq məsələlərində və çox məsələli tətbiqlərdə metrik 

tanıma üsullarını realizə edən neyron şəbəkələrin istifadəsi üçün araş-

dırmaların aparılması və həmin şəbəkələr əsasında bu məsələləri həll 

etmək üçün arxitekturaların və alqoritmlərin işlənilməsi. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Metrik metod əsasında yaradılmış neyron şəbəkənin qeyri-səlis 

məntiq məsələlərinə və çox məsələli tətbiqləri üçün alqoritmlər və 

sxemlər işlənilmişdir. 

 

İş üzrə qeyri-səlis məntiq məsələsini əyrilərin tanıma məsələsinə 

çevirmək üçün alqoritm təklif olunmuşdur. Həmin alqoritm əsasın-

da alınan məsələni metrik metod əsasında yaradılmış neyron 

şəbəkəyə tətbiqi sxemləri göstərilmişdir. Metrik metod əsasında 

yaradılmış neyron şəbəkənin çox məsələli tətbiqlər üçün sxemlər və 

alqoritmlər işlənilmişdir. 
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M Ö V Z U: 
ELEKTRON HÖKUMƏT MÜHİTİNDƏ İNTELLEKTUAL QƏRAR 

QƏBULETMƏ SİSTEMLƏRİNİN YARADILMASI (2021-2025) 

(Rəhbər: t.e.d., prof. E.R.Əliyev) 

 

İ Ş: 

Mikrokreditlərin verilməsi və investisiya portfelləri risklərinin idarə 

olunması üzrə alternativ həllərin kompleksli çoxmeyarlı 

qiymətləndirilməsinin üsul və vasitələrinin işlənilməsi (2021-2022) 

(Rəhbər: t.e.d., prof. E.R.Əliyev) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

İnvestisiya və kredit portfellərinin optimallaşdırılması üçün üsul və 

alqoritmlərin işlənməsi. 

 

İş üzrə sosial-iqtisadi, təşkilati və idarəetmə qərarlarının qəbulu 

əksər hallarda alternativ həllərin mümkün variantlarının iki və ya 

daha çox meyara görə qiymətləndirildiyi çoxmeyarlı alternativ seçim 

prosedurunun həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. İdarəetmə qərarla-

rının məqsədəuyğunluğunun və səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 

üçün mövcud təlimatlar maliyyə və iqtisadi göstəricilərə əsaslanan 

skalyar qiymətləndirmə meyarlarından istifadəni nəzərdə tutur. 

Lakin real vəziyyətlərdə bu göstəricilər hələ də zəif strukturlaşdırıl-

mışdır. Bu müddəaya əsaslanaraq, hesabat ilində alternativ həllərin 

qiymətləndirilməsi problemi tədqiq olunmuş, burada göstəricilər 

müxtəlif əhəmiyyət dərəcələrinə malik olan keyfiyyət qiymətləndir-

mə meyarları şəklində nəzərdən keçirilmişdir. Fiziki şəxslərin ödəmə 

qabiliyyəti göstəricilərinin qeyri-səlis təhlili əsasında çoxmeyarlı 

qiymətləndirilməsinə balanslaşdırılmış yanaşma təklif olunur.  

Xüsusilə, göstərilir ki, işlənmiş qeyri-səlis çıxarış sistemi ödəmə 

qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün statistik üsullarla birlikdə 

kredit qərarlarına dəstək sistemi üçün analitik əsas rolunu oynaya 

bilər. Bundan əlavə, investisiya layihələrinin effektivliyini qiymət-

ləndirmək üçün qiymətləndirmə vasitəsi kimi kriteriyaların çəkili 
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maksimum konvolyusiyasının qeyri-səlis üsulu seçilmiş və 10 

hipotetik alternativin timsalında sınaqdan keçirilmişdir. 

 

 

İ Ş: 

Ağıllı şəhər (Smart City) konsepsiyasının reallaşdırılması 

çərçivəsində qərar qəbuletmə və şəhər ünvanlar reyestrinin idarə 

olunması proseslərində elektron kartların və verilənlərin yaradılması 

və istifadə olunması üsullarının və alqoritmlərinin işlənilməsi 

(2021-2022) 

(Rəhbər: t.e.d., prof. E.R.Əliyev) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Ağıllı şəhər konsepsiyasının reallaşdırılması səviyyəsinin qiymət-

ləndirilməsi, verilənlərin toplanması və emalı texnologiyalarından 

istifadə, qərarqəbuletmə və şəhər proseslərinin idarə olunması üçün 

süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi üzrə metod və alqoritmlərin 

işlənilməsi. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

İlk dəfə Vinnitsada keçirilən “Интернет-Образование-Наука 

2020” konfransında təqdim olunan Təlimdə Motivasiyalar İyerarxi-

yasının Sadə Modelinin (SLMHM) hazırlanması üzərində tədqiqat 

işləri davam etdirilmişdir.  

Ağıllı şəhər konsepsiyasının həyata keçirilməsi səviyyəsinin 

qiymətləndirilməsi məsələsinin tədqiqi çərçivəsində Ağıllı şəhərin 

müxtəlif yetkinlik modelləri (Mature Models), proqram təminatları, 

biliklərin idarə edilməsi və s. üzrə elmi tədqiqatlar aparılmışdır. 

Uitmorun performans əyrisi modelləri (Couching), 4x Mac Vinnie 

reallığı (Psychology), Rabbinin dövrləri, Sarkarın 4 ölçülü iqtisa-

diyyatı və Pine və Gilmorun eksperimental iqtisadiyyatı araşdırılmış-

dır. Bunun əsasında inkişafın 5 sosial qanunauyğunluğu yaradılmış-

dır. İnkişaf nümunələri SLMHM modelinin 16 səviyyəsi ilə 

müqayisə edilmişdir. 
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İş üzrə Ağıllı şəhərin müxtəlif Yetkinlik modelləri (Mature 

Models), proqram təminatı, biliklərin idarə olunması və s., Whitmore 

performans əyrisi (Couching), 4x Mac Vinnie reallığı (Psychology), 

Rabbi dövrləri, Sarkarın 4 ölçülü iqtisadiyyatı və Payn və Gilmorun 

təcrübə iqtisadiyyatı tədqiq edilmişdir. Bu əsasda sosial inkişaf 

qanunauyğunluqları işlənib hazırlanmışdır: başlanğıc, ibtidai, 

uyğunlaşma, informasiyalaşma, yaradıcılıq; 

- Nümunələr SLMHM modelinin 16 səviyyəsinə uyğunlaşdırılmış, 

böyük imkanlara malik inkişaf modelini yaratmağa imkan vermişdir; 

- Sosial nümunələr və SLMHM modeli əsasında informasiya 

sistemlərinin yaradılması modeli işlənib hazırlanmışdır; 

- Göstərilmişdir ki, informasiya erasında əsas inkişaf texnologiyaları 

əlaqəni (connectivity) təmin edən texnologiyalardır. Əlaqə Ağıllı 

şəhərin əsas komponentlərindən biridir; 

- Göstərilmişdir ki, informasiya erasından sonra yaradıcılıq erası 

gələcək. Demək olar ki, yaradıcılıq erasının gəlişi artıq başlamışdır. 

Eyni zamanda Yaradıcılıq dövrü (Age of Creativity) termini ilk dəfə 

olaraq elmi anlayışlar sırasına daxil edilmişdir; 

- Belə bir fərziyyə irəli sürülür ki, informasiya sistemlərinin yaradıl-

ması və tətbiqi layihələrinin uğurla həyata keçirilməsi üçün texnolo-

giya səviyyələrinin cəmiyyətin inkişafına uyğunlaşdırılması şərtləri 

yerinə yetirilməlidir. Bu isə layihələrin həyata keçirilməsi risklərini 

qiymətləndirməyə imkan verir; 

- Nümunələrə əsaslanan ümumiləşdirilmiş modelin, SLMHM 

modelinin və informasiya sistemlərinin yaradılması modellərinin 

müvafiq problemlərin həllini tapmağa imkan verir.  
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İ Ş: 

Vətəndaş sorğularının qeyri-strukturlaşmış mətnlərinin avtomatik 

emalı üzrə intellektual sistemin işlənilməsi (2021-2022) 

(Rəhbər: t.e.d., prof. E.R.Əliyev) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Mətnlərin morfoloji, sintaktik və semantik analizinin üsul və 

vasitələrinin təhlili və adaptasiyası. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Kompüter dilçiliyi və süni intellekt metodlarının inkişafı ilə 

istifadəçilər arasında təbii dil vasitəsilə qadcetlərlə ünsiyyətə ehtiyac 

artır. Belə bir informasiya-kommunikasiya vasitəsi olaraq koqnitiv 

vasitəçisi kimi virtual universitetin tələbələrinə və digər istifadəçilərə 

öz həyati akademik problemlərini həll etməyə, vasitəçi ilə təbii dildə 

ünsiyyət qurmağa kömək edən intellektual virtual köməkçidən (İVK) 

istifadə olunur. Xüsusi halda İVK tələbəyə təhsil materiallarını bilik 

bazasından onun üçün əlverişli formada çıxarmağa, müəllimə isə 

bilik bazasını zənginləşdirməyə kömək edir. 

İVK-nın olması distant təhsil alan tələbələrin motivasiyasını 

artırmağa kömək edə bilər. Məsələ burasındadır ki, kafedrada 

müəllimlə tez-tez və birbaşa ünsiyyət imkanından məhrum olan 

tələbələr özlərini təcrid olunmuş hiss edir, təhsili davamlı və bütöv 

bir proses kimi başa düşmürlər. Bu halda, onların attestasiyası yerinə 

yetirdikləri yoxlama və laboratoriya işlərinin nəticələri üzrə həyata 

keçirilir, bu isə həmin işləri yerinə yetirmək üçün kifayət edən 

minimum tədris materialının hissə-hissə öyrənilməsinə kömək edir. 

Bütün bunlar istər-istəməz təhsil alanların akademik məhsuldarlığına 

təsir göstərir. Nəticədə, bəzi tələbələr təhsillərini dayandırırlar və bu 

hal ənənəvi təhsil formasında olduğundan daha tez-tez baş verir. 

Virtual təhsilin səmərəliliyini artırmaq üçün SİNAM MMC 

intellektual virtual köməkçini EMPRO sistem portalında (empro.az) 

ictimai buludda mövcud proqram opsiyası (seçimi) kimi istifadəyə 

daxil etmişdir. Bu opsiya sayəsində virtual universitetin əməkdaşları 
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və tələbələri, eləcə də veb-sayt ziyarətçiləri onları maraqlandıran 

məlumatları təbii dildə operativ olaraq ala bilirlər. İntellektual virtual 

köməkçi təbii dildə verilən sualları başa düşür və istifadəçilərlə yazılı 

dialoq formatında əlaqə saxlayır. İVK-nın adaptiv təbiəti ona 

supervizor neyron şəbəkələrindən istifadə etməklə öz təcrübəsindən 

öyrənməyə imkan verir. Buna görə də, intellektual virtual köməkçi 

istifadəçilərlə nə qədər çox ünsiyyətdə olursa, onları bir o qədər yaxşı 

başa düşür və uyğun olaraq daha dəqiq cavab verir. 

Başlanğıc vəziyyətdə İVK virtual universitetin akademik 

fəaliyyəti ilə bağlı 150-yə qədər mümkün dialoq ssenarisi və 

təxminən 1500 standart sualı öz bilik bazasında saxlayırdı. İntellek-

tual virtual köməkçi bütün EMPRO proqram örtüyündə rahat 

naviqator kimi xidmət göstərir, müxtəlif vəziyyətlərdə hara müraciət 

etmək lazım olduğunu tövsiyə etməyə hazırdır. Tələbələrin, 

müəllimlərin, ixtisasların, fakültələrin və s. reytinqlərinin cari 

vəziyyəti haqqında statistik məlumatlar hazırlayır. Sistemdə tipik 

suallar üzrə mümkün dialoqların ssenariləri təklif edilmiş və bu 

ssenarilər predmet sahələrindən cəlb olunmuş ekspertlər tərəfindən 

diqqətlə yoxlanılmışdır.  

Materialın təqdimat formasının xətti və tərtibatçı (müəllim) 

tərəfindən sərt şəkildə müəyyən edildiyi ənənəvi tədris proqramların-

dan (kurikulumlardan) fərqli olaraq, İVK virtual universitetin 

məlumat anbarından tələb olunan material əsasında əlaqəli təhsil 

məlumatlarını generasiya etmək (yaratmaq) imkanlarına malikdir.  

İVK-nın istifadəsi virtual qəbul otağının yaradılmasında da öz 

əksini tapır. Bu otaqda intellektual virtual köməkçi vasitəsilə tələbə-

lərin müəllimlər və universitet işçiləri ilə interaktiv ünsiyyəti təmin 

olunur. İntellektual virtual köməkçinin istifadəsi virtual qəbul otağı 

adlanan ünsiyyətin yaradılmasında öz əksini tapır, burada İVK 

tələbələrin, müəllimlər və universitet işçiləri arasında interaktiv 

ünsiyyətini dəstəkləyir.  
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İ Ş: 

Bitkilərin multispektral vizualizasiyası texnologiyasının tətbiqi ilə 

əkin sahələrini məsafədən zondlama əsasında kənd təsərrüfatı 

əkinlərinin sağlamlıq vəziyyətinin kompleks qiymətləndirilməsi 

üçün müvafiq üsulların və vasitələrin işlənilməsi (2021-2022) 

(Rəhbər: t.e.d., prof. E.R.Əliyev) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Uzaqdan zondlama vasitəsilə əldə olunan multispektral verilənlərin 

intellektual analiz üsullarının işlənməsi. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Taxıl əkinlərinin digər kənd təsərrüfatı əkinlərindən ayrılması 

mümkünlüyünün qiymətləndirilməsi, həmçinin klassifikatorun 

öyrədilməsi və peyk təsvirlərinin emalı nəticələrinin validasiyası 

məqsədi ilə Cəlilabad rayonunda taxıl bitkilərinin test ərazisində 

əkinlər haqqında yerüstü məlumatların toplanması nəzərdə tutulur. 

Taxıl bitkilərinin spektral-zaman xüsusiyyətlərinin tədqiqinin yerinə 

yetirilməsi üçün bir il ərzində əldə olunan optik və radar peyk 

verilənlərinin zaman sıraları qurulur. Taxıl bitkilərin fenoloji xüsu-

siyyətlərinin, həmçinin məsafədən zondla tədqiq etmənin verilənlərin 

zaman sıralarının təhlilinə əsaslanan araşdırmalar (tədqiqatlar) onu 

göstərdi ki, taxıl bitkilərinin tanıması üçün informa-tiv əlamətlər 

kimi onların vegetasiya dövrünün uzunluğu və toplanılmış biokütlə 

istifadə oluna bilər. Su və azot təminatının terminlərində taxıl 

əkinlərinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi müəyyən vegetasiya 

indekslərin istifadəsi ilə yerinə yetirilir. Bu indekslərin məlumat 

məzmunluğu Cəlilabad rayonunun əkin sahələrində aparılan 

eksperiment çərçivəsində əldə olunmuş verilənlər əsasında 

yoxlanılacaq. Tədqiqatların və işləmələrin yerinə yetirilməsi üçün 

texnoloji platforma kimi Azərkosmosun peyk monitorinqininin veb-

servisinin istifadəsi nəzərdə tutulur.  

Peyk monitorinqi məlumatlarının qeyri-səlis analizinə əsasən, 

seçilmiş əkin sahəsi üçün vegetasiya (bitki örtüyü) NDVI indeksinin 
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illik dinamikası MODIS (LPDAAC) peyk şəkilləri əsasında araşdırı-

lır. NDVI zaman sırasının modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması 

üçün sıranın 1-ci və 2-ci tərtibli daxili əlaqələrinin təhlili nəzərə 

alınmaqla tərtib edilmiş qeyri-səlis modellər işlənilmişdir. Təklif 

olunan modellər əkin sahəsi üçün səciyyəvi olan indeksin illik daxili 

orta uzunmüddətli dinamikasının xüsusiyyətlərinin təhlili baxımın-

dan adekvatlıq və uyğunluq üçün araşdırılmışdır. 

 

 

İ Ş: 

Süni intellekt texnologiyalarından istifadə etməklə biliklərin əldə 

edilməsi prosesini asanlaşdıran modellərin, alqoritmlərin və 

intellektual proqram vasitələrinin işlənilməsi (2021-2022) 

(Rəhbər: r.ü.f.d., dos. Z.R.Camalov) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Süni intellekt texnologiyalarının tətbiq edilməsi ilə məlumatlar 

bazasına sorğuların təşkilini asanlaşdıran alqoritm və intellektual 

proqram vasitələrinin işlənilməsi. 

 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Onlayn test sistemində istifadəçilərin seçilmiş fənlər üzrə yaradıl-

mış test sualları əsasında biliklərin əldə edilməsinə imkan verən 

proqram modulu yaradılmışdır. Test iştirakçısı fənn üzrə nəzərdə 

tutulmuş bütün sualları və bəzi hallarda isə səhv cavablandırdığı 

sualları təkrar cavablandırmalı olur. Qeydiyyatdan keçmiş hər bir 

istifadəçinin sistemdə müxtəlif test keçmə əməliyyatları yadda 

saxlanılır və növbəti seanslarda bu məlumatlardan istifadə olunur. Bu 

imkan verir ki, istifadəçilərin seçilmiş fənn üzrə biliyinin qiymətlən-

dirilməsi daha əhatəli və dəqiq olması təmin olsun. 

 

İş üzrə çox kriteriyalı informasiya-axtarış sistemlərindən müxtəlif 

məqsədlər üzrə istifadə zamanı istifadəçilər bəzi hallarda eyni seçim 



44 

kriteriyalarını təkrar-təkrar seçməli olurlar. Məsələ ondadır ki, eyni 

bir informasiya-axtarış sistemi müxtəlif istifadəçilər tərəfindən 

müxtəlif tipli əməliyyatlar üçün istifadə edilir. Əgər belə sistemi hər 

bir istifadəçinin bu sistemdən istifadə tərzinə uyğunlaşdırmaq 

mümkün olsa, axtardığı məlumatları daha asan və tez əldə edə bilər. 

Bunun üçün informasiya-axtarış sisteminin verilənlər bazasında 

sistemdə qeydiyyatdan keçmiş hər bir istifadəçi üçün onun seçdiyi 

axtarış kriteriyaları və onların seçilmə ardıcıllığını yadda saxlamaq 

üçün əlavə xüsusi cədvəl yaratmaq təklif edilir. İstifadəçi sistemdə 

müəyyən axtarış əməliyyatları yerinə yetirəndə bu cədvəl 

məlumatları əsasında xüsusi alqoritm tətbiq edilməklə axtarış əmr 

sətri formalaşdırılır və icra etmək üçün təqdim edilir. İstifadəçi ya bu 

əmri icra etdirə bilər, ya da bu əmr sətrində düzəliş etməklə onu 

həyata keçirə bilər. Bu zaman istifadəçinin sistem tərəfindən forma-

laşdırılan əmr sətrindən qane olub-olmamasından asılı olaraq 

gələcəkdə formalaşdırılacaq əmr sətrində uyğun dəyişikliklər 

aparılır, müəyyən zaman keçəndən sonra sistem həmin istifadəçi 

sorğularını daha adekvat formalaşdıra bilir. Bu minvalla, 

informasiya-axtarış sistemi hər bir istifadəçinin iş tərzinə uyğunlaş-

maqla onun axtarış sorğu sətrinin formalaşdırmasını sürətləndirir.  



45 

SOSİAL-İQTİSADİ SİSTEMLƏRİN TƏDQİQİ 

 

M Ö V Z U: 
ÖLKƏNİN DAYANIQLI İNKİŞAFININ İDARƏ EDİLMƏSİNİN 

QEYRİ-SƏLİS MODELLƏRİNİN YARADILMASI (2021-2025) 

(Rəhbər: AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., prof. Q.C.İmanov) 

 

İ Ş: 

Sosial-iqtisadi sistemin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin qeyri-

səlis modelləri (2022) 

(Rəhbər – AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., prof. Q.C.İmanov) 

 

İş yerinə yetirilib. 

İş 3 hissədən ibarətdir: 

Birinci hissədə intuitiv qeyri-səlis çəkili orta formulasından isti-

fadə edərək əsas insan ehtiyacları indeksi hesablanmışdır. 

 

İkinci hissədə qeyri-səlis Z ədədlər nəzəriyyəsinin üsullarından 

istifadə etməklə kənd təsərrüfatının əkin strukturunun qiymətləndiril-

məsi həyata keçirilmişdir. 

 

Üçüncü hissədə qeyri-səlis intuitiv linqvistik ədədlər nəzəriyyə-

sindən istifadə etməklə Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinə təsir 

göstərən faktorların qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir.  
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İ Ş: 

İşğal olunmuş ərazilərdə istehsal olunmamış məhsul həcminin 

qiymətləndirilməsi (2021-2022) 

(Rəhbər: i.e.d., prof. Y.H.Həsənli) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında işğal dövründə 

istehsal olunmamış məhsulunun qiymətləndirilməsi. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında işğal dövründə 

istehsal olunmamış məhsulunun qiymətləndirilməsi məqsədi ilə ilkin 

olaraq Azərbaycanın 11 iqtisadi rayonu, o cümlədən Yuxarı Qarabağ 

və Kəlbəcər-Laçın üzrə klasterləşdirilməsi və sosial-iqtisadi inkişafın 

qiymətləndirilməsidir. Həmçinin ayrı-ayrı iqtisadi rayonların sosial-

iqtisadi inkişafını xarakterizə edən göstəricilərin müqayisəli təhlili 

aparılmış və qarşılıqlı əlaqələr ekonometrik qiymətləndirilmişdir. 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında işğal dövründə 

istehsal olunmamış məhsulun həcmi əvvəlki dövrün və digər iqtisadi 

rayonların sonrakı dövrdəki məhsul istehsalının artım dinamikası 

əsasında trend modelləri ilə qiymətləndirilmişdir.  

 

İş üzrə Cəbrayıl rayonu üzrə işğal illərində istehsal olunmamış 

məhsulun dəyəri qiymətləndirilmiş, Azərbaycanın iqtisadi rayonlar 

üzrə klasterləşdirilməsi aparılaraq Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 

iqtisadi rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafının müqayisəli təhlili 

aparılmış və işğal dövründə istehsal olunmamış məhsulun həcmi 

qiymətləndirilmişdir.  
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İ Ş: 

İqtisadi sistemlərin fəaliyyətini səciyyələndirən səmərəlilik 

göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi üçün riyazi aparatın 

işlənilməsi, onun interval analizi və nöqtəvi hesablamalar 

çərçivəsində reallaşdırılması, simulyasiyaları (2021-2022) 

(Rəhbər: r.ü.f.d., dos. R.İ.Əsədova) 

 

M Ə R H Ə L Ə: 

Azərbaycan Respublikası üçün optimal iqtisadi artımın modelləş-

dirilməsi. 

 

Mərhələ yerinə yetirilib: 

Azərbaycan Respublikası üçün Ramsey modeli əsasında optimal 

idarəetmə nəzəriyyəsi çərçivəsində optimal iqtisadi artım modelləş-

dirilmişdir. 

 

İş üzrə tədqiqat dövrü ərzində Azərbaycan Respublikasında post-

neft dövründə 2015-2020-ci illəri əhatə edən dövrün aylıq statistika-

sından istifadə edilməklə baş vermiş devalvasiya, COVID-19 

pandemiyası və neft qiymətlərinin təsirlərini nəzərə almaqla, 

müxtəlif makroindikatorlar arasındakı qarşılıqlı əlaqələri ifadə edən 

4 tərtibli VECM(4) dinamik modeli qurulmuş, bu model əsasında 

ssenarilər işlənmiş və təhlil edilmişdir.  

Optimal idarəetmə nəzəriyyəsi çərçivəsində Ramsey modeli 

əsasında optimal iqtisadi artım modelləşdirilmişdir. 
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MÜHÜM ELMİ NƏTİCƏLƏR 
 

İnstitutda yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işləri üzrə 28 mühüm 

elmi nəticə alınmışdır, onlardan 7 nəticə Elmi Şura tərəfindən təsdiq 

edilmişdir. 

 

1. Küyün yüksək tərtib statistik xarakteristikalarının qiymətlərinin 

hesablanması üçün alqoritmlər işlənib hazırlanıb. Müxtəlif zaman an-

larında küyün yüksək tərtib momentlərinin qiymətləndirmələri mat-

risi tərtib edilib. Hazırlanan alqoritmlərin etibarlılığını təsdiqləmək 

üçün proqramlar paketi yaradılıb və hesablama təcrübələri aparılıb.  

 

İcraçılar: akademik Telman Əliyev, t.e.d., prof. Nailə Musayeva 

 

Nəticə dərc olunub: 

1. T.Aliev, N.Musaeva “Technologies for monitoring the 

technical condition of transport infrastructure objects based on the 

coefficient of correlation between critical values of noise and useful 

signals”, Transport Problems, 2022, Vol.17, Issue 2, pp. 213-224 

(WoS – 0,13, SJR – 0,304) 

2. T.Aliev, N.Musaeva, T.Babayev, A.Mammadova, E.Alibayli. 

Technologies and Intelligent Systems for Adaptive Vibration Control 

in Rail Transport// Transport Problems, 2022, Vol.17, Issue 3, pp. 31-

38 (WoS – 0,13, SJR – 0,304) 

3. T.Aliev, T.Babayev, R.Gadimov, N.Rzayeva. 

Intellectualization of Vibration Control of Malfunctions in Rail 

Transport // XIV International Scientific Conference “Transport 

Problems”, Poland, University of Technology Faculty of Transport 

and Aviation Engineering Katowice – Silesia, 29 June – 1 July 2022  
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2. İqtisadi, ekoloji, sosioloji, bioloji və s. kimi geniş diapazonda sis-

temlərin fəaliyyətini pozan və qeyri-sabitliyə səbəb olan qəfil dəyişən 

rejimlərin modelləşdirilməsi metodologiyası təklif edilmişdir. 

 

İcraçı: AMEA-nın müxbir üzvü Əminağa Sadıqov 

 

Nəticə dərc olunub: 

1. A.B.Sadigov, I.I.Mustafayev. Modeling of Regimes with 

Sudden Change. “Reliability: Theory and Applications”, Special 

Issue, USA, 2022, № 4 (70), Vol.17, pp. 111-117 (SJR – 0,14)  

2. A.B.Sadigov, I.I.Mustafayev. Modeling of Regimes with 

Sudden Change. Proseedings of 4th Eurasian Conference and 

Symposium RISK-2022 “Innovations in Minimization of Natural and 

Technological Risks”, Baku, October 11-13, 2022, 23 p. 

3. A.B.Sadigov, B.H.Salayev, S.S.Gezalov. Modeling of Human 

Actions and Psychophysical Reactions in Emergency Situations. 

Informatics and Control Problems, 2022, 42 Issue 1, pp. 3-10. 

4. A.B.Sadigov, S.S.Gezalov. Modeling of Actions and 

Psychophysical Processes in Emergencies. Proceedings of 

International Scientific Conference “Science, technology and 

innovative technologies”. June 12-13, 2022, Ashgabat, pp. 72-74 

 

 

3. Ehtiyatları müxtəlif mənbələrdən artırıla bilən xidmət-ehtiyatlan-

ma sistemlərində ehtiyatların artırılması üçün yeni strategiyalar təklif 

olunmuş, bu strategiyalardan istifadə edildikdə baxılan sistemlərin 

riyazi modelləri qurulmuş, onların erqodiklik şərtləri tapılmış və 

xarakteristikalarının hesablanması və optimallaşdırılması üçün səmə-

rəli ədədi üsullar yaradılmışdır. 

İcraçı: AMEA-nın müxbir üzvü Ağası Məlikov 

 

Nəticə dərc olunub: 

1. Melikov A., Shahmaliyev M. Markovian models of queuing 

systems with positive and negative // Communications in Computer 
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& Information Science. Springer. 2022. Vol. 1605. P. 28-39 (SJR – 

0,209) 

2. A.Melikov, M.Shahmaliyev, J.Sztrik. Matrix-geometric 

solutions for the models of perishable inventory systems with a 

constant retrial rate // Communications in Computer & Information 

Science. Springer. 2022. Vol. 1552. P. 163-173 (SJR – 0,209) 

3. А.З.Меликов, Э.В.Мехбалыева. Системы обслуживания с 

гетерогенными серверами и зависящими от состояния 

скачкообразными приоритетами // Вестник Томского 

Государственного Университета. Управление, вычислительная 

техника, информатика. 2022. № 58. С. 82-96. (WoS və SJR) 

4. Melikov A., Mirzayev R., Nair S. Numerical investigation of 

double source queuing-inventory systems with destructive customers 

// Journal of Computer and Systems Sciences International. 2022. 

Vol. 61. Issue 4. P. 581-598 (WoS – 0,722) 

5. Melikov A., Aliyeva S., Nair S., Krishna Kumar B. Retrial 

queuing-inventory systems with delayed feedback and instantaneous 

damaging of items // Axioms. 2022. Vol. 11. Issue 5. Article 241. 17 

pages (WoS – 1,824) 

6. Melikov A., Mirzayev R., Nair S. Double Sources Queuing-

Inventory System with Hybrid Replenishment Policy // Mathematics, 

2002. 10(14). Article 2423. 16 pages (WoS – 1,824) 

7. Melikov A., Krishnamoorthy A., Shajin D., Sztrik J. Multi-

server queuing production inventory system with emergency 

replenishment // Mathematics. 2002. 10. Article 3839. 25 pages 

(WoS – 2,592) 

8. Меликов А.З., Мирзоев Р.Р., Наир С. Метод расчета 

характеристик системы обслуживания c гибридной политикой 

пополнения запасов от двух источников // Distributed Computer 

and Communication Networks (DCCN2022). Proceeding of the 

XXV International Scientific Conference. Moscow. September 26-

30, 2022. P. 143-149.  
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4. İdarə olunan prosesin vəziyyəti haqqında həm cari, həm də əvvəlki 

məlumatlardan istifadə edən əks-əlaqəli idarəetmə sistemlərinin 

qurulması üçün yanaşma işlənmişdir. Sintez edilən əks-əlaqə 

parametrlərinin optimallığı üçün zəruri şərtlər alınmış, məsələlərin 

həlli üçün alınan şərtlərdən istifadə etməklə ədədi sxemlər 

işlənmişdir. Test məsələləri həll etmək üçün kompüter eksperi-

mentləri aparılmışdır. 

 

İcraçılar: AMEA-nın müxbir üzvü Kamil Ayda-zadə, r.e.d., prof. 

Vaqif Abdullayev, r.e.d., dos. Samir Quliyev 

 

Nəticə dərc olunub:  

1. Aida-zade K.R., Abdullayev V.M. “Controlling the heating of 

a rod using the current and preceding time feedback”, Autom. 

Remote Control, 2022, 83:1, 106–122 (Web – 0,538) 

(Айда-зад К.Р., Абдуллаев В.М. “Управление процессом нагрева 

стержня с использованием текущей и предыдущей по времени 

обратной связи”, Автомат. и телемех., 2022, 1, с.130-149 

(РИНЦ) 

2. K.R.Aida-zade, V.M.Abdullayev “Rod temperature regulation 

using current and time-delayed feedback”, Quaestiones 

Mathematicae, 2022, 45 (8), 22 p, (WoS – 0.81, Q3) 

3 Guliyev S.Z. “Synthesis of zonal controls for a problem of 

heating with delay under nonseparated boundary conditions”, 

Cybernetics and Systems Analysis, Springer, 2018. v.54, p.110-121. 

(WoS – 0,15, SJR – 0,382) 
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5. Qeyri-lokal başlanğıc və sərhəd şərtli parabolik tənlik üçün tərs 

mənbə məsələləri sinfi tədqiq olunmuşdur. Məsələlər sinfinin 

spesifik cəhəti ondan ibarətdir ki, bərpa olunan parametrlər yalnız 

zaman və ya fəza dəyişənindən asılıdır. Baxılan məsələlərin həlli 

üçün düz xətlər üsuluna və alınmış köməkçi sərhəd məsələlərinin 

həllinin xüsusi göstərilişinə əsaslanan qeyri-iterativ ədədi üsul təklif 

olunmuşdur. Proqram təminatı işlənmişdir. Test məsələlər üzərində 

kompüter eksperimentləri aparılmışdır.  

 

İcraçılar: AMEA-nın müxbir üzvü Kamil Ayda-zadə, r.e.d., dos. 

Anar Rəhimov 

 

Nəticə dərc olunub: 

1. Aida-zade K.R., Rahimov A.B. On recovering space or time-

dependent source functions for a parabolic equation with nonlocal 

conditions // Applied Mathematics and Computation, Elsevier Inc., 

2022. v. 419, No 8, 126849 (17 pages). (WoS – 4,397, Q1)  

2. Aida-zade K.R., Rahimov A.B. Numerical Solution to Inverse 

Problems of Recovering Special-Type Source of a Parabolic 

Equation. In: Mathematical Analysis in Interdisciplinary Research. 

Springer Optimization and Its Applications, Parasidis I.N. et.al. 

(eds.), Springer, Cham, 2021, online first 2022, Vol. 179, pp. 85-100 

(Scopus) 

3. Aida-zade K.R., Rahimov A.B. On problem of restoring space 

coeffıcient-functions of special type source in parabolic equation // 

Proceedings of the 8th International Conference on Control and 

Optimization with Industrial Applications (COIA2022), 24-26 

August, 2022, Vol. 2, pp. 45-47. (WoS) 
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6. Yüksək tərtibli və faza məhdudiyyətli diferensial daxilolmalara 

verilən Bolza tipli optimal idarəetmə məsələsi öyrənilmişdir. Euler-

Lagrange daxilolmaları və transversallıq şərtlərinin, həmçinin 

Variasiya Hesabı nəzəriyyəsinin klassik Euler-Poisson tənliyinin 

ümumiləşdirilməsi olan Mahmudovun qoşma diferensial daxilolma-

sından istifadə etməklə optimallıq üçün kafi şərtlər əldə edilir. Alınan 

nəticələr, xüsusən də məlum Neumann-Gale iqtisadi modeli 

çərçivəsində çoxüzlü diferensial daxilolmalarla təsvir edilən iqtisadi 

proseslərin idarə edilməsi problemlərinin həllində müxtəlif praktik 

tətbiqlər tapa bilər. 

 

İcraçı: r.e.d., prof. Elmxan Mahmudov 

 

Nəticə dərc olunub: 

1. E.Mahmudov. Optimization of the Bolza problem with higher-

order differential inclusions and initial point and state constraints, 

journal of Nonlinear and Convex Analysis, 2022, vol. 23, No 5, pp. 

917-941. (WoS – 1,016, Q2) 

2. E.Mahmudov. Optimization of First-order Nicoletti Boundary-

Value Problem with Discrete and Differential Inclusions and Duality, 

Optimization, 2022, (WoS – 2,456, Q1)  

3. E.N.Mahmudov. Optimal Control of the Generalized 

Rockafellar Problem, The 8th International Conference on Control 

and Optimization with Industrial Applications (COIA 2022) 24-26 

August, 2022, Baku (WoS) 
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7. Azərbaycan dilində olan dialoq sistemlərində istifadəçi müraciəti-

nin təsniflənməsi, dil modelinin qurulması və varlıq adlarının təyini 

məsələlərinin birgə öyrənilməsi üçün transformer əsaslı neyron 

şəbəkə modeli işlənmişdir. Təklif olunan neyron şəbəkənin öyrədil-

məsi üçün istifadə olunan məqsəd funksiyası sadalanan məsələlərin 

məqsəd funksiyalarının bükülməsi olaraq minimallaşdırılır. İşdə 

göstərilmişdir ki, bu şəkildə qurulmuş neyron şəbəkə istifadəçi 

müraciətinin təyinini ilə yanaşı tətbiq sahəsini təsvir edən dil 

modelini də eyni zamanda öyrəndiyindən həmin domendə daha 

qənaətbəxş nəticələr verir. 

 

İcraçı: t.ü.f.d., dos. Samir Rüstəmov 

 

Nəticə dərc olunub: 

1. S.Rustamov, A.Bayramova, E.Alasgarov “Development of 

dialogue management system for banking services”, Applied 

Sciences, 2021, N11(22) (WoS -2.679. Q2) 

2. A.Valizada, N.Akhundova, S.Rustamov, “Development of 

speech recognition systems in emergency call centers,” Symmetry, 

apr. 2021, vol. 13, no. 4, p. 634. (WoS – 2,645) 

3. A.Valizada, S.Jafarova, E.Sultanov, S.Rustamov, 

“Development and evaluation of speech synthesis system based on 

deep learning models”, Symmetry, may 2021, vol. 13, no. 5, p. 819. 

(WoS – 2,645) 

4. Y.Maksum, A.Amirli, A.Amangeldi, M.Inkarbekov, Y.Ding, 

A.Romagnoli, S.Rustamov, B.Akhmetov “Computational 

Acceleration of Topology Optimization Using Parallel Computing 

and Machine Learning Methods”, Journal of Industrial Information 

Integration, 2022, vol. 28, №7, 100352 (35 pages) (WoS - 11,718, 

Q1) (SJR-2,745)  
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TƏTBİQ İŞLƏRİ 
 

2022-ci ildə aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticələri əsasında 

plan üzrə 6 elmi-tədqiqat işi və plandan əlavə 1 elmi-tədqiqat işi 

tətbiq edilmişdir: 

 

1. SCADA modeli və Əşyalar İnterneti (İoT) əsasında sənaye 

idarəetmə sistemi işlənmiş və ilkin oaraq Azneft İB-nin Bibiheybət 

mədənindəki quyularda tətbiq edilmişdir. (Asif Rzayev, Qəmbər 

Quluyev) 

 

2. AR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi üçün “Ağıllı kənd” 

platforması əsasında İKT komponentlərinin qurulması sistemi 

yaradılmış və Zəngilanın Ağalı kəndində tətbiq edilmişdir. (Elçin 

Əliyev, İslam Əhmədov) 

 

3. 2022-ci ildə təkmilləşdirilmiş “Formaların tanıma sistemi” 

tətbiqi proqramlar paketi (TPP) Dövlət İmtahan Mərkəzi 

tərəfindən keçirilən ümumi orta təhsil üzrə 9-cu və 11-ci sinif 

buraxılışın yekun qiymətləndirmə imtahanında tətbiq edilmişdir.  

(Elşən Mustafayev, Sona Rzayeva) 

 

4. AR Mərkəzi Bankı üçün Ani Ödəniş Sisteminin (AÖS) Dövlət 

Vergi Xidmətinin “Elektron qaimə-faktura” sistemi ilə inteqrasiyası 

və AÖS-də hesablara vəsaitlərin yığılması imkanının yaradılması 

üçün alqoritmlər və proqram təminatı işlənilmişdir. (Aytən 

Rəhmanova) 

 

5. Elektron Tədris proqram təminatı işlənilmiş və Milli Aviasiya 

Akademiyasında tətbiq edilmişdir. (Əbülfət Rəhmanov) 

 

6. Ceyranbatan su anbarının Abşeron yarımadasının eko və 

biosistemlər kimi sistemli analizi, 17-19-cu illik məlumatların 

müqayisəli analizi, suyun keyfiyyətinin sudakı kimyəvi elementlərin 
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tərkibindən asılılığının analizi, vahid nöqtədə qərar qəbuletmə 

sisteminin işlənilməsi işləri yerinə yetirilmişdir. (Gülçin 

Abdullayeva, Səyyarə Hidayətzadə və T.Ə.Şamçiyev (Ceyranbatan 

Su anbarı FHN bölməsi)) 

 

7. Bakı ş. Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası 

üçün təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım işinin elektronlaşdırılması 

məqsədi ilə intellektual-informasiya sisteminin hazırlanması 

məqsədi ilə Məlumatlar bazası yaradılmişdır. (Gülçin Abdullayeva) 
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P A T E N T L Ə R 
 

2022-ci ildə 6 Avrasiya patenti və 1 respublika patenti 

alınmışdır: 

 

1. Т.А.Əliyev, Ab.H.Rzayev, Q.А.Quluyev, R.Ş.Əsədova. 

“Способ определения содержания воды в пластовой жидкости” 

(“Lay mаyesində suyun miqdarının təyini üsulu”), Avrasiya patenti 

№040237, verilib 11.05.2022. 

 

2. Т.А.Əliyev, Q.А.Quluyev, Аs.H.Rzayev. F.H.Paşayev, 

Y.Q.Əliyev. “Cпособ определения начального периода измене-

ния технического состояния электропогружных установок для 

добычи нефти” (“Neft hasilatı üçün elektrik dalma qurğularında 

texniki vəziyyətin dəyişilməsinin ilkin dövrünün müəyyənləşdiril-

məsi üsulu”), Avrasiya patenti №040522, verilib 16.06.2022. 

 

3. Ə.M.Abbasov, Ab.H.Rzayev, Q.А.Quluyev, R.Ş.Əsədova, 

Z.Q.Qurbanov. “Способ и система регулирования уровня раздела 

фаз нефти и воды” (“Neftin və suyun mərhələlərə ayrılması 

səviyyəsinin tənzimlənməsi üsulu və sistemi”), Avrasiya patenti 

№041493, verilib 31.10.2022. 

 

4. T.A.Əliyev, Ab.H.Rzayev, Q.A.Quluyev, R.Ş.Əsədova, 

Z.Q.Qurbanov. “Cпособ и система управления процессом 

динамического отстоя нефтяной эмульсии” (“Neft emulsiyasının 

dinamik çökdürülməsi prosesinin idarə edilməsi üsulu və sistemi”), 

Avrasiya patenti №042068, verilib 05.10.2022. 

 

5. T.A.Əliyev, Ab.H.Rzayev, R.Ş.Əsədova, Z.Q.Qurbanov, 

A.T.İsgəndərova. “Cпособ автоматического измерения дебита 

нефти” (“Neftin debitinin avtomatik ölçülməsi üsulu”), Avrasiya 

patenti №042193, verilib 05.11.2022. 
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6. T.A.Əliyev, Ab.H.Rzayev, R.Ş.Əsədova, Z.Q.Qurbanov, 

A.T.İsgəndərova. “Способ определения гидропроводности 

нефтяного пласта и устройство для его осуществления” (“Neft 

layının hidrokeçiriciliyinin təyini üsulu”), Avrasiya patenti 

№042424, verilib 01.11.2022. 

 

7. Ədalət Paşayev, Elxan Səbziyev, Arif Həsənov “Rəqəmsal rabi-

tə şəbəkələri ilə göndərilən səs siqnallarının şifrlənmə üsulu”, Alın-

ma tarixi 18.11.2021 (2021-ci ilin hesabatına daxil edilməmişdir). 
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“KİBERNETİKA” XKB ELMİ-TƏDQİQAT 

İŞLƏRİNIN İSTEHSALATDA TƏTBİQİ 
 

• Neft sənayesində (SOCAR) texnoloji proseslərin idarə edilməsi 

üçün SCADA tipli idarəetmə sisteminin tətbiqi; 

• Bir mədəndə (Bibiheybət) sistemin tətbiqi ildə təxminən 15 mln. 

kv/saat elektrik enerjisinə qənaət edir (≈ 1.3 mln. manat); 

• Azneft İstehsalat Birliyində (SOCAR) tətbiq olunmuş TRAP 

sisteminə xidmət göstərilməsi; 

• Pilotsuz uçuş aparatlarının idarəetmə sistemləri üçün bort kompü-

teri və müxtəlif mühəndis-texniki işlərin işlənib hazırlanması; 

• Seysmoakustik stansiyalar şəbəkəsində monitorinq və texniki 

qulluq işlərinin həyata keçirilməsi; 

• Hesabat ili üçün büdcədənkənar vəsaitlərin həcmi təxminən 

300.000 manat təşkil etmişdir. 

 

 

POTENSİAL TƏTBİQİ LAYİHƏLƏR 
 

• Texnoloji proseslərin idarə edilməsində “Əşyaların interneti” 

(IoT) əsasında SCADA tipli beynəlxalq standartlara əsaslanan 

informasiyanın toplanması, ötürülməsi, emalı və müxtəlif sahələrə 

(neft-qaz, energetika və s.) adaptasiya oluna bilən intellektual 

idarəetmə sistemlərinin işlənib hazırlanması;  

• Müxtəlif təyinatlı, o cümlədən xüsusi təyinatlı pilotsuz uçuş 

aparatlarının bort kompüteri, uçuş kontrolleri, xüsusi rabitə və uçuş 

idarəetmə sisteminin və müvafiq proqram təminatının işlənib 

hazırlanması və tətbiqi; 

• Az rəqəmsal resurslu dillər üçün süni intellektə əsaslanan təbii 

dil texnologiyaları. 
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Q R A N T L A R 
 

2022-ci ildə keçirilən qrant layihəsinin müsabiqələrinə institutun 

əməkdaşları tərəfindən 7 layihə təqdim edilmişdir: 

 

Azərbaycan Elm Fondu tərəfindən elan edilmiş “Əsas Qrant 

Müsabiqəsi - 2022” (Fundamental və tətbiqi xarakterli elmi tədqiqat 

layihələri müsabiqəsi) 6 layihə: 

 

1. “Əkin sahələrinin məsafədən zondlama üsulu ilə əldə olunan 

multispektral məlumatlarından istifadə etməklə dəqiq əkinçilik 

metodlarının və modellərinin işlənməsi” mövzusunda layihə; 

Rəhbər – t.ü.f.d. Xanmurad Abdullayev 

 

2. “Paylanmış parametrli obyektlərin mənbələrə nəzərən tərs və 

optimallaşdırma məsələlərinin həlli üçün üsulların və proqramların 

işlənilməsi” mövzusunda layihə; 

Rəhbər – r.e.d., dos. Anar Rəhimov 

 

3. “Azərbaycanın təbii su resurslarından rasional istifadə olunması 

və ekoloji dayanıqlığı təmin edən idarəetmə modellərinin işlənil-

məsi” mövzusunda layihə; 

Rəhbər – t.e.d., prof. Qəmbər Quluyev 

 

4. “Aero və kosmik şəkillərdə obyektlərin tanınması üçün süni 

intellekt alqoritmlərinin, üsullarının və sistemlərinin işlənilməsi” 

mövzusunda layihə; 

Rəhbər – r.ü.f.d., dos. Ədalət Paşayev 

 

5. “Universitetlərdə qərarların qəbul edilməsi prosesini informa-

siya-analitik dəstəkləyən Akademik Reytinq Sisteminin işlənməsi” 

mövzusunda layihə; 

Rəhbər – t.e.d., prof. Ramin Rzayev 
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6. “Hesablana bilən dərin konvolyusiya neyron şəbəkələri 

texnologiyasının işlənməsi” mövzusunda layihə. 

Rəhbər – t.e.d., dos. Polad Heydərov 

 

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Türkiyə Elmi və 

Texnoloji Tədqiqat Şurası (TÜBİTAK) arasında imzalanmış 

Əməkdaşlıq Sazişi üzrə Müştərək Proqramına 1 layihə: 

 

1. “Azərbaycan və türk dillərində strukturlaşdırılmış sənədlərdə 

mətn obyektlərinin tanınması, məlumatların çıxarılması və təhlili, 

intellektual sisteminin işlənməsi” mövzusunda layihə.  

Rəhbərlər: AMEA-nın müxbir üzvü Kamil Ayda-zadə, r.e.d., prof. 

Əfəndi Nəsibov (Dokuz Eylül Universiteti, İzmir) 

 

 

QRANT MÜSABİQƏLƏRİN QALİBLƏRİ 

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası elmi-tədqiqat proqramlarının 

müsabiqəsinə təqdim edilən layihələrdən 2-si qalib olmuşdur: 

 

1. “Pilotsuz uçuş aparatının idarə olunması üçün proqram 

təminatının və müvafiq interfeysin yaradılması” adlı layihə 

Rəhbər  – akademik Əli Abbasov 

Müddət – 01.12.2022 - 01.12.2024 

Məbləğ – 200 000 AZN 

 

2. “Çağrı mərkəzləri üçün intellektual məlumat-sorğu 

sisteminin yaradılması” adlı layihə 

Rəhbər  – t.ü.f.d., dos. Əbülfət Fətullayev 

Müddət – 01.12.2022 - 01.12.2024  

Məbləğ – 190 000 AZN 
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Azərbaycan Elm Fondu tərəfindən 19 avqust 2021-ci ildə elan 

edilən “QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR!” qrant müsabiqəsinə 

təqdim edilən layihələrdən 3-ü qalib olmuşdur: 

 

1. “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə davamlı inkişafı və 

təhlükəsizlik mühitini təmin etmək üçün PUA-ların monitorinqi 

metodlarının təkmilləşdirilməsi” adlı layihə 

Rəhbər  – akademik Əli Abbasov 

Müddət – 01.12.2022 - 01.12.2024 

Məbləğ – 190 000 AZN 

 

2. “İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının 

inkişafı üçün əşyaların interneti (IoT) intellektual sisteminin 

qurulması və tətbiqi” adlı layihə 

Rəhbər  – t.e.d., prof. Elçin Əliyev 

Müddət – 01.12.2022 - 01.12.2024 

Məbləğ – 190 000 AZN 

 

3. “Süni intellekt üzrə milli standartların işlənməsi” adlı layihə 

İştirakçılar: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Riyaziyyat 

və Mexanika İnstitutu, İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Elektron Təhlükəsizlik 

Xidməti. 

 Rəhbər – Lalə Kərimova 

 İnstitutdan iştirak edir – Aynur Əliyeva 

 Müddət – 24 ay 

 Məbləğ – 150 000 AZN 
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2022-ci ilin fevral ayında ERASMUS+ (Action KA171) 

proqramına təqdim edilmiş layihə qalib olmuşdur: 

 

“Ali təhsil tələbələri və işçi heyəti üçün mobillik” adlı layihə 

İştirakçılar: Yunanıstanın Thessaly Universiteti (UTh) və İdarəetmə 

Sistemləri İnstitutu 

Layihənin koordinatoru: AMEA-nın müxbir üzvü Kamil Ayda-zadə 

 

 

AMEA-nın RƏYASƏT HEYƏTİNİN QRANTI 

(2021-ci ildən proqram maliyyələşdirilmir) 

 

“Süni intellekt sistemlərinin kompüter modelləşdirilməsi, 

mürəkkəb dinamik obyektlərin və proseslərin idarə edilməsi” 

adlı layihə 

Rəhbər – AMEA-nın müxbir üzvü Əminağa Sadıqov 

Müddət – avqust 2020 - dekabr 2022 

Məbləğ – 300 000 AZN 
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2022-ci İLDƏ BAŞA ÇATDIRILMIŞ LAYİHƏ: 

 

AMEA-nın 17 iyul 2021-ci il tarixli 315 №-li sərəncamı ilə 

prioritet istiqamətlər üzrə elmi tədqiqat proqramı: 

 

“Süni intellekt, təbii dillərin emalı sistemləri, Azərbaycan dili 

üçün NLP sistemləri” adlı layihə 

Rəhbər – akademik Əli Abbasov 

Müddət – 17.07.2021 - 17.07.2022 

Məbləğ – 100 000 AZN 

 

 

Layihənin məqsədi süni intellekt metodları əsasında çağrı 

mərkəzləri üçün suallara avtomatik cavab verən robot-operatorun 

yaradılması və çağrı mərkəzlərində tətbiqi olmuşdur. Layihə 

“hökumət-akademiya-biznes” platformasında yerli startapların 

imkanlarından istifadə edilməsi və onların inkişafına təkan verilməsi 

məqsədilə NLP (Natural Language Processing) sistemlərinin yaradıl-

ması sahəsində mütəxəssislərə və texniki bazaya malik Robotronics 

startapı ilə birgə həyata keçirilmişdir. 

 

Layihə çərçivəsində aşağıdakı qarşıya qoyulmuş məsələlər 

həll edilmişdir: 

• ASR (Automatic Speech Recognition) sisteminin linqvistik modeli 

üçün Azərbaycan dilində ilk dəfə olaraq böyük həcmli mətn korpusu 

(300 milyon cümlədən ibarət) yaradılmışdır; 

• ASR sisteminin akustik modelinin əsasını təşkil edən 5000 saatlıq 

nitq korpusu yaradılmışdır; 

• Layihədə robot-operatorun yaradılması işlərinin yerinə yetirilməsi 

Azərbaycanda süni intellektin bir sıra istiqamətləri üzrə daha dərin 

tədqiqatlar aparılmasının zəruriliyini ortaya çıxarmışdır. Məsələn, az 

resurslu dillər üçün NLP sistemləri yaratmaq yolunda əsas maneə 

olan böyük həcmli korpusların yaradılması problemi həll edilmişdir;  
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• Azərbaycan dilində nitqi kifayət qədər keyfiyyətlə tanıyan və mətnə 

çevirən ASR sistemi yaradılmışdır; 

• Nitqi (sualı) analiz edərək adekvat şəkildə cavab verən nitqin başa 

düşülməsi sistemi (NLU – Natural Language Understanding) 

yaradılmışdır; 

• Verilmiş suala adekvat cavab verən sistem yaradılmışdır; 

• Mətni insan səsi ilə səsləndirən TTS (Text-To-Speech) sistemi 

yaradılmışdır; 

• Yuxarıda adları sadalanan sistemlərin əsasında insanla dialoq qura 

bilən TOD (Task Oriented Dialog) sistemi yaradılmışdır. 

 

Layihənin yerinə yetirilməsində gözlənilən əsas nəticələr 

aşağıdakılardır: 

1. Çağrı mərkəzlərinin təşkili və fəaliyyəti üçün xərclərin xeyli 

azalmasına səbəb olacaq; 

2. Çağrı mərkəzlərinin iş keyfiyyəti yüksələcək, 24/7 rejimdə daha 

çox vətəndaşa xidmət etmək imkanı əldə ediləcək; 

3. Çağrı mərkəzlərində toplanmış danışıq bazalarında statistik 

analizlər aparmaq üçün imkan əldə olunacaq; 

4. Süni intellekt, dərin öyrənmə, maşın öyrənməsi, böyük verilənlər 

emalı, süni neyron şəbəkələri kimi müasir elm sahələrinin inkişafına 

və tətbiq sahələrinin genişlənməsinə səbəb olacaq; 

5. Tibb, təhsil, istehsal prosesi, müdafiə sənayesi və insan 

fəaliyyətinin digər sahələrində tətbiq olunmasını stimullaşdıracaq; 

6. Daha çox gənc mütəxəssisin bu sahəyə axınını təmin edəcək; 

7. Şəffaflığın təmin olunmasına, insanların təklif və şikayətlərinin 

araşdırılmasına yardımçı olacaq. 
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ELMİ-TƏŞKİLATİ FƏALİYYƏT 
 

ELMİ ŞURANIN FƏALİYYƏTİ 

2022-ci ildə Elmi şuranın 10 iclası keçirilmişdir. İclaslarda 

institutda aparılan elmi-tədqiqat işlərinin hesabatının dinlənilməsi, 

növbəti il üzrə elmi-tədqiqat planının tərtibi, kadr hazırlığı, nəşr 

fəaliyyəti və digər məsələlərə baxılmışdır. 

 

 

KADR HAZIRLIĞI 

İnstitutda 330 işçi çalışır, onlardan 198-i elmi işçi, 35-i elmlər 

doktoru (2-si AMEA-nın həqiqi üzvü, 5-i AMEA-nın müxbir üzvü) 

və 47-si fəlsəfə doktorudur. 

 

KADR POTENSİALI 

Yaş həddi 

Elmi işçilər 

Onlardan alimlik dərəcəsi olanlar 

elmlər doktorları fəlsəfə doktorları 

Cə

mi 
K Q 

Cə

mi 
K Q 

Cə

mi 
K Q 

30 yaşadək 19 10 9 — — — — — — 

30-39 yaş 34 15 19 1 — 1 7 3 4 

40-49 yaş 37 10 18 3 3 — 14 9 5 

50-59 yaş 31 15 16 4 4 — 10 5 5 

60-69 yaş 42 28 14 14 12 2 8 6 2 

70+ yaşa 35 19 16 13 12 1 8 4 4 

Elmi 

işçilərin 

sayı: 

198 106 92 35 31 4 47 27 20 
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2022-ci ildə İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun əməkdaşları və 

dissertantları tərəfindən 4 elmlər doktorluğu və 6 fəlsəfə doktorluğu 

dissertasiya işləri müdafiə edilmişdir. 

 

MÜDAFİƏ EDİLƏN DİSSERTASİYALAR 

Elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün: 

1. 14 yanvar 2022-ci il tarixində institutun aparıcı 

elmi işçisi, dosent Səbziyev Elxan Nəriman 

oğlunun 3338.01 - “Sistemli analiz, idarəetmə və 

informasiyanın işlənməsi” (texnika) ixtisası üzrə 

“Uçan obyektlərin avtonom naviqasiya məlumat-

ları əsasında idarə olunması üçün metodların, 

alqoritmlərin işlənilməsi və tətbiqi” mövzusunda 

dissertasiya işi (mövzunun təsdiqi - 17.02.2020) 

Elmi məsləhətçi – akademik Telman Əliyev 

 

2. 14 yanvar 2022-ci il tarixində institutun 

laboratoriya müdiri, dosent İsayev Məzahir 

Məhəmməd oğlunun 3337.01 - “İnformasiya-

ölçmə və idarəetmə sistemləri” (texnika) ixtisası 

üzrə “Neftin hasilatı, toplanması, hazırlanması, 

nəqli və saxlanılması prosesləri üçün yüksək 

dəqiqlikli informasiya-ölçmə və idarəetmə kom-

pleksinin işlənilməsi və tədqiqi” mövzusunda 

dissertasiya işi (mövzunun təsdiqi - 04.04.07) 

Elmi məsləhətçi – t.e.d., professor Abbas Rzayev 

 

3. 27 may 2022-ci il tarixində institutun aparıcı 

elmi işçisi, dosent Rəhimov Anar Bəybala 

oğlunun 1203.01 - “Kompüter elmləri” (riyaziy-

yat) ixtisası üzrə “Dinamik sistemlər üçün funk-

siyaların verilmiş siniflərində tərs və optimal 

idarəetmə məsələlərinin tədqiqi və ədədi həlli” 
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mövzusunda dissertasiya işi (mövzunun təsdiqi - 10.03.2010) 

Elmi məsləhətçi – AMEA-nın müxbir üzvü Kamil Ayda-zadə 

 

4. 3 iyul 2022-ci il tarixində institutun aparıcı elmi 

işçisi, dosent Quliyev Samir Zakir oğlunun 

1203.01 - “Kompüter elmləri” (riyaziyyat) ixtisası 

üzrə “Bəzi sinif parametrik identifikasiya və 

optimal idarəetmə məsələlərinin ədədi həlli” 

mövzusunda dissertasiya işi (mövzunun təsdiqi - 

10.03.2010)  

Elmi məsləhətçi – AMEA-nın müxbir üzvü Kamil Ayda-zadə 

 

 

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün: 

 

1. 21 yanvar 2022-ci il tarixində institutun elmi işçisi, keçmiş 

doktorantı (2016-2018) Məmmədli (Şükürova) Nigar Oqtay 

qızının 1203.01 - “Kompüter elmləri” (riyaziyyat) ixtisası üzrə 

“Əmsalları intervallar olan qismən tamədədli proqramlaşdırma 

məsələsinin tədqiqi və həll üsullarının işlənilməsi” mövzusunda 

dissertasiya işi 

Elmi rəhbər – r.e.d., professor Knyaz Məmmədov 

 

2. 11 fevral 2022-ci il tarixində institutun keçmiş dissertantı (2007-

2012) Ağayev Faiq Bahadur oğlunun 3338.01 - “Sistemli analiz, 

idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisası üzrə “Prosessual 

hüquqda sosial-hüquqi hadisələrin və proseslərin qeyri-səlis 

modelləşdirilməsi” mövzusunda dissertasiya işi 

Elmi rəhbər – t.e.d., professor Ramin Rzayev 

 

3. 8 aprel 2022-ci il tarixində institutun keçmiş dissertantı (2014-

2018) Əlizadə Ülkər Mehmanəli qızının 3338.01 - “Sistemli analiz, 

idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisası üzrə “Müstəvidə 

mürəkkəb təsvirlərin tanınması üçün metod və alqoritmlərin 
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işlənməsi (USM təsvirləri nümunəsində)” mövzusunda dissertasiya 

işi 

Elmi rəhbər – r.ü.f.d., dosent Gülçin Abdullayeva 

 

4. 20 may 2022-ci il tarixində institutun keçmiş dissertantı (2011-

2015) İsmayılov Nizami Seyfi oğlunun 5302.01– “Ekonometriya; 

iqtisadi statistika” ixtisası üzrə “Günəş aktivliyinin demoqrafik və 

iqtisadi göstəricilərə təsirinin ekonometrik modelləşdirilməsi” 

mövzusunda dissertasiya işi 

Elmi rəhbər – i.e.d., professor Yadulla Həsənli 

 

5. 26 oktyabr 2022-ci il tarixində institutun keçmiş dissertantı (2014-

2018) Mustafayeva Esmira Əli qızı 3338.01 - “Sistemli analiz, 

idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisası üzrə “İnternet 

kanallarında xidməti informasiyanın gizli ötürülməsi üsullarının və 

texnologiyalarının işlənməsi” mövzusunda dissertasiya işi  

Elmi rəhbər – t.e.d., professor Vaqif Qasımov 

 

6. 28 oktyabr 2022-ci il tarixində institutun keçmiş elmi işçisi Əliyev 

Asif Ziyadxan oğlunun 5302.01 - “Ekonometriya; iqtisadi 

statistika” ixtisası üzrə “Azərbaycanda sosial qrupların həyati 

obyektlərlə təminatı keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi modelləri” 

mövzusunda dissertasiya işi 

Elmi rəhbər – AMEA-nın müxbir üzvü Qorxmaz İmanov  
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1208.01 – "Ehtimal nəzəriyyəsi"; 

1203.01 - "Kompüter elmləri".

1203.01 - "Kompüter elmləri";

3338.01 - "Sistemli analiz, idarəetmə və 
informasiyanın işlənməsi"

DİSSERTASİYA ŞURALARI 

 

İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun nəzdində fəlsəfə və elmlər 

doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün AR Prezidenti yanında Ali 

Attestasiya Komissiyasının dissertasiyaların müdafiəsinin təşkili 

üçün 2 dekabr 2019-cu il tarixli F-112 nömrəli əmri ilə ED 1.19 

(riyaziyyat sahəsi) və F-113 nömrəli əmri ilə ED 1.20 (texnika sahəsi) 

dissertasiya şuraları yaradılmışdır. 

 

 
 

   ED 1.19 

(riyaziyyat 

    sahəsi) 

 

 
 

   ED 1.20 

   (texnika 

    sahəsi) 

 

 

 

Hesabat ilində: 

ED 1.19 dissertasiya şurasında 6 dissertasiya işinin müdafiəsi 

keçirilmişdir: 

• elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 1203.01 – “Kompüter 

elmləri” ixtisası üzrə - 2 nəfər;  

• fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün: 1208.01 – “Ehtimal 

nəzəriyyəsi” ixtisası üzrə - 2 nəfər və 1203.01 – “Kompüter elmləri” 

ixtisası üzrə - 2 nəfər. 
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ED 1.20 dissertasiya şurasında 8 dissertasiya işinin müdafiəsi 

keçirilmişdir: 

• elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 3338.01 – “Sistemli 

analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisası üzrə - 1 nəfər;  

• fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün: 1203.01 – “Kompüter 

elmləri” ixtisası üzrə - 3 nəfər və 3338.01 – “Sistemli analiz, 

idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisası üzrə - 4 nəfər.  

 

 

TƏLTİF VƏ MÜKAFATLAR 
 

Uzunmüddətli səmərəli elmi və elmi-

təşkilati fəaliyyətini, fövqəladə 

hallarda idarəetmə məsələlərinin həlli, 

təbii və texnogen təsir risklərinin proq-

nozlaşdırılması, avtomatlaşdırılmış 

idarəetmə sisteminin yaradılması 

sahəsindəki xidmətlərini nəzərə alaraq 

və 60 illik yubileyi ilə əlaqədar 

AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., prof. 

Əminağa Sadıqov AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif 

edilmişdir. 

 

Mürəkkəb strukturlu kütləvi xidmət 

sistemlərinin riyazi modellərinin və 

onların tədqiqi üsullarının yaradılması 

sahəsindəki xidmətlərini nəzərə alaraq 

və 65 illik yubileyi ilə əlaqədar 

AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., prof. 

Ağası Məlikov AMEA Rəyasət 

Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif 

edilmişdir. 
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Azərbaycanda süni intellekt və tibbi 

informatika sahəsində xidmətlərini 

nəzərə alaraq və 75 illik yubileyi ilə 

əlaqədar r.ü.f.d., dos. Gülçin 

Abdullayeva AMEA FRTEB-in Fəxri 

Fərmanı ilə təltif edilmişdir. 

 

 

 

Azərbaycanda yeni nəsil intellektual 

robast monitorinq, diaqnostika, 

proqnozlaşdırma və idarəetmə 

sistemlərinin yaradılması sahəsində 

xidmətlərini nəzərə alaraq və 70 illik 

yubileyi ilə əlaqədar t.e.d., dos. 

Fəhrad Paşayev AMEA FRTEB-in 

Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir.  

 

Elmi və elmi təşkilati fəaliyyətində 

səmərəli xidmətlərini nəzərə alaraq və 

80 illik yubileyi ilə əlaqədar t.ü.f.d., 

dos. Rauf Qədimov AMEA FRTEB-

in Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir. 

 

 

 

İnformatika və idarəetmə sahələrində 

innovativ fəaliyyətinə görə və 60 illik 

yubileyi ilə əlaqədar t.e.d., prof. Elçin 

Əliyev AMEA FRTEB-in Fəxri 

Fərmanı ilə təltif edilmişdir. 
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“Teknofest Azərbaycan 2022” festivalının Sosial 

Texnologiyalar Bölməsində “Finger Talk” 

komandası “Məhdudiyyətli şəxslər (danışma / 

eşitmə) üçün azərbaycan dilində işarələrin 

tanınma sisteminin işlənilməsi” mövzusunda 

bükülmə neyron şəbəkə platformasında (CNN) 

intellektual tanıma sistemi” ilə iştirak etmişdir. 

Sistem birinci yer tutmuş və komandanın 

moderatoru, institutun əməkdaşı Nigar Alışzadə 

Qızıl Medalla təltif olunmuşdur. 

 

 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları 

Konfederasiyası tərəfindən “Əməkdə, 

təhsildə və ictimai fəaliyyətdə xüsusi 

nailiyyətlərinə görə” təsis edilmiş 

“2021-ci ilin İlin peşəkar gənci” fəxri 

adı ilə institutun əməkdaşı Nigar 

Şükürova təltif olunmuşdur.  
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18 noyabr 2022-ci il tarixində İSİ-də Yeni Azərbaycan Partiyasının 

Yasamal rayon təşkilatının sədri Bəxtiyar Nəbiyev və sədr müavini 

Elnarə Mustafayevanın iştirakı ilə partiyanın 30 illik yubileyinə 

həsr olunan tədbir keçirilmiş, institutun baş direktoru, akademik Əli 

Abbasov və İSİ-nin YAP Ərazi təşkilatının sədri Zülal Cəbiyeva 

partiyanın Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur. 

 

 

Həmçinin partiyanın ictimai və 

təşkilati işlərində fərqlənən bir 

qrup əməkdaş institutun Fəxri 

Fərmanı ilə təltif olunmuşdur. 
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ALİMLƏRİMİZİN NAİLİYYƏTLƏRİ 
 

İnstitutun əməkdaşı, İstanbul Texniki Universitetinin Riyaziyyat 

kafedrasının professoru Elmxan Mahmudovun adı 2-ci dəfə ABŞ-

ın Stanford Universitetinin tərtib etdiyi və “Elsevier” nəşriyyatı 

tərəfindən dərc olunan “Dünyanın ən nüfuzlu elm adamları” 

siyahısına daxil edilib. Alimin adı “İllik təsir” kateqoriyasında yer 

alıb. Siyahının hazırlanmasında ixtisaslı nəşrlərin sayı, dərc 

olunduğu jurnalın nüfuzu, patentlərin və istinadların sayı, h-indeksi, 

hm-indeksi, məqalələrin sayı kimi beynəlxalq meyarlar nəzərə 

alınmışdır. 

Aparılan qiymətləndirmə nəticəsində yüksək müvəffəqiyyətlərinə 

görə Elmxan Mahmudov İstanbul Texniki Universiteti tərəfindən 

“Akademik Performans Ödülü” mükafatına layiq görülmüşdür. 

Həmçinin Türkiyənin ölkə başçısı tərəfindən təqdim edilən və ən 

mötəbər elmi mükafatlardan biri sayılan “TUBİTAK elm 

mükafatı”na E.Mahmudovun namizədliyi irəli sürülmüşdür. 

 

AMEA-nın müxbir üzvü Ağası Məlikov Hindistanın Mahatma 

Qandi Universitetində P.Beenanın “İstehsalı və təkrar tətilləri olan 

xidmət-ehtiyatlanma sistemlərinin tədqiqi” mövzusunda fəlsəfə 

doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün yaradılmış dissertasiya şurasının 

sədri təyin edilmişdir. 

 

AMEA-nın müxbir üzvü Kamil Ayda-zadə Qazaxıstanın 

Beynəlxalq İnformasiya Texnologiyaları Universitetində doktorant 

M.T.Jumakanoviçin “Kompüter elmləri və proqram təminatı” ixtisası 

üzrə “Texniki sistemlərin monitorinqi üçün proqram və aparat 

vasitələrinin işlənməsi” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi 

keçiriləcək şuranın üzvü seçilmişdir. 
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KEÇİRİLƏN KONFRANSLAR 
 

2022-ci ildə institut tərəfindən 4-ü respublika müəssisələri və 

2-si xarici ölkələrlə birgə 6 beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. 

 

1. 3-5 fevral tarixlərində İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, 

Kaliforniya Berkli Universiteti və Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə Lütfi Zadənin 100 illiyinə həsr 

olunmuş Ümumdünya Yumşaq Hesablamalar (WConSC-2022)   

8-ci beynəlxalq konfransı; 

 

2. 21-25 mart tarixlərində İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, Ukrayna 

MEA-nın V.M.Qluşkov adına Kibernetika İnstitutu və 

V.A.Andrunaykoviç adına Moldova EA-nın Riyaziyyat və 

İnformatika İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə görkəmli alim 

akademik Şor Naum Zuseleviçin 85 illiyinə həsr olunmuş 

Моделирование и оптимизация в транспорте и логистике     

7-ci beynəlxalq konfransı; 

 

3. 28-29 aprel tarixlərində İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, International Finance 

Corporation of World Bank Group, Türk Dünyası İqtisadçılar Birliyi, 

İslam Bankı, ABŞ Olin Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə 

Rəqəmsal İqtisadiyyat: Müasir Çağırışlar və Real İmkanlar 

mövzusunda 2-ci beynəlxalq konfrans; 

 

4. 24-26 avqust tarixlərində İdarəetmə Sistemləri İnstitutu və Bakı 

Dövlət Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə Sənaye Tətbiqli 

İdarəetmə və Optimallaşdırma (COIA-2022) mövzusunda 8-ci 

beynəlxalq konfrans;  

 

5. 12 oktyabr tarixində AR Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Yıldız Teknik Universiteti, 

İdarəetmə Sistemləri İnstitutu və Beynəlxalq Texniki Strateji 
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İdarəetmə və İdarəçilər Dərnəyinin birgə təşkilatçılığı ilə Yaşıl 

iqtisadiyyat və ekoloji imperativlərə doğru yol: yeni çağırışlar, 

imkanlar və perspektivlər mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki 

konfrans; 

 

6. 8-9 dekabr tarixlərində Sumqayıt Dövlət Universiteti və 

İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə İnformasiya 

sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər 

mövzusunda 3-cü beynəlxalq konfrans; 

 

16 dekabr 2022-ci il tarixində institutda AMEA-nın müxbir üzvü 

Əminağa Sadıqovun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş Fövqəladə 

hallarda idarəetmənin aktual problemləri mövzusunda elmi 

sessiya keçirilmişdir. 

 

 

JURNALLARIN REDAKSİYA HEYƏTİNƏ ÜZVLÜK 
 

Hazırda institutun alimləri 19 xarici ölkənin (ABŞ – 7, Almaniya 

– 1, Rusiya – 1, Ukrayna – 4, Belarusiya – 1, Türkiyə – 3, Hindistan 

– 1, Gürcüstan – 1) tanınmış jurnallarının redaksiya heyətinin 

üzvüdürlər. 

 

2022-ci ildə institutun 3 alimi aşağıdakı jurnalların redaksiya 

heyətinin üzvü seçilmişlər: 

• AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., prof. Qorxmaz İmanov 

“Simurq” Beynəlxalq Kulturoloji jurnalının; 

• T.e.d., prof. Nailə Musayeva İnformasiya Texnologiyaları 

İnstitutunun “Problems of Information Society” jurnalının;  

• R.e.d., dos. İlqar Məmmədov Bakı Mühəndislik Universitetinin 

“Journal of Contemporary Applied Mathematics” jurnalının. 
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KONFRANSLARIN TƏŞKİLİNDƏ İŞTİRAK 

 
İnstitutun alimləri 2022-ci ildə xaricdə keçirilən 14 konfransın 

(Rusiya (Moskva, Omsk, Kareliya, Dnepropetrovsk, İrkutsk), 

Soleziya (Katoviçe), Özbəkistan (Daşkənd), Türkmənistan 

(Aşqabad), Yaponiya (Tokio), Türkiyə (İzmir), Monteneqro (Budva, 

Petrovaç), Ukrayna (Kiyev, Dnipro) həmsədri, təşkilat və ya proqram 

komitəsinin üzvü, iclasın bölmə və seksiya rəhbəri və respublikada 

keçirilən 17 konfransın (Bakı, Sumqayıt, Naxçıvan) sədri, həmsədri, 

təşkilat komitəsinin üzvü və seksiya rəhbəri olmuşlar. 

Xaricdə keçirilən 6 və respublikada keçirilən 5 konfransda plenar 

məruzə ilə çıxış etmişlər. 

 

 

ELMLƏ TƏHSİLİN İNTEQRASİYASI 
 

İnstitutun alimləri bir sıra ali təhsil müəssisələrinin (BDU, 

ADNSU, UNEC, MAA, AzTU, AU, AzMİU və s.) müxtəlif 

kafedralarında çalışırlar.  

 

İnstitutda AzMİU-nun “İnformasiya texnologiyaları və 

sistemləri” kafedrasının filialı fəaliyyət göstərir. 

 

AMEA-nın müxbir üzvü, r.e.d., prof., Kamil Ayda-zadə Dövlət 

İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasına üzv təyin olunmuşdur.  

 

İnstitutda elmlə təhsilin inteqrasiyası istiqamətində tədqiqatlar 

aparılır, onların nəticələri tətbiq edilir, elmi əsərlər çap olunur, 

müxtəlif təhsil müəssisələrinin tələbələri elmi-pedaqoji təcrübə 

keçirlər. Həmçinin təhsil müəssisələri ilə memorandumlar imzalanır, 

müsabiqələrdə iştirak edilir. 
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Elmi-tədqiqatların aparılması: 

2021-2022-ci illərdə institutda elmlə təhsilin inteqrasiyası 

istiqamətində aşağıdakı elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirilmişdir: 

1. “Süni intellekt texnologiyalarından istifadə etməklə biliklərin 

əldə edilməsi prosesini asanlaşdıran modellərin, alqoritmlərin və  

intellektual proqram vasitələrinin işlənilməsi” mövzusunda tədqiqat 

işi;  

2. “Vətəndaş sorğularının qeyri-strukturlaşmış mətnlərinin avto-

matik emalı üzrə intellektual sistemin işlənməsi” elmi-tədqiqat işi; 

 

 

Təcrübə keçirilməsi: 

Hər il İdarəetmə Sistemləri İnstitutuna respublikanın müxtəlif ali 

təhsil müəssisələrindən tələbə və müəllimlər təcrübə keçməyə 

göndərilir. 2022-ci ildə ali təhsil müəssisələrinin 178 tələbəsi (143 

bakalavr və 35 magistrant) institutda istehsalat və elmi-tədqiqat 

təcrübəsi keçiblər: 

• Azərbaycan Texniki Universitetindən – 50 bakalavr, 10 

magistrant; 

• Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetindən – 46 bakalavr, 

25 magistrant; 

• Bakı Dövlət Universitetindən – 42 bakalavr; 

• Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasından – 1 dinləyici,    

3 kursant; 

• Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin SABAH qrupu – 1 

bakalavr; 

 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetindən – 14 

müəllim və Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetindən – 3 

müəllim təcrübə mübadiləsi keçmişdir.  
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“Sabahın alimləri” müsabiqəsi: 

AR Elm və Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü ilə AMEA və digər 

təşkilatlarla birgə hər il “Sabahın alimləri” respublika müsabiqəsi 

keçirilir. İSİ alimləri sözügedən müsabiqədə ümumi təhsil 

müəssisələrinin IX-XI sinif şagirdlərinə layihələrin hazırlmasında 

rəhbərlik edir. 

14-21 fevral 2022-ci il tarixlərində 

müsabiqənin finalçıları 189-190 saylı 

tam orta məktəbin şagirdləri Ramil 

Tağıyev və Ziya Sadıqzadə t.e.d., dos. 

Fəhrad Paşayev rəhbərliyi ilə təqdim 

etdikləri “Radiomodem vasitəsilə 

şifrələnmiş məlumatların ötürülməsi 

və qəbulu” layihəsinin tamamlanması 

məqsədilə institutda olmuşlar. 

Layihədə məlumatların şifrələnməsi, 

RFD-900+ radiomodemi vasitəsilə ötürülməsi, digər kompüterdə 

məlumatın analoji radiomodem vasitəsilə qəbulu, deşifrasiya 

edilməsi və ekranda indikasiyası həyata keçirilir. Prosesin gedişatı 

zamanı xüsusi alqoritm işlənib hazırlanmışdır. F.Paşayev layihə 

üzərində işin gedişi barədə şagirdlərlə müzakirələr aparmış, öz rəy və 

tövsiyələrini bildirmişdir. 

 

 
 

2023-cü ilin fevral ayında keçiriləcək növbəti “Sabahın alimləri” 

respublika müsabiqəsində iştirak edəcək 189-190 saylı tam orta 

məktəbin 10-cu sinif şagirdləri Ziya Sadıqzadə və Əziz Əlizadəyə 

t.e.d., dos. Fəhrad Paşayev və t.e.d., dos. Elxan Səbziyev elmi dəstək 

göstərəcəklər.  
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R.e.d., dos. İlqar Məmmədov Heydər Əliyev adına liseyin 11-ci 

sinif şagirdləri və riyaziyyat müəllimi ilə birlikdə “İxtiyari 

düzbucaqlı üçbucaq üçün hipotenuz və katetlər arasında bərabərsizlik 

şəklində olan münasibətlər” və “Monoton funksiyalar üçün inteqral 

bərabərsizliklər” adlı iki müxtəlif layihə üzrə “Sabahın alimləri” XI 

Respublika müsabiqəsində mütəxəssis alim qismində iştirak 

etmişdir. 

 

İSİ-nin əməkdaşı Səyyarə Hidayətzadə Azərbaycan Gənc 

Müəllimlər Assosasiyası ilə İdarəetmə Sistemləri İnstitutu arasında 

qurulan əməkdaşlığa əsasən, regionlarda texniki bacarıqların inkişaf 

etdirilməsi üzrə Rəqəmsal müəllim, kağızsız sinif otağı layihəsinin 

rəhbəri və koordinatoru seçilmişdir. 

 

Səyyarə Hidayətzadə, həmçinin 1 

fevral - 30 aprel 2022-ci il 

tarixlərində həyata keçirilən 

“Şuşanın rəqəmsal müəllimləri” 

layihəsində ekspert-təlimçi 

olaraq iştirak etmiş və 11 iyun 

tarixində keçirilmiş Gənc müəllimlərin II Forumunda institutu 

təmsil etmişdir. O, 23-30 iyul tarixlərində Türkiyənin Bursa 

şəhərində keçirilən Azərbaycan-Türkiyə müəllimlərinin Yay 

Düşərgəsində iştirak etmiş, 15 sentyabr 2022 - 15 fevral 2023-cü il 

tarixlərində keçirilən “Qarabağın Rəqəmsal Müəllimləri” layihəsinə 

təlimçi-ekspert qismində qatılmışdır.  
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NƏŞR FƏALİYYƏTİ 
 

İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda AMEA-

nın Xəbərləri (FRT seriyası) “Informatics and 

Control Problems” (ISSN 2664-2085) adlı 

ingilisdilli jurnal dərc olunur. Jurnalın baş 

redaktoru AMEA-nın müxbir üzvü Ağası 

Məlikovdur.  

Hər il olduğu kimi 2022-ci ildə də jurnalın 2 

nömrəsi çap olunmuşdur: 

Volume 42 – Issue 1 və Issue 2. 

 

 

 

MONOQRAFİYA VƏ KİTABLAR: 

 

 

Telman Aliev 

“Noise Technology and Control Systems”, 

Elm nəşriyyatı, 2022, 207 s. 
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Шахназ Н.Шахбазова 

“Модели проектирования 

распределенных баз знаний на основе 

нечетких нейронных сетей”, Çaşıoğlu 

nəşriyyatı, 2022, 220 s. 

 

A. Razzaq, T. Babayev, M. Ahmed, Sh. 

Avazov, Q. Abbas, T. Dulambazar 

“Digital CAREC: Analysis of the Regional 

Digital Gap”, CAREC Institute, Republic 

of China, March 2022,122 s. 

 

Sh.N. Shahbazova, J. Kacprzyk, V.E. 

Balas, V. Kreinovich. 

“Recent Developments and the New 

Direction in Soft-Computing Foundations 

and Applications” selected papers from the 

7th World Conference on Soft-Computing, 

Springer, may 29-31, 2008, Baku (2022-ci 

ildə çap olunub) 
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G.Abdullayeva, I.Mirzazadeh, 

H.Naghizade  

“Artificial Intelligence in Problems of 

Diagnostics and Monitoring”, Lambert, 

2022, 62 s. 

 

Aygün Əliyeva 

“Основные направления организации 

обслуживающего производства в 

промышленном секторе 

Азербайджанской Республики”, 

Mütərcim nəşriyyatı, 2022, 144 s. 

 

Ramin Zeynolov 

“İdarəetmədə riyazi modellər və sərhəd 

məsələləri”, Bakı, Füyuzat nəşriyyatı, 

2022, 172 s. 

Bundan əlavə, 7 monoqrafiya çapa təqdim edilib. 
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İsayeva N.R., Müslümov V.B., İbiyev F.T., Həsənov Z.Ə., 

Rəhimov A.B. və b. Azərbaycan dilində “İnformatika” (337 s.) 

və rus dilində “Информатика” (341 s.) imtahanlara hazırlaşanlar, 

yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün vəsait, Bakı, DİM 

“Abituriyent”, 2022. 

 

 

ƏMƏKDAŞLARIN KONFRANSLARDA İŞTİRAKI 

 

Xaricdə (Rusiya, Ukrayna, Türkiyə, İspaniya, Özbəkistan, Polşa, 

Türkmənistan, Monteneqro, Bolqariya, Sileziya, Gürcüstan, Norveç, 

Fransa, Hindistan, ABŞ) keçirilmiş 92 konfransda (4-ü Web of 

Science, 3-ü Scopus, 1-i РИНЦ bazasında) 221 məruzə (135-i məqalə 

və 85-i tezis) edilmişdir. 

Respublikada keçirilmiş 38 konfransda (1-i Web of Science, 2-si 

Scopus bazasında) 135 məruzə (88-i məqalə (32-si Web of Science, 

28-si Scopus bazasında) və 47-i tezis) edilmişdir. 

 

M Ə Q A L Ə L Ə R 

306 məqalə: Web of Science bazasında – 85 (35 konfrans 

materialı); Scopus bazasında – 56 (29 konfrans materialı), РИНЦ 

bazasında – 15 (2 konfrans materialı), digər xarici jurnallarda – 38 

və xaricdə 41 konfrans materialı, respublikada – 71 (28 konfrans 

materialı). 
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TƏDRİS FƏALİYYƏTİ 
 

D O K T O R A N T U R A 

 

AR Nazirlər Kabinetinin 5 mart 2022-ci il tarixli 140s №-li 

sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil 

müəssisələrinin, elmi təşkilatların 2022-ci il üçün doktorant və 

dissertant hazırlığı üzrə qəbul planı”na əsasən, institutun elmlər 

doktoru hazırlığı üzrə qiyabi doktoranturasına 2 yer, fəlsəfə doktoru 

hazırlığı üzrə qiyabi doktoranturasına 3 yer, fəlsəfə doktoru hazırlığı 

üzrə dissertanturasına 6 yer ayrılmışdır. 

 

AMEA Rəyasət Heyətinin 1 aprel 2022-ci il tarixli 8/4 nömrəli 

qərarı ilə verilmiş elana əsasən, 5 aprel-10 may 2022-ci il tarixlərində 

Təhsil şöbəsində fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru hazırlığı üzrə 

doktorantura və dissertanturaya iddiaçıların sənədləri qəbul 

edilmişdir. 

Təqdim edilmiş ərizələrə əsasən, institutun fəlsəfə doktoru 

hazırlığı üzrə doktoranturasına - 14, dissertanturasına - 8, elmlər 

doktoru hazırlığı üzrə doktoranturasına 2 iddiaçı müraciət etmişdir. 

 

AMEA Rəyasət Heyətinin 22 noyabr 2022-ci il tarixli 21/4 №-li 

qərarına əsasən, institutun fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə əyani 

doktoranturasına - 2 nəfər, qiyabi doktoranturasına - 5 nəfər; 

dissertanturasına - 3 nəfər; elmlər doktoru hazırlığı üzrə qiyabi 

doktoranturasına - 2 nəfər qəbul edilmişdir. 

 

Hazırda institutun doktorantura və dissertanturasında ümumilikdə 

49 nəfər olmaqla 21 doktorant və 28 dissertant: 

• Elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktorantura yolu ilə – 9 nəfər 

(onlardan 1 əyani), dissertantura yolu ilə – 6 nəfər; 

• Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorantura yolu ilə – 12 nəfər 

(onlardan 5 əyani), dissertantura yolu ilə – 22 nəfər. 
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Qəbul imtahanları: 

12-14 sentyabr 2022-ci il tarixlərində fəlsəfə doktoru hazırlığı 

üzrə doktoranturaya test üsulu ilə ixtisas fənləri üzrə qəbul 

imtahanları keçirilmişdir.  

Qəbul imtahanlarında 7 iddiaçı iştirak etmişdir:  

• 1203.01 – “Kompüter elmləri” (riyaziyyat) ixtisası üzrə – 2; 

• 1203.01 – “Kompüter elmləri” (texnika) ixtisası üzrə – 2; 

• 3338.01 – “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın 

işlənməsi” ixtisası üzrə – 2: 

• 5302.01 – “Ekonometriya” ixtisası üzrə – 1. 

İmtahan nəticələrinə görə, 2 nəfərin cavabı “əla”, 5 nəfərin cavabı 

isə “yaxşı” qiymətləndirilmişdir. 

 

   
 

 

 

İxtisas və fərq doktorluq imtahanları: 

 

15 aprel 2022-ci il tarixində AMEA-nın 

müxbir üzvü Əminağa Sadıqovun sədrliyi ilə 

“Texnikanın əsasları” ümum-elmi fənnindən 

fərq imtahanı keçirilmişdir. 

 

 

 

17-19 may 2022-ci il tarixlərinə təyin olunmuş yay imtahan 

sessiyasının imtahanlarında müvafiq olaraq 1203.01 – “Kompüter 

elmləri” ixtisasından doktorluq imtahanlarında riyaziyyat istiqaməti 

üzrə - 1, texnika istiqaməti üzrə - 3, “Texnikanın əsasları” ümum-

elmi fənni üzrə fərq imtahanında 4 iddiaçı iştirak etmişdir. 



90 

İmtahan nəticələrinə görə, 1 nəfər “qeyri-kafi”, 3 nəfər “yaxşı”, 5 

nəfər “əla” qiymətləndirilmişdir. 

 

   
 

30 noyabr, 1, 6 və 14 dekabr 2022-ci il tarixlərinə təyin olunmuş 

qış imtahan sessiyasının imtahanlarında müvafiq olaraq iştirak 

etmişlər: 

1203.01 – “Kompüter elmləri” ixtisasının texnika istiqaməti üzrə 

doktorluq imtahanında – 2 iddiaçı; 

3338.01 – “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın 

işlənməsi” ixtisası üzrə doktorluq imtahanında 1 iddiaçı; 

“Texnikanın əsasları” ümum-elmi fənni üzrə fərq imtahanında – 2 

iddiaçı;  

Riyaziyyat fənni üzrə fərq imtahanında - 1 iddiaçı. 

İmtahan nəticələrinə görə, 5 nəfər “əla”, 1 nəfər “yaxşı” 

qiymətləndirilmişdir. 

 

   
 

 

 

Doktorant və dissertantların attestasiyası: 

7, 10 və 17 iyun 2022-ci il tarixlərində t.e.d., dosent Asif Rzayevin 

sədrliyi ilə institutun fəlsəfə və elmlər doktoru hazırlığı üzrə 41 nəfər 

doktorant və dissertantı attestasiyadan keçmişdir: 

- Elmlər doktoru hazırlığı üzrə 13 nəfər, o cümlədən 6 doktorant və 

7 dissertant; 
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- Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 28 nəfər, o cümlədən 6 doktorant və 

22 dissertant. 

 

  
 

 

M A G İ S T R A T U R A 

 

Hazırda institutun I kurs magistraturasında 6 nəfər təhsil alır, 

onlardan: “Kompüter elmləri” ixtisasının “İntellektual sistemlər” 

ixtisaslaşması üzrə 3 nəfər və “Kompüterli modelləşdirmə” 

ixtisaslaşması üzrə 3 nəfər. 

 

İnstitutun II kurs magistraturasında 7 nəfər təhsil alır, onlardan: 

“Kompüter elmləri” ixtisasının “İntellektual sistemlər” 

ixtisaslaşması üzrə 3 nəfər, “Kompüterli modelləşdirmə” 

ixtisaslaşması üzrə 3 nəfər, “Proseslərin avtomatlaşdırılması 

mühəndisliyi” ixtisasının “Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması 

və idarə edilməsi” ixtisaslaşması üzrə 1 nəfər.  

 

23 may 2022-ci il tarixində İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda 

060509 – “Kompüter elmləri” və 060628 – “Proseslərin 

avtomatlaşdırılması mühəndisliyi” ixtisasları üzrə təhsil alan II kurs 

magistrantların magistrlik dissertasiyalarının ilkin müzakirəsi 

keçirilmişdir: 

 

- Aysel Abdullayeva (rəhbər: r.ü.f.d., dos. G.G.Abdullayeva) 

“Qapalı oblastda həndəsi fiqurların tanınmasının alqoritm və 

proqram təminatının işlənilməsi” mövzusunda dissertasiya işi; 
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- Rüstəm Əzimov (rəhbər: AMEA-nın müxbir üzvü K.R.Ayda-

zadə) “Kompüter tanıma sistemində istifadəsi üçün təsvirlərdəki 

obyektlərin əlamətlərinin hesablama alqoritmlərinin və proqram 

təminatının işlənilməsi” mövzusunda dissertasiya işi; 

 

- Orxan Babayev (rəhbər: t.e.d., dos. A.H.Rzayev) “Ştanqlı 

dərinlik nasos qurğularının dinamoqram siqnallarının noise analizi 

alqoritmlərinin və proqram təminatının işlənilməsi” mövzusunda 

dissertasiya işi. 

 

  
 

 

Magistrantların imtahan sessiyaları: 

AMEA prezidentinin 21 dekabr 2021-ci il tarixli 590 №-li 

sərəncamına əsasən, 5 yanvar - 2 fevral 2022-ci il tarixlərində 

magistrantların 2021/2022-ci tədris ili üzrə qış imtahan sessiyası 

keçirilmişdir. 

Sessiya ərzində institutun 

“Kompüter elmləri” və 

“Proseslərin avtomatlaşdırılması 

mühəndisliyi” ixtisasları üzrə I 

kursda təhsil alan 7 magistrantı 

ümumilikdə 8 imtahanda, II 

kursda təhsil alan 3 magistrantı 

isə ümumilikdə 9 imtahanda iştirak etmişdir. 
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AMEA prezidentinin 26 may 2022-ci il tarixli 177 №-li 

sərəncamına əsasən, 1 iyun - 5 iyul tarixlərində magistrantların 

2021/2022-ci tədris ili üzrə yay imtahan sessiyası keçirilmişdir. 

İnstitutda yay imtahan sessiyası 

ərzində “Kompüter elmləri” və 

“Proseslərin avtomatlaşdırılması 

mühəndisliyi” ixtisasları üzrə I 

kursda təhsil alan 7 magistrant 

ümumilikdə 8 imtahanda iştirak 

etmişdir. 

 

Magistrantların attestasiyası: 

10 mart 2022-ci il tarixində institutun “Kompüter elmləri” və 

“Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi” ixtisasları üzrə təhsil 

alan I kurs və II kurs magistrantlarının attestasiyası keçirilmişdir. 

Yekunda Attestasiya Komissiyası magistrantların növbəti semestrə 

keçirilməsi barədə qərar qəbul etmişdir. 

 

  
 

7 iyul 2022-ci il tarixində institutun “Kompüter elmləri” və 

“Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi” ixtisasları üzrə təhsil 

alan I kurs (2-ci semestr üzrə) magistrantlarının attestasiyası 

keçirilmişdir. 

 

  



94 

Magistrlik dissertasiyalarının müdafiəsi: 

16 iyun 2022-ci il tarixində “Kompüter elmləri” və “Proseslərin 

avtomatlaşdırılması mühəndisliyi” ixtisasları üzrə ixtisaslaşdırılmış 

müdafiə şurasının iclasında II kurs magistrantların magistrlik 

dissertasiyalarının müdafiəsi keçirilmişdir: 

 

“Kompüter elmləri” ixtisası üzrə: 

- Aysel Abdullayeva (elmi rəhbər - r.ü.f.d., dos. G.G.Abdullayeva) 

“Qapalı oblastda həndəsi fiqurların tanınmasının alqoritm və 

proqram təminatının işlənilməsi” mövzusunda dissertasiya işi; 

- Rüstəm Əzimov (elmi rəhbər - AMEA-nın müxbir üzvü 

K.R.Ayda-zadə) “Kompüter tanıma sistemində istifadəsi üçün 

təsvirlərdəki obyektlərin əlamətlərinin hesablama alqoritmlərinin və 

proqram təminatının işlənilməsi” mövzusunda dissertasiya işi. 

 

“Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi” ixtisası üzrə: 

- Orxan Babayev (elmi rəhbər - t.e.d., dos. A.H.Rzayev) “Ştanqlı 

dərinlik nasos qurğularının dinamoqram siqnallarının noise analizi 

alqoritmlərinin və proqram təminatının işlənilməsi” mövzusunda 

dissertasiya işi. 

 

Aysel Abdullayeva və Rüstəm Əzimov magistratura pilləsini 

fərqlənmə diplomu ilə bitirmişlər. 

 

     



95 

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR 
 

İdarəetmə Sistemləri İnstitutu Avropa Birliyinin HORIZON 2020 

Çərçivə Proqramının Hüquqi və Maliyyə aspektləri üzrə və AB 

HORIZON EUROPE Elmi Tədqiqat və İnnovasiya Çərçivə Proqra-

mının Rəqəmsal, Sənaye və Kosmos istiqamətləri üzrə milli əlaqə-

ləndirici dayaq nöqtəsidir. 

 

24 yanvar tarixində 2022-2024-cü illər üzrə İslam İnkişaf Bankı 

tərəfindən maliyyələşdirilə biləcək potensial layihələrin müəyyən 

olunması üçün institut tərəfindən layihə təklifləri təqdim edilmişdir: 

1. Süni intellekt əsasında verilənlərin emalı sisteminin inkişafı; 

2. Azərbaycan Respublikasında logistika sektorunun və nəqliyyat 

dəhlizlərinin rəqəmsallaşdırılması strategiyasının hazırlanması; 

3. Koordinatla idarə olunan torpaqşünaslıq və meliorasiya 

məqsədləri üçün distant zondlama multispektral məlumatların 

işlənməsi üzrə intellektual informasiya sisteminin (İİS) yaradılması. 

 

25 yanvar 2022-ci il tarixində İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ilə 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti arasında imzalanmış 

əməkdaşlıq memorandumu çərçivəsində Yunanıstanın Qərbi 

Makedoniya Universitetinin Əşyaların interneti və tətbiq laboratori-

yasının (ITHACA) rəhbəri, professor Panagiotis Sarigiannidis, 

ADNSU-nun high performance computing (HPC) üzrə rektor müşa-

viri, professor Ehsan Musəvi və bir sıra alimlərlə görüş keçirilmişdir. 
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27 yanvar 2022-ci il tarixində Sibir Federal 

Universitetinin Riyaziyyat və Fundamental 

İnformatika İnstitutu və İdarəetmə Sistemləri 

İnstitutu arasında imzalanmış memorandum 

çərçivəsində akademik Telman Əliyev 

A.A.Soldatenkonun “Kombinatorial optimal-

laşdırma alqoritmlərinin işlənib hazırlanması 

qrafik və hiperqrafik şəbəkələrin təhlili” 

mövzusunda dissertasiya işinin avtoreferatına rəy vermişdir. 

 

2 fevral tarixində MDB ölkələri ilə 2023-2024-cü illər üçün 

fundamental elmlər sahəsində əməkdaşlıq planına institut tərəfindən 

aşağıdakı layihələr təklif edilmişdir: 

1. Yerüstü pilotsuz nəqliyyat vasitələrinin naviqasiyası və idarə 

edilməsi üçün modellər və aparat-proqram vasitələri (Модели и 

программно-аппаратные средства навигации и управления 

наземных беспилотных транспортных средств); 

2. Verilənlərin intellektual analiz üsullarının tətbiqi ilə təbii və 

antropogen faktorların təsiri ilə baş verən yanğınların tezliyinə 

(ehtimalına) təsirinin qiymətləndirilməsi (Оценка влияния 

природных и антропогенных факторов на частоту (вероятность) 

возникновения пожара методами интеллектуального анализа 

данных); 

3. Toplanmış və paylanmış parametrli obyektlərin identifikasiya-

sı, optimallaşdırılması və optimal idarə edilməsi məsələlərinin həlli 

üçün ədədi üsulların və proqram təminatının işlənməsi (Разработка 

численных методов и программного обеспечения решения задач 

идентификации, оптимизации и оптимального управления 

объектами с сосредоточенными и распределенными парамет-

рами); 

4. Ölkənin davamlı inkişafının qiymətləndirilməsi, qeyri-səlis 

modellər sisteminin tədqiqi və işlənməsi (Исследование и 

разработка систем нечетких моделей оценки устойчивого 

развития страны); 
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5. Seysmoakustik stansiyalar şəbəkəsinə əsaslanan intellektual 

zəlzələ xəbərdarlıq sistemi (Интеллектуальная система оповеще-

ния подготовки землетрясения на базе сети сейсмоакустических 

станций). 

 

5 mart 2022-ci il tarixində 

AMEA-nın gənc tədqiqatçıları 

üçün Horizon Tədqiqat və 

İnnovasiya proqramı üzrə 

maarifləndirici tədbir keçiril-

mişdir. Tədbirdə AMEA RH 

aparatının Beynəlxalq elmi əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri, b.ü.f.d., 

dos. Esmira Əlirzayeva, Elmi-təşkilat idarəsinin rəisi, f.ü.f.d., dos. 

Rüstəm Rüstəmov, t.ü.f.d. Tofiq Babayev, Milli Əlaqələndirici 

Şəxslər Şəbəkəsinin (MƏŞŞ) bir qrup üzvü və AMEA-nın Gənc Alim 

və Mütəxəssislər şuralarının üzvləri iştirak etmişlər.  

 

28 mart 2022-ci il tarixində Avropa Komissiyasının COST (Elm 

və Texnologiyada Avropa Əməkdaşlığı) Assosiasiyasının ekspert-

lərinin iştirakı ilə Azərbaycanın alim və mütəxəssisləri üçün keçirilən 

tədbirdə COST proqramı, onun əhəmiyyəti və imkanlarından istifadə 

yolları haqqında məlumat verilmişdir. Tədbirdə t.ü.f.d. T.Babayev 

iştirak etmişdir. 

 

20-23 aprel 2022-ci il 

tarixlərində Özbəkistanın Daşkənd 

şəhərində keçirilmiş “Dəmiryolu 

Nəqliyyatı Tərkibi: problemləri, 

həlli yolları, perspektivləri” adlı I 

Beynəlxalq elmi-texniki konfrans-

da akademik Telman Əliyev və 

t.ü.f.d. Tofiq Babayev iştirak etmiş, birgə əməkdaşlıq haqqında 

memorandum imzalanmışdır. 
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19 may 2022-ci il tarixində İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda 

Litvanın “Inta” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə görüş keçirilmiş, birgə 

əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanmışdır.  

Memorandumun məqsədi elektron logistika sistemləri, rəqəmsal 

nəqliyyat dəhlizləri, koordinasiya və elektron ticarət platformaları 

yaratmaqla nəqliyyat və logistika proseslərinin idarə edilməsi və 

rəqəmsallaşdırılması məsələləri üzrə hər iki ölkənin alimləri arasında 

qarşılıqlı elmi fəaliyyətlərin təşkil edilməsidir. 

 

  
 

24 may 2022-ci il tarixində 

Rusiya Federasiyasının Cənubi-

Ural Dövlət Universitetinin 

əməkdaşları, “İnformasiya ölçmə 

texnikası” kafedrasının müdiri, 

“Xüsusi metallurgiya resursları 

mərkəzi”nin rəhbəri, t.e.d., prof. 

S.M.Nikolayevna və rektorun məsləhətçisi Ç.L.Nikolayeviç ilə 

institutda görüş keçirilmişdir. 

 

İnstitutun əməkdaşları 26-29 may tarixlərində Bakıda keçirilən 

Azərbaycan “Teknofest Azərbaycan 2022” Aerokosmik və 

Texnologiya Festivalında iştirak etmişlər. İnstitut 2 sərgi eksponatı 

ilə çıxış etmişdir: 
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1. “Pilotsuz uçuş aparatlarının 

idarəetmə sistemi” və həmin 

sistemi yerinə yetirən “bort” 

(uçuş) kompüteri. 

İnstitutda uçuş aparatlarını idarə 

etmək üçün bort kompüter 

yaradılıb. Yaradılmış uçuş kompü-

teri AMEA-nın Yüksək Texnologi-

yalar Parkında hazırlanmış müşahidə təyinatlı “Şahin” pilotsuz uçuş 

aparatı üzərində sərgi eksponatı kimi təqdim olunurdu. 

 

2. “Süni intellekt”in köməyi ilə 

Azərbaycan dilinin emalı sistemi. 

Hazırda təbii dillərin emalı “süni 

intellekt”in əsas istiqamət-lərindən 

biridir. Azərbaycan dili geniş 

yayılmış dil sayılmır və məhdud 

linqvistik informasiya resurslu dil-

lər qrupuna daxildir. Ona görə də 

dünyanın aparıcı elmi-tədqiqat mərkəzləri tərəfindən bu dillər üçün 

“süni intellekt”in qurulmasına böyük investisiya ayrılmır.  Artıq 20 

ildir ki, bu istiqamətdə işlər aparılır, hazırda kompüter Azərbaycan 

dilini başa düşür və verilən sualları cavablandırır. “Robotroniks” 

startap şirkəti ilə birgə hazırlanan robot operatoru festivalda nümayiş 

edildi. 

 

2 iyun 2022-ci il tarixində İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda 

Rusiyanın OOO AVP texnologiya şirkəti ilə görüş keçirilmiş, birgə 

əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanmışdır. 

Müəssisələr arasında dəmiryolu nəqliyyatında təhlükəsizliyin 

artırılmasına yönəlmiş birgə layihələrin həyata keçirilməsi və 

intellektual sistemlərin yaradılması barədə fikir mübadiləsi 

aparılmışdır. 
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12-13 iyun 2022-ci il tarixlərində Türkmənistan Aşqabad 

şəhərində “Elm, texnika və innovasiya texnologiyaları dövründə 

qüdrətli bir dövlətin yeni intibah dövrü” adlı onlayn formatda 

keçirilən beynəlxalq elmi konfransın plenar iclasında akademik Əli 

Abbasov “Problems and perspectives of creating computer 

processing systems for natural languages with low information 

resources” (“Azrəqəmsal resurslu təbii dillərin kompüter emalında 

problemlər və perspektivlər”) məruzə ilə çıxış etmişdir.  

AMEA-nın müxbir üzvü Əminağa Sadıqov “İnformasiya və 

kommunikasiya sistemləri, kompüter texnologiyaları, dəqiq elmlər” 

bölməsində “Fövqəladə hallarda insanın hərəkətlərinin və psixofiziki 

reaksiyalarının modelləşdirilməsi” mövzusunda məruzə edib.  

 

 29 iyun - 1 iyul tarixlərində 

Polşanın Katovise şəhərində 

Silesian Texnologiya Universite-

tinin təşkilatçılığı ilə “Nəqliyyat 

Problemləri 2022” XIV beynəlxalq 

elmi konfrans keçirilmişdir. 

Konfransda akademik Telman Əliyev və t.ü.f.d. Tofiq Babayev 

iştirak etmişlər.  

 

 

6 iyul 2022-ci il tarixində Horizon Europe proqramının 

əhəmiyyəti və imkanlarından istifadə yolları haqqında məlumatlan-

dırıcı seminar keçirilmişdir. Seminarda t.ü.f.d. T.Babayev və 

institutun alimləri iştirak etmişlər. 
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26-28 sentyabr 2022-ci il tarixlərində Gürcüstanın Tbilisi 

şəhərində keçirilmiş “Transport Bridge Europe-Asia” adlı VI 

Gürcüstan-Polşa beynəlxalq konfransında t.ü.f.d. T.Babayev və 

institutun alimləri iştirak etmişlər. 

 

 

 17-18 oktyabr 2022-ci il 

tarixlərində Çexiyanın Praqa 

şəhərində Eastern Partnership 

Business Forumunda Azərbaycan 

nümayəndə heyətinin tərkibində 

e-Commers işçi qrupunun rəhbəri, 

Rəqəmsal, Sənaye və Kosmos 

istiqamətində Horizon Europe millli təmsilçisi, t.ü.f.d. Tofiq 

Babayev iştirak etmişdir.  

 

 

20-21 oktyabr 2022-ci il 

tarixlərində Gürcüstanın Tbilisi 

şəhərində Elmi-tədqiqat və 

innovasiya işçi qrupun 4-cü 

görüşündə t.ü.f.d. Tofiq Babayev 

iştirak etmişdir.  

 

 

 

 

24-25 oktyabr tarixlərində t.ü.f.d. Tofiq 

Babayev Avropa Komissiyasının təşkil etdiyi və 

Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində rəqəmsal iqtisadiy-

yatın inkişafına dəstək lahiyələrinə həsr edilmiş 

görüşlərdə iştirak etmişdir. 
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 26-27 oktyabr tarixlərində AzTU-

da Yüksək Texnologiyalar Parkı və 

Koreya Elm və Texnologiya 

Siyasəti İnstitutu (STEPI) arasında 

həyata keçirilən “Azərbaycanda 

Yüksək Texnologiyalar Parkının 

istismar proqramı: tətbiq və 

potensialın artırılması” layihəsi 

çərçivəsində keçirilmiş forumda 

t.ü.f.d. Tofiq Babayev və Firəngiz İmanova iştirak etmişlər.  
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İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR 
 

- isi.az, icp.az, telmanaliev.az, conf.cyber.az və wconsc.com saytları 

idarə olunmuş, məlumatlar mütəmadi olaraq yenilənmişdir.  

 

- Elmi sessiya və beynəlxalq konfransların keçirilməsinə dəstək 

göstərilmişdir: 

Dünya şöhrətli alim Lütfi Zadənin anadan olmasının 100 illiyinə 

və elmi irsinə həsr olunmuş VIII Ümumdünya Yumşaq Hesablamalar 

Konfransı (8th World Conference on Soft Computing); 

AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., prof. Əminağa Sadıqovun  60 illik 

yubileyinə həsr olunmuş “Fövqəladə hallarda idarəetmənin aktual 

problemləri” mövzusunda elmi sessiya; 

 

- Şöbənin təşkilatçılığı ilə elmi seminarlar, əlamətdar günlərlə bağlı 

tədbirlər, beynəlxalq görüşlər, Elmi Şura və Dissertasiya Şurasının 

iclasları keçirilmişdir. 

 

- İnstitut alimləri haqqında məlumatlar elmmetrik bazalara (Google 

Scholar, Researchgate və s.) daxil edilmişdir.  

 

- Vikipediyada institut alimlərinin 10 profili yaradılmışdır; 

 

- İnstitutun fəaliyyəti ilə bağlı informasiyalar rəsmi veb saytla yanaşı, 

aşağıdakı sosial şəbəkə hesablarında da yerləşdirilmişdir: 

- “Facebook” səhifəsi; 

- “Facebook” qrupu; 

- “Facebook” qrupu - İSİ Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası; 

- “Youtube” kanalı;  

- “LinkedIn” səhifəsi. 

 

 

 

 

http://isi.az/
http://icp.az/
http://telmanaliev.az/
http://conf.cyber.az/
http://www.wconsc.com/
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İnstitutun veb saytının statistikası: 

Sayt 2010-cu ildən aktiv fəaliyyət göstərir. 

 

 
 

 
 

 

 

2018
2019

2020
2021

2022

110 133 237

1100

1345

isi.az saytına yerləşdirilmiş xəbərlərin sayı

12280 14315
21195

43755 39239
46990 49683

64215

127037
121103

2018 2019 2020 2021 2022

isi.az saytına müraciətlərin sayı

Ziyarətçi Səhifə baxış sayı
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12587
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21067
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Birbaşa və Google axtarış sistemindən keçidlər

Birbaşa Google

161
600 691

5516
4905

2271
1932

2236

3106
2560

2018 2019 2020 2021 2022

Sosial şəbəkə və referal saytlardan keçidlər

Sosial

şəbəkələrdən

Referal

saytlardan


