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Учебни пособия 

 

Геров А., Теодосиев Т., Езици за функционално и логическо програмиране. 

Университетско издателство “Епископ К. Преславски”, Шумен, 2006, 215 стр., 

ISBN-10 954-577-373-1 

Представената книга е от областта на информатиката и изкуствения интелект и е 

посветена на езиците за функционално и логическо програмиране. Основното 

предназначение на тази книга е учебно пособие към основния курс „Езици за 

функционално и логическо програмиране”, преподаван на студенти във Факултета по 

математика и информатика на ШУ „Епископ Константин Преславски”. Книгата се 

състои от 215 страници формат А5 и съдържа 19 теми.  

Учебното пособие разглежда два езика, типични представители на групата на  

дескриптивните езици в програмирането. Като представител на езиците за 

функционално програмиране е представен и разгледан обстойно езика ЛИСП (теми 2-

11), а на езиците за логическо програмиране – езика ПРОЛОГ (теми 12-19). В 

описанието на езиците авторите се придържат към стандарта на тези езици, но освен 

това дават и подробна информация за използваните у нас в практиката и обучението 

диалекти DrScheme и PC Scheme на ЛИСП и Strawberry Prolog на ПРОЛОГ. 

Предвиденият в учебната програма материал е обхванат, и то по системен, 

последователен и завършен начин. Съдържанието на отделните теми е съобразено със 

съвременното състояние на теорията и практиката, което личи не само от цитираните 

източници, но и от представените факти, идеи, разбирания и практики. 

Във всяка тема по подходящ начин са въведени основните понятия, като са 

използвани общовъзприети у нас научни термини и са избегнати заимствания от 

английски език. Където е нужно е въведена и съответна математическа теория. 

Изложението е ясно, последователно и илюстрирано с много подходящо подбрани 

примери, фигури и таблици, множество професионално написани програми. В 

пособието са представени много задачи, голяма част от които са решени, а останалите 

са оставени за упражнения. 

Езикът на изложението е подходящ за студенти от тази степен – без да се страхуват от 

сложност на изказа, терминологията и математическия апарат (където е бил необходим) , 

авторите запазват възможната четивност, лекота на разбиране,  а дори на някои места – и 

увлекателност,  доколкото тя е въобще възможна за такъв тип текстове.   



Книгата е подходяща и за читатели, интересуващи се и от проблемите на 

Изкуствения интелект. 

В края на книгата са показани цитираните източници, които, общо взето са достъпни, в 

случай, че някои студенти решат да проявят по-задълбочен интерес.  

 

Публикации 

 

Представените публикации могат да се класифицират в две научни  области – 

Изкуствен интелект и Програмиране. 

 

I. Изкуствен интелект 

 Мултиагентни системи  

 

Theodosiev T., Multi-Agent System with Sociality, In: Proceeding of the 9th ECCAI 

Advanced Course on Artificial Intelligence (ACAI 2001) and of the affiliated workshop 

"Adaptability and Embodiment Using Multi- Agent Systems" (AEMAS 2001), Prague, 

Czech Republic, pp. 247-256 

Предлага се възможен подход за структура и организация на подходяща среда – 

изкуствена среда със социална структура. Основна хипотеза в тази работа е, че 

системата със социална структура и поведение може да играе  роля на активна моделна 

среда. Моделната система изграждаме на базата на процесния подход. Описани са 

основните елементи на процесния подход. Въведени са понятията: активност, моделно 

(системно) време и “квазипаралелизъм”. Представени са няколко дефиниции на агент и 

са откроени  основните особености и нашата интерпретация. Мултиагентните системи 

разпределят знания между многобройни автономни “агенти”. Агенти с мотиви и цели 

се наричат индивиди. Индивидите се разглеждат като следваща стъпка след 

софтуерните агенти, въвеждайки способност за социално взаимодействие. Описани са 

понятията комуникация, социалност и моделна система. Моделната система съдържа 

две части: променлива и постоянна.   

Представена е теорията на взаимодействащи последователни процеси, която се 

използва за реализация на моделната система. Описана е строга дефиниция на процес и 

неговите методи.  

На всеки етап на проектиране специалистите трябва да разглеждат двете страни 

на обекта на проектиране: изисквания към системата от страна на външната среда и 

организация на функциониране на системата.  

Един от основните подходи при сложни проблеми е агентната парадигма. 

Разгледани са няколко дефиниции на агент, за да се изведат основните акценти и 

да се представи нашата трактовка на понятието индивид.  

Всички Агенти имат обща основна структура: сензори, с които възприемат 

средата; ефектори, чрез които въздействат върху средата; програма, която определя 

поведението на Агента.  

Многоагентните системи (МАС) са общества от Агенти, като Агентите си 

сътрудничат и общуват помежду си за реализиране на колективна цел. Включен в 

МАС Агентът притежава нова много важна характеристика комуникативност. 

Акцентира се върху комуникацията между Агентите и средствата за нейното 

реализиране.  

Агент ръководен от съображения за полезност или целесъобразност (мотиви) е 

Агент, действащ с цел, т. е. съгласно информация коя е желаната ситуация. Агентът 



определя едно състояние като целево и го предпочита пред друго като има предвид 

"полезността" на състоянията за своето бъдеще. Интелигентен Агент отговарящ на 

тези изисквания наричаме индивид. Когато индивидът попадне в социална среда 

върху неговите решения освен възможностите му влияние оказват и мотивите  и 

целите на системата, а също и комуникацията с другите индивиди.  

Всяка размяна на информация между индивидите се ръководи от техните цели и 

планове за реализирането им. Индивидът има някакъв модел за другите в себе си. 

Индивидът трябва да държи сметка за потенциалните действия на другите, 

базирайки се на информацията която има. Социалността е призвана да 

мултиплицира индивидуалните сили за постигане на техните цели (използвайки 

силите на другите индивиди). Приемането на цел е най-важната категория в 

социалното поведение и централен въпрос в социалното взаимодействие.  

Моделната система се състои от описаните по-напред индивиди, което включва 

елемент на социалност в нея. Между индивидите има две нива на социално 

действие:  

- финално – социалният ефект се представя като цел (вътрешна цел) в 

съзнанието на индивида (той знае и иска да я постигне) и  

- функционално – действието се произвежда като ефект (външна цел). 

Действието е функционално като произведен ефект. Такава социалност се 

реализира чрез целите на системата.  

За реализацията на тази моделна система използваме апарата на 

последователните взаимодействащи процеси. Всеки индивид се представя като 

процес. Обектната среда, мотивите и целите образуват обстановката, в която 

действат индивидите от социалната система. Тази обстановка влияе върху 

действията на системата, затова се включва като паралелен процес в повечето 

действия на моделната система.  

 

Теодосиев Т., Процесният подход при реализация на моделна среда със социална 

структура. Сборник доклади на 25-та международна конференция “ICT&P'2000”, 

София, 2000, стр. 85-90 

Търсим ефективност при решаване на сложни задачи, използвайки моделния 

подход. Такива са задачите от диагностичен, прогнозен, конструктивен, управленски 

характер. Основна идея се явява възможността системата да се разложи на паралелни 

подсистеми, взаимодействащи както сами със себе си, така и със своето обкръжение. 

За обезпечаване на паралелни събития се въвежда глобална променлива t0, която се 

нарича моделно (системно) време. С помощта на моделното време t0 се реализира 

квазипаралелната работа на компонентите на модела. "Квази" в дадения случай 

отразява последователния характер на обслужване на събитията, възникващи 

едновременно в различни компоненти на реалната система. Един от възможните 

способи за реализация на “квазипаралелизъм” е процесния подход. 

Построяваме  системата от отделни процеси, компонентите на която 

взаимодействат една с друга и с външната обстановка.  Представени са основни 

понятия: активност, управление на процеса на моделиране, оператор за 

синхронизация. 

Интелигентен софтуерен агент, който може да разсъждава относно и да модифицира 

своите знания и преференции наричаме индивид. Съществуват само индивидът и 

неговото обкръжение. Индивидът  се състои от четири  фундаментални елемента: 



област на активност (d-o-a), система от знания (KS)  система от преференции (PS) и 

метазнания. 

Индивидът действа като част от своето обкръжение, чувствайки взаимодействията с 

това обкръжение,  така че може да променя и оценява своите преференции, знания и 

възможности за адаптиране. Взаимодействието представлява обмяна на информация 

между индивида и обкръжението. Обкръжението може да влияе върху предаваната 

информация, но индивидът самостоятелно и еднозначно определя получената 

информация, съобразно състоянието на своите знания и преференции.  

  Моделната система се реализира чрез апарата на взаимодействащите 

последователни процеси. Цялата система може да се разглежда като процес, 

поведението на който се определя в термините на поведението на съставящите го 

процеси, тази система на свой ред може да бъде разположена в по-широко обкръжение. 

Като обобщение можем да забравим разликата между процеси, обкръжение и системи, 

всички те са все процеси, чието поведение може да бъде предположено, описано, 

фиксирано и анализирано по прост и еднообразен метод. Съставянето на описание на 

модела се нарича формализация на обекта на моделиране. То се състои от две части: 

променлива, която описва реалната система с помощта на наличните средства за 

автоматизация на моделирането и постоянна – реализация на тези средства във вид на: 

времеизмерител, синхронизатор, регистратор, инициализатор, супервайзор. 

Проверяват се състава и връзките на активностите, обединени в процеси. Установяват 

се местата на раждане и потребление на информацията между съответстващите си 

елементи на модела. Съставят се схеми на управляващите връзки между компонентите 

на модела.  

Паралелната композиция между подсистемите, не е по-сложна от последователно 

съчетаване на оператори в традиционните езици за програмиране. За реализацията на 

изложените по-горе идеи се предлага  използването на  просто чисто функционално 

подмножество на ЛИСП. 

 

Теодосиев Т., Едно приложение на процесния подход в моделирането, International 

Journal on Information Theories and Applications,  Volume 5, No. 5, София, 1998, 

стр.169-174, ISSN 1310-0513  

Сложната система се разбива на краен брой части, запазвайки връзките, 

осигуряващи тяхното взаимодействие. В моделирането поведението на компонентите 

на системата се описва с набор от алгоритми, които реализират процесите, протичащи в 

реалната система. Моделът се описва на две части: множество от активности и набор от 

процедури за проверка на появата на събитията и инициализация на съответните 

активности. Управляващата програма за моделиране (УПМ) последователно извършва 

инициализация и изпълнява съответните активности. Всяко събитие в модела, което се 

явява резултат от изпълнение на активност се обслужва от УПМ и изисква някакъв 

времеви ресурс. За реализация на паралелни събития се въвежда глобална променлива 

to, която се нарича моделно (системно) време.  

При процесния подход на моделиране е много важно съблюдаването на сходството 

между структурата на модела и обекта на изследване. Моделът може да се представи 

като набор от описания на процеси, всяко от което описва един клас процеси. При това 

може да има информационни и управляващи връзки не само между компонентите на 

модела, но даже и между отделни алгоритми на тяхното функциониране. Във всеки 

процес се отделят активностите информационно свързани с активности на други 

процеси. Съставя се схема на информационно взаимодействие между процесите и се 

определят приоритетите. При това в процеси се обединяват свързани активности, 



определящи функционирането на една и съща компонента на модела. На всяка 

компонента на обекта на моделиране съответства процес. Преходът от една активност 

към друга активност се счита за изменение на състоянието и се нарича активизация на 

процеса.  

Теорията на взаимодействащите последователни процеси дава строго определение 

на понятието процес и начините за построяване на процеси. Счита се, че конкретно 

събитие в живота на обекта протича мигновено, т. е. явява се елементарно действие без 

протяжност във времето. Процесът е математическа абстракция на взаимодействие на 

системата и нейното обкръжение. Той е поведение на обекта, което може да бъде 

описано като ограничен набор от събития от неговата азбука.  

Взаимодействието е особен вид взаимовръзка на два процеса, единия от които 

предава съобщение, а другия в същото време го приема. Това взаимодействие е 

синхронизирано. От отделните процеси може да се построи система, компонентите, на 

която взаимодействат една с друга и с общото обкръжение. Изборът какво събитие ще 

се случи зависи често от обкръжението, в което работи процеса. За щастие самото 

обкръжение може да се представи като процес, поведението на който се определя в 

същите термини. Това позволява да се изследва поведението на система, състояща се от 

процеса и неговото обкръжение, взаимодействащи при паралелно изпълнение.  

Индивид се използва в смисъл на автономен агент, действащ рационално и 

съзнателно, съобразявайки се със своите цели и състояние на знанията си. С автономен 

се означава, че агента има своето съществуване, което не се обяснява със 

съществуването на другите агенти. Агентите не трябва да модифицират и изоставят 

целите си, защото ще загубят оригиналната си цел. При реално вземане на решение 

целите имат стойности и на базата на тези стойности (които могат да се модифицират 

съобразно контекста) те могат да бъдат сравнени, когато се прави избор. За да бъде 

автономен той трябва да приема цел в съгласие със собствените си цели.  

Динамиката на индивида има дискретен характер и представлява система от събития 

– актове на взаимодействие на индивида с елементи на социалната и несоциална среда, 

както и с самия себе си.  

Моделът се състои от две части. Първата променлива – създава се от изследователя с 

помощта на средства за автоматизация на моделирането. Втората част на модела 

представлява реализация на средствата за автоматизация на моделирането във вид на: 

процедури за изпълнение на операторите за синхронизация на модела, подпрограма за 

пускане и завършване на моделирането и УПМ.  

Задачата, която поставяме пред моделната среда е многокритериална класификация. 

Входните данни представят спецификациите, на които трябва да отговаря търсеното 

решение и данни за обекта, подлежащ на класификация.  

Обектната среда, мотивите и целите образуват обкръжение, в което действат 

индивидите от социалната система. Това обкръжение влияе върху действията на 

системата, затова се включва като паралелен процес в повечето действия на моделната 

система. 

 

Теодосиев Т.,  Опит за използване на моделна система, базирана на 

Взаимодействащи последователни процеси, Сборник доклади на 4 национална 

конференция “Автоматика и Информатика”, София, 1997, стр. 85-88 

Големите доказани възможности на естествените социални системи 

(автономни индивиди, активност и избирателно поведение, взаимодействие 

между индивидите, децентрализъм, специализация, наличие на цели и мотиви) 

мотивира избора на социална структура за изкуствената моделна среда. 

Конструирането на моделна система се свежда до: определяне състава и 



дефиниционните свойства на индивидите; построяване на абстрактна 

инструментална среда; синтезиране на данните, представящи знанията, на които 

всеки индивид е носител.  

За математически апарат се използва теорията на взаимодействащите процеси. 

Тя може да се опише във вид на систематичен набор от алгебрични закони. 

Теорията на взаимодействащите последователни процеси дава строго 

определение на понятието процес и начините за построяване на процеси. Тези 

определения лежат в основата на алгебричните закони, реализациите и 

правилата за доказателство. Най-очевидна сфера на приложение на новите идеи 

е спецификацията, разработката и реализацията на системи, които непрекъснато 

действат и взаимодействат със своето обкръжение. Разгледани са някои понятия 

от тази теория.  

Социалната система се моделира чрез мултиагентни системи. 

Мултиагентните системи са системи, разпределящи знания между паралелни 

индивиди, всеки способен на взаимодействие с други автономни реално 

съществуващи такива. Коментирани са две важни характеристики: цел и мотиви. 

Във всеки момент мотивите подбуждат едновременно към различни действия – 

за да има поведението целенасочен характер, е необходимо да се направи избор 

между тях да се предпочете един, а другите да се подтиснат. Достигането на 

целта освобождава индивида за смяна на актуалния мотив. Индивидите могат да 

служат за моделни образи както на реални материални или абстрактни обекти, 

така и на техни свойства, отношения, събития явления или процеси. Тук 

главното е, как тези индивиди ще могат да реализират задачите, както 

персоналните така и интересуващите няколко индивида. Индивидът действа 

рационално и съзнателно, съобразявайки се със своите цели и състояние на 

знанията си. Всеки индивид може да завърши своите задачи сам или да се 

кооперира с другите индивиди за изпълнение на персонална или глобална задача. 

На тази база се получават различни решения.  

Индивидът е активна компютърна единица, която комбинира вътрешната 

структура на данните с вътрешните процедури за свързване на данните. Всеки 

индивид може да се представи като процес, чието начално събитие определя 

името му, а същността му се крие в процеса след това.  

Всеки процес може да се разглежда като функция f с дефиниционна област В, 

отделяща множество от събития, които могат да служат за начални събития на 

процеса. Ако е настъпило събитие х от В, то f(x) определя последващото 

поведение на процеса. Този подход позволява да се представи всеки процес като 

функция в ЛИСП. Всяко събитие се представя като атом. Процес – това е 

функция, която може да използва тези символи като аргументи. 

От отделните процеси може да се построи система, компонентите, на която 

взаимодействат една с друга и с общото обкръжение. Изборът какво събитие ще 

се случи зависи често от обкръжението, в което работи процесът. За щастие 

самото обкръжение може да се представи като процес, поведението на който се 

определя в същите термини. Това позволява да се изследва поведението на 

система, състояща се от процеса и неговото обкръжение, взаимодействащи при 

паралелно изпълнение. Цялата система също се разглежда като процес, 

поведението на който се определя в термините на съставящите го процеси; тази 

система от своя страна също може да се разположи в още по-широко 

обкръжение. Мотивите, целите, както и обектната среда се включват като 

обкръжение в действията на вътрешните индивиди.  



Социална система е множество от индивиди, които притежават способности 

за взаимодействие помежду си и с външната среда (но като цяло). 

Взаимодействието се състои в предаване на съобщения и се явява събитие 

описвано с двойката с.v, където с е името на канала на взаимодействието, а v - 

предаваното съобщение. 

 

Теодосиев Т.,  Изкуствена социална система, базирана на размити множества. 

Сборник доклади на Юбилейна научна сесия по случай 25-годишнината на 

Шуменския университет, Шумен, 1996, стр.149-151 

Индивидите в моделната среда могат да се разделят на няколко групи: носещи 

знания за обектната среда, носещи уменията на социалната система, носещи 

социалните контакти на моделната среда, носещи критерии, носещи цели, носещи 

мотиви. Моделиращите алгоритми позволяват по входни данни, съдържащи началното 

състояние на системата и фактическите стойности на параметрите на системата да се 

изобразят реалните процеси в системата и да се получат сведения за възможното 

поведение на системата в конкретна ситуация.  

Разгледан е един прост пример – бюро за запознанства. Задачата е 

многокритериална класификация. Тези класове обикновено представляват йерархично 

организирани стереотипи, а процесът на идентифициране е процес на установяване на 

съвпадение между наблюденията върху неизвестна величина и характеристиките на 

известните класове. Данните могат да бъдат несигурни и да съвпадат само частично, 

така че резултатът може да представлява списък от подредени по важност хипотези.  

Избираме за математически апарат теорията на размитите множества. Теорията 

на размитите множества може да се разглежда като математическо средство за по-

прецизно моделиране. Тя дава възможност да се отчитат субективните фактори, които 

водят до неточности при моделирането, може да се разглежда като специализиран 

формален език. Удобна е при сложни области и несъвършени модели.  

В базата знания могат да се включат правила, които носят непълна информация. 

Потребителят на система със знания може да смята, че един факт е верен, но да не е 

сигурен. Степента на сигурност се представя с число, придадено към факта. Правилата 

също имат асоцииран "фактор на достоверност". Могат да успеят няколко правила и 

всяко да показва, че стойността на атрибута е вероятна, но не сигурна. Техните 

"фактори достоверност" се комбинират по определена формула. С появата на повече 

положителна информация се повишава доверието в заключението.  

Входните данни са заявка от кандидат. Всяка заявка съдържа определени 

характеристики на кандидата. Чрез интерфейс на базата на тази информация 

кандидатът се включва в размито множество (индивиди представящи обектната среда в 

социалната среда), определящо всяка една от характеристиките. Отделно се създава 

размито множество на предпочитания партньор чрез изпъкнала комбинация (индивид-

цел), в която всяка характеристика има различно тегло (индивид-умение) в зависимост 

от предпочитанията на кандидата. По този начин обектната среда се представя чрез 

размити множества в социалната среда.  

Какъв е процесът на търсене на решение. Подходът се опира на избор на следваща 

намеса по най-добрия показател (произведението на функцията на принадлежност по 

теглото на характеристиките). Така се предприемат най-важните за системата действия 

като при това се модифицират теглата в зависимост от резултатите. Правят се различни 

композиции от релации (индивиди-социален контакт), докато получим задоволително 

решение. Вземането на решение се ръководи от индивиди-мотиви Системата работи, 

адаптира своите хипотези докато може да направи заключение.  



 

Теодосиев Т., Системи със социална структура – възможен подход при решаване 

на сложни задачи. In: Proceeding of the 2nd National Conference "Automatics and 

Informatics", Sofia, 1995, 103-106 

Целта е не да се моделира реална система, а да се създаде инструментално 

средство за решаване на задачи от по-висока сложност (напр. в областта на 

метеорологията, диагностиката, социалните процеси и други). Изследователят 

описва модела във вид на две части: множество от активности и набор от 

процедури за проверка на появата на събитията и инициализация на съответните 

активности. Всяка активност имитира група от съвпадащи функционални действия 

върху различните компоненти на системата. В процедурите за проверка на появата 

на събитие, се реализира зависимост на изпълнение на функционално действие от 

конкретната ситуация, имаща място в реалната система. Изпълнението на 

алгоритъма също се нарича обслужване на активността.  

Основополагаща хипотеза е, че системи със социална структура и поведение 

могат да изпълняват ролята на активна моделна среда за формиране, поддържане и 

използване на знания. Дейността на социалната система се изразява и изчерпва от 

дейностите на съставящите я индивиди. За да се управлява социалната система са 

необходими мотиви и цели.  

Представена е структурата и организация на социалната система. Една 

съществена особеност на социалната система е, че е изградена от активни елементи 

(индивиди). По отношение на системата изучаваните индивиди са първични и в 

онтологичен и в гносеологичен план, тъй като системата съществува, защото 

съществуват елементите й, а свойствата на системата са функции от свойствата на 

нейните елементи.  

Атрибутивни (неотменни) свойства на индивидите са: рефлексивност и 

реактивност. Индивидът комуникира с другите индивиди чрез изпращане на 

съобщения. Изпращането на информация на индивида (комуникационен 

случай) или модификация на обстановката (използвания свят е като "черна 

дъска") са два начина, чрез които се реализира комуникацията между свободно 

съчетани индивиди.  

Чрез знанията и целите, индивидът може да мисли както за обмислянето на 

множество от възможни решения или планове за постигане на целите. Общ 

принцип за поведението на социалната система като цяло е ефектът на 

пулсацията, който всяка възбуда индуцира у някой индивид, в зависимост от характера 

и силата й поражда изобщо процес на нейното разпространение, докато единичните или 

съгласувани действия на възбудените индивиди не възстановят равновесието в 

системата чрез разрешаване на противоречието, предизвикало възбудата или 

чрез колапс на възбудата и инкапсулирането й в един или няколко новородени, с 

цел отлагане на момента на разрешаването му в очакване на условия за това. 

Разгледан е пример за използване на такива моделни среди със социална 

структура. Предметната област, за която е използвана е класификационни 

задачи. Разгледани са няколко подхода към тази задача: чрез имитационен 

модел; чрез модел построен на базата на прилика между обектите; чрез модел 

базиран на частични решения. 

 

Теодосиев Т., Моделни системи със социална структура – възможен подход в 

моделирането. Доклади на  23 Пролетна конференция на математиците, Ст. 

Загора,  1994, 408-414  



Настоящата работа е в областта на децентрализирания изкуствен интелект. 

Стремежът да се овладеят нови още по-сложни класове от задачи обуславя 

необходимостта от търсене на моделни среди, които да увеличат мощта на 

изследователския апарат.  

Особено интересен е въпросът за достигане на прага на възможностите на 

моделната система. В несоциалните системи (напр. робототехническите) този 

проблем се решава с увеличаване на броя на елементите, т.е. търси се изход 

извън системата. В живата природа проблеми от подобна сложност се решават 

вътре в системата на базата на специализация и насочена мутантност. Тези 

идеи ни навеждат на един възможен подход за структурата и организацията на 

подходяща моделна среда – изкуствена система със социална структура. В 

същата посока ни води и интересът на научната общност към тези системи, 

правят се опити за симулиране на социалното поведение, изследва се 

влиянието на социалните фактори върху познавателните процеси. Засилен е 

интересът към многоагентни системи и кооперативни действия.  

Принципно предимство на този избор пред други аналогични подходи е 

високата му адаптивност по отношение както на обектната област, така и по 

отношение на конкретните задачи, решавани с помощта на формирания в 

средата със социална структура модел.  

Една съществена особеност на тази среда е, че е изградена от относително 

независими активни елементи (индивиди), носители на децентрализирани и 

процедурни знания, мотиви и цели. Те са физиологично идентични, но 

информационно различни. Когато се достигне до ограничението на индивида 

може: да се изнесе противоречието извън индивида, за да се използва 

информация от другите индивиди; да се алармира за невъзможност да се 

справи; невъзможност  на никой в системата да се справи. За разрешаването на 

последното трябва да се синтезира нов индивид с нови качества, носител на 

противоречието. Това е още един механизъм за адаптивност. За да се 

управлява социалната система са необходими мотиви и цели. Общосистемните 

мотив и статус определят общосистемните цели. Общосистемните цели 

позволяват постигане на координация на системата. Опитваме се системата да 

е еднородна, затова мотивите, целите и други характеристики ги превръщаме в 

индивиди. Мотивите определят стремеж към активност и специализация, 

Носители са на устойчивостта, а целите на изменчивостта. Целите трябва да 

притежават инертност. Някои индивиди могат да влияят на целите на 

системата. На целите може да се повлияе отвън като се промени статуса на 

системата. Статусът е интегрална характеристика формираща се от вътрешни 

характеристики и нов външен вход. Индивидът може да въздейства на 

системата: чрез промяна на себе си или чрез някой друг, който има влияние 

върху системата. Заложени са индивиди, които определят целите на базата на 

интегралния статус на системата и общосистемните мотиви, а другите 

индивиди могат да не се ръководят от тях, а от целите.  

Първопричина за нестабилност са смущения отвън, а мотивите и критериите 

за оценка са същинската причина за поведението на системата.  

Разгледан е един конкретен пример на базата, на който се показва 

жизнеността на подобен подход. Системата действа върху базата на теория на 

множествата. Предметната област, за която я използваме е 

класификационни задачи. Предимство на този избор е, че освен в предметната 

област, апаратът на теорията на множествата се използва и при 



вътрешносистемните взаимодействия. Други предимства са: изоморфност с 

други теории, включително и такива (булева алгебра), за които в езиците за 

програмиране има директни средства, прилична моделна мощност. Теорията е 

позната и добре разработена. Опасностите са: използването на една и съща 

теоретична база и за двата модела, които индивида формира в себе си (на 

обектната област и социалното си обкръжение), да бъде използвана 

неправомерно (подвеждане по конкретна предметна област). Има нужда от 

достатъчно формализиран понятийно-функционален модел на социалната 

среда. Целенасочените действия на индивидите представляват многоетапен 

дискретен процес. Те предполагат съгласуване във времето. За да може да се 

осъществи координация на вътрешносистемните процеси е необходимо 

поддържане на вътрешносистемно време. 

 

 Невронни мрежи  

 

Nachev A., Hill S., Teodosiev T., Predictors Based on Distributed ARTMAP Neural 

Network, Proceedings of  the 2006 International Conference on Artificial Intelligence 

“ICAI’06, Las Vegas, USA, 2006, p. 155-161, ISBN: 978-193241598-8 

Статията предлага нелинеен подход за решаване на практическия проблем за 

предсказване на потенциални клиенти, които биха проявили интерес към 

застрахователен продукт, промотиран от застрахователни институции. Целенасоченият 

директен маркетинг прилаган с помощта на подобен инструмент би имал значителен 

икономически ефект за застрахователни институции, които разчитат на подобни 

автоматизирани инструменти. 

За решението на тази задача в литературата са предлагани различни подходи, 

повечето от които линейни, като например статистически техники, генетични 

алгоритми, както и клас невронни мрежи наречени многослойни перцептрони. 

Тази статия предлага алтернативен подход базиран на dARTMAP невронни мрежи,  

произлизащи от Адаптивната Резонансна Теория. Дискутирани  са предимствата и 

недостатъците на предлагания подход. 

За експерименти и сравнителен анализ са ползвани данни получени от реални 

застрахователни компании. Експериментите и симулациите категорично показват, че 

предикторите, базирани на dARTMAP, превъзхождат тези базирани на backpropagation 

многослойни перцептрони по показатели степен на положителни предсказвания, 

цялостна точност и скорост на трениране на предиктора. 

 

Nachev A., Teodosiev T., Using Support Vector Machines for Direct Marketing Models,  

International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), ISSN: 2249 – 

8958, Volume-4 Issue-4, April 2015, 183-190   

Статията изследва използването на предикторна техника 'машини с подкрепящи 

вектори' (support vector machines, SVM) при решаване на маркетингови проблеми. 

Изследването адресира проблеми и аспекти, които авторите считат за пропуски, 

непълноти и неточности, допускани при използването на SVM и публикувани в 

литературата, а именно: 

 Прилагане на едностепенни валидиращи тестове без да се отчита ефекта на 

адаптиране на хиперпараметрите на модела към спецификата на данните, което от своя 

страна води до по-скоро оптимистични и недостатъчно валидирани заключения. 

http://www.ijeat.org/attachments/File/v4i4/D3963044415.pdf


 Използваните еднократни случайни извадки от наличните данни, описани в 

горепосочените публикации не допринасят за солидното валидиране на резултатите, 

тъй като могат да бъдат базирани на еднократен шанс/късмет. 

Адресирайки тези пропуски в методологията, ние прилагаме крос-валидираща 

(cross-validation, CV) техника, комбинирана с итерации върху всяка подгрупа от 

случайно избрани данни и двойно-валидирани тестове. 

Репликирайки експериментите на предишни публикации и прилагайки предложената 

от нас процедура, ние демонстрираме смисъла на новата методология. Друг принос на 

статията е изследване на влиянието на ядрата на SVM към качеството на 

предсказанията на моделите, както и прецизното настройване на хиперпараметрите им 

за получаване на оптимални резултати. Нашите експерименти показват, че изборът на 

ядро Gaussian RBF с параметри C=3, sigma=0.089 или  C=3.5, sigma=0.091 водят до 

точност на предсказанията 91.108%, което е подобрение спрямо резултатите на 

предишните публикации, като същевременно методологията допринася за солидното 

валидиране на тези резултати. 

 

II. Програмиране 

 Стил на програмиране 

 

Teodosiev T., Nachev A., Programming Style in Introductory Programming Courses, 

International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 10, 

Number 10 (2015) pp. 26103-26114 Online ISSN 1087—1090 

Коментиран е съществен атрибут на компютърната програма, на който рядко се 

отделя място в увода в програмирането – стила на програмиране (СтП). Направен е 

опит да се даде дефиниция на това понятие.  

Какво ни носи стилът в програмирането, отнесен към стила в изкуството, 

архитектурата и др. В изкуството стилът е специфичен авторски подход и свидетелство 

за авторство. Най-близко до програмирането е архитектурата. Както архитектът изготвя 

конструктивния проект, който строителният инженер трябва да реализира точно (без 

импровизации), така и програмистът съставя програма, която компютърът не може да 

промени, а само да изпълни. 

В програмирането освен тази функция, стилът носи и практически ползи: има 

елементи, които правят четенето на програмата по-леко и ясно (без да влияят на 

верността и ефективността); елементи, които минимизират опасността от грешки, а 

понякога са дори задължителни за избягване на грешки; елементи за ефективност (по 

време и ресурси). 

По отношение на съдържанието на понятието СтП в работите по темата има 

известни различия, дължащи се на моментното развитие на програмирането (времето, в 

което са писани), целите и инструментите, които са използвани. В болшинството от 

случаите тези различия могат да се разглеждат като разширено тълкуване на понятието.  

Стилът на програмиране широко се разбира само като типографски различия между 

кодовете. Стилът на програмиране е свързан с четивността на програмата. Програмите 

трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да могат да се четат най-напред от 

хора, а не от машини. На хората това е необходимо за коригиране, използване и 

модификация на програмата.  

Общото в цитираните определения е, че СтП – това е стил на мислене, проявяващ се 

в умението да се изобрази алгоритъмът за решение на задача на конкретен език за 

програмиране. 



Характеристиките на стила могат да се разделят на три групи:  

 Имащи отношение към прегледността (отстъпите, интервалите, празните редове, 

дължината на кода) и стандартизацията на оформяне на кода (избор на имена, 

коментари и др.).  

 Подпомагащи откриването на грешки (ляво сравнение; инициализация; област на 

параметрите на цикъла) и предпазването от тях (скоби за избягване на нееднозначност; 

съставен оператор; излишна точка и запетая; предпазване от излизане извън 

дефиниционното множество; излизане от границите на масива). 

 Повишаващи ефективността (оптимизация на вътрешните цикли; изнасяне на 

инварианта извън цикъла; изменение на представянето на данните) и осигуряващи 

верността на програмата (сравнение за равенство на реални числа; грешки на цялата 

аритметика; загуба на точност от неявно преобразуване и смесване на типове; 

ограничаване на недетерминизма; разбиване на подзадачи). 

Дискутирано е мястото на стила на програмиране в обучението по програмиране. 

Обоснована е нуждата от включване на елементите на стила на програмиране в курса 

по Увод в програмирането.  

По отношение на ситуирането във времето на обучението в стил на програмиране 

преобладава мнението, както в работите по темата, така и в обучителната практика, че 

това трябва да се реализира като следващо обучението по програмиране. 

Има и друга гледна точка. Както за много неща в живота първото впечатление е 

много важно.  Личният ни преподавателски опит, а и този на други колеги показва, че 

при програмирането правилното начално обучение играе съществена роля за 

ефективността и качеството на дейността.  

От гореказаното и отчитайки известния факт, че по-трудно да промениш навиците, 

отколкото да  ги създадеш следва, че трябва и може обучението в стил на 

програмиране да е част от увода в програмирането.  

Във всяка основна тема от курса по „Увод в програмирането” може да се обърне 

внимание на важни елементи от стила. По тази причина препоръките за формиране на 

СтП са показани и коментирани като част от всяка от основните теми в курса по “Увод 

в програмирането”. 

Представени  са подходящи примери за обучение в стил, които могат да се включат в 

традиционен курс по „Увод  в програмирането”. 

В програмирането стилът до голяма степен е в това да се постигне единство между 

формата и съдържанието на програмата. Формата трябва да илюстрира, да обяснява и 

документира съдържанието и замисъла.  

 

Теодосиев Т.,  Стил на програмиране в обучението, Сборник доклади на 

Национална конференция „Образованието в информационното общество”, 

Пловдив, 2011, стр. 73-79  

Работата  разглежда необходимостта от обучение в стил на програмиране на 

новаците. Коментира се какво представлява стила на програмиране. Може да се каже, 

че под  концепцията за стил на програмиране се разбира всичко, свързано с 

програмната яснота, простота и всеобщност. Основният акцент се поставя върху 

правилността и ефективността на програмата, за което са нужни  математически навици 

и предварителна работа преди да се седне пред компютъра. Нашият интерес е 

концентриран най-вече върху онези елементи на стила, които влияят върху 

четивността, ефективността и разбира се верността на програмата. 



Представена е ползата от добрия стил. Следването на правилата на добрия стил на 

програмиране значително намаляват вероятността от появяване на грешка на етапа на 

набиране на текста, прави програмата лесно четивна, това на свой ред облекчава 

процеса на проверка и внасяне на изменения.  

Обоснована е нуждата обучението в стил да започне паралелно с изучаването на 

езика за програмиране. Пренаучаването винаги е много по-трудно, отколкото да се 

научиш на правилната техника от самото начало, въпреки че „правилното обучение 

може да е доста скучна работа”. Поради това обучението в стил трябва да върви 

паралелно с усвояване на алгоритмите и езика за програмиране. Доста по-лесно да се 

формират умения за добър стил у студентите, които нямат предварителен програмистки 

опит и безнадеждно трудно да накараш обучаемите на приемат добър стил на 

програмиране, след като те са писали програми с лош стил в продължение на няколко 

години.  

Възможността да се напише хубава и елегантна програми е вече много важно 

умение, което не винаги е във фокуса на компютърната наука и курсове за 

програмиране. Отговорното отношение към  стила на програмиране е много важно и за 

състезателите в началните им стъпки. 

 

Теодосиев Т., Теодосиева Г., Бележки по обучението в стил на програмиране, 

Сборник доклади на Национална конференция "Информационни изследвания, 

приложения и обучение -  i.tech '2003", Варна, 2003,  стр. 84-90  

В тази работа се  спираме на един аспект от процеса на обучението по програмиране, 

който е свързан не толкова с качеството на учебниците, колкото с професионалната 

подготовка и рутината на преподавателя – стила на програмиране. В процеса на 

разработване на програми е необходимо прецизно проектиране и програмиране. На 

тези два етапа в разработката на програми отделяме основно внимание. Разглеждаме 

процеса на разработка на алгоритъма (съществуване, съставяне, правилност) и 

кодирането му на език за програмиране.  

Коментирана е ролята на инварианта при доказателство на правилност на 

програмата.  Основен критерий остава верността на програмата, но трябва да се 

стремим към ефективни и компактни програми, които са основни характеристики на 

стила на програмиране. Представени са няколко примера в тази посока – особености на 

машинната аритметика, използване на булевия тип, избягване на многократни 

преизчисления на израз, използване на флагове, използване на масив с нечислов тип на 

индексите, използване на подпрограми, параметри на подпрограми. Независимо, че 

разгледаните примери са на базата на езика Паскал, направените бележки са до голяма 

степен валидни и за обучение на базата на езика Си (другия език за програмиране, 

който се използва за профилирана подготовка). 

Идеята е, да се даде примерен набор от подходящи задачи, с чиято помощ  може да 

се извърши обучението  в стил на програмиране едновременно с изучаване на езика за 

програмиране. 

 

Бърнева М., Т.Теодосиев, Паскал или Си като първи език за програмиране, Сборник 

доклади на 31-вата Пролетна конференция на СМБ, 2002, София, стр. 234-238, 

ISSN 1313-3330  

Сравняват се два от най-популярните езици за програмиране (Паскал и Си) в 

контекста на първи език за програмиране. Представени  са предимствата и 

недостатъците на двата езика по отношение на обучението по програмиране (цели и 



особености) и качествата на обучаемите. Те служат за изразяване на две различни 

философии на програмиране и имат съществени различия. Направен е сравнителен 

анализ по няколко критерия: типове данни, изрази, оператори, структура на 

програмите и диагностика.    

Това, което цени начинаещият програмист в езика за програмиране (ЕП) – 

достъпност, яснота и гаранции от грешки – на системния програмист му се струва 

излишно и даже го дразни.  

Общоприета е гледната точка, че основна цел на ЕП се явява възможността за 

програмиста да формулира своите мисли в термините на абстракции, съответстващи на 

решаваната задача, а не в термините на възможностите на апаратните средства. 

Сравнение по отношение на типовете. ЕП със силна типизация способстват за 

увеличаване на яснотата и надеждността на програмите. Паскал почти съответства на 

това определение. "Почти" заради записите с варианти и предаването в качеството на 

параметри на процедури и функции.  

При все, че в Си има развити типове данни, той е далеч от това определение. Той е 

разработен, за да предоставя възможност на програмиста активно да използва 

механизма на трактовка на стойностите като данни от различен тип. 

Различието в трактовката на типовете данни е следствие от различните цели, които 

са били поставени при създаването на езиците.  В Паскал се прави опит да се скрие от 

програмиста реалната машина, докато в Си за това не се полагат практически никакви 

усилия. Напротив Си предоставя на опитния програмист удобни средства за 

взаимодействие с реалната машина и нейното управление. 

Сравнения по отношение на изразите. В Паскал операциите не са голям брой. 

Приоритетите на операциите са четири – на унарните, на мултипликативните, 

адитивните и на операциите за сравнение. Вследствие само на четирите нива на 

приоритети в Паскал се налага използването на скоби (един вид – кръгли), дори когато 

математическата нотация не го изисква.  Използват се само един вид скоби, които 

превръщат един подизраз в аргумент. Включени са и редица стандартни функции, 

които участват в изразите (обикновено като едноаргументни операции). 

В Си операцията има обобщен смисъл – присвояването също се разглежда като 

операция.  Има над 30 операции, групирани в 11 приоритетни групи. Тези приоритети 

трябва или да се запомнят или да се ползва справочник, но и тук за по-добра читаемост 

се налага използването на скоби.  

Диагностицираните от транслатора синтактични грешки представляват първата 

бариера по пътя на грешките, допускани от програмиста. В Паскал локализирането на 

синтактичните грешки и извеждане на диагностични съобщения е реализирано по-

удачно отколкото в Си. Много рядко една грешка предизвиква извеждане на две 

съобщения, докато при Си е възможно (и често се случва) да се укаже цял екран от 

"индикации" за грешки.  

Паскал е сравнително прост език, който позволява систематично и точно да се 

изразят концепциите на структурното програмиране. Той притежава развити средства 

за описание на сложни типове данни, позволяващи моделиране на информационни 

структури от всяка предметна област и води до по-добра читаемост на програмите. 

Поради силната типизация, програмите на Паскал се отличават с по-висока 

надеждност отколкото на Си. Принуждавайки програмиста да следва ограниченията в 

Паскал, му се оказва съществена помощ при диагностиката на грешки.  

Си е мощен език с много широко приложение. Поради своята гъвкавост и 

отсъствието на ограничения, Си дава възможност за използване в по-широк спектър от 



области. Той представлява удачен компромис между желанието да разполагаме с тези 

възможности, предоставяни от по-понятните и удобни ЕП и стремежа за ефективно 

използване на особеностите на хардуера. Този ЕП е важен за обучаемите от 

професионална и мирогледна точка.   

 

 Преподаване на програмиране 

Teodosiev T., Nachev A., Role of the Algorithm in Introductory Programming Courses, 

International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 10, 

Number 7 (2015)  pp. 16491-16504  Online ISSN 1087—1090  

Все по-често се наблюдава как дори начинаещи програмисти, получавайки 

условието на задача, сядат пред компютъра и започват да пишат програмния код на 

решението. Пропуска се етапа на анализ на задачата и търсене на „добър” алгоритъм. 

Целта е да се напише работеща програма без значение може ли да се разбере лесно, 

може ли да стане по-ефективна. Този факт е валиден и при участници в ученически 

състезания по програмиране (главно начинаещи). Дори те рядко се стремят да облекчат 

работата си с обмисляне на алгоритъма. Поради учебния характер на задачите е трудно 

да се убедят начинаещите програмисти в ползата от предварителното обмисляне на 

решението. В този смисъл е важен изборът на примери, които да обосноват нуждата от 

внимателното обмисляне на алгоритъма, преди да се премине към съставяне на 

програмата. 

Същият феномен се забелязва и при обучението по математика. Преди години при 

нужда от трудоемки пресмятания на алгебрични изрази имаше стремеж за 

рационализиране на израза с цел минимизиране и оптимизиране на пресмятанията. 

Сега това не се прави, защото се използват модерните ИТ технологии. Новите 

технологии наред с многото им предимства имат и един съществен недостатък. 

Голямото облекчаване на много дейности прави хората мързеливи, убива творческите 

им стремежи, отказва ги да мислят.  

В процеса на обучение решението на задача не е цел, а само средство към целта – 

формиране на начини на действие. В процеса на решаване на задачата се формират 

различни начини на действие. В този смисъл, важен е самият процес за решаване на 

проблема, а не полученият отговор. Верният отговор просто показва, че формирането 

на този начин на действие се развива правилно. Основният акцент се поставя върху 

правилността и ефективността на програмата, за което са нужни  математически навици 

и предварителна работа преди да седнем пред компютъра. За да бъде работата 

ефективна, програмата трябва да е лесно четивна, нейната структура трябва да 

съответства на структурата на алгоритъма на решаваната задача.  

От средата на 80-те години на миналия век основната задача на обучението  по 

информатика е формиране на алгоритмичната култура на обучаемите. Всъщност, 

способността да се определи, запише, провери математически алгоритъм и точно да се 

изпълни, винаги са били основна компонента на математическата култура на 

обучаемия, въпреки че терминът "алгоритъм" може и да не се използва.  

Основната цел на изучаването на език за програмиране е не толкова самият език, 

колкото придобиването на знания и умения за алгоритмизация, разработване на методи 

за решаване на клас от задачи, които традиционно се решават на подобни езици. 

Способностите за  програмиране са свързани по-скоро с предварителната подготовка по 

математика и логика, а не с граматиката на езика за програмиране. Това е доминиращ 

фактор, независимо, че граматиката е също форма на логиката. 



Логиката на изложение на базовия курс и степента на трудност на учебния материал 

говорят за това, че в началото е най-добре да се изучат моделите, след това алгоритмите 

и чак след това – основите на програмирането. Алгоритмизацията като част от 

програмирането се явява централен елемент на курса. След отработване на 

елементарните навици за структурна алгоритмизация, следва да се премине към 

изучаването на език за програмиране.  

В основата на алгоритъма за решение на задачата лежи математическият модел. Не 

трябва да се пести време от разработката и изучаване на свойствата на този модел. Това 

ще помогне за по-доброто разбиране на задачата и намиране на най-естествения път за 

нейното решение. Избира се по най-внимателния начин алгоритъмът за решение. 

Определят се изискванията към ефективността на програмата на етапа на проектиране. 

Използва се представяне на данните, съответстващо на задачата. 

Показан е пример за ролята на обмисления алгоритъм. Разгледаната  задача 

позволява да се илюстрират няколко препоръки за подобряване на ефективността на 

програмата, а накрая убедително показва ползата от обмисляне на алгоритъма. 

Показани са четири варианта на решение на тази задача, като всеки следващ е по-

ефективен, а и по-прост и по-ясен от предходния. Освен това първите два  варианта 

позволяват да се коментира как се оптимизират циклични процеси. 

Трябва да се обръща внимание не само на правилността на програмата, но и на 

качеството ѝ. 

Предлага се връзка между нивата в когнитивната таксономия на Блум и нивата в 

разработване на алгоритъма и имплементацията им в програмата. 

Всеки от предложените варианти на решение може да се съпостави на нива от 

ревизираната версия на когнитивната таксономия на Блум. Нещо повече може 

поотделно да се коментират нивата в пирамидата на Блум по отношение на 

алгоритмизацията и по отношение на програмирането (имплементиране на 

алгоритъма).  

Забелязва се обратнопропорционална зависимост между достигнатото ниво 

(вложените усилия) по отношение на алгоритмизацията и нивото в усвояване на 

програмирането, т.е достигането до по-високо ниво в алгоритмизацията позволява по-

ниско ниво в програмирането.  

От разгледания пример  и направените коментари става ясно, че главните усилия в 

началното обучение по програмиране трябва да се вложат в алгоритмизацията, за която 

е необходима логика и математическа култура. Опирайки се на добрата 

алгоритмизация, е по-лесно да се постигнат резултати в имплементацията.  

 

Теодосиев Т.,  Проблеми на обучението по програмиране, Сборник доклади на 

Национална конференция „Образованието в информационното общество”, 

Пловдив, 2006, стр.51-56  

Предлаганата работа разглежда някои основни (според автора) проблеми на 

обучението по програмиране на студенти и ученици. Част от тях са общи за цялото 

образование (масовизацията на висшето образование на базата на демографския срив, 

липсата на мотивация, ниската общообразователна подготовка и др). Не може да се 

мотивира студент станал такъв, само за да си реши някои социално-битови проблеми 

(да отложи влизането в „армията на безработните” или отбиването на  редовна военна 

служба) или да води  безгрижен живот и приет в специалност, към  която няма никакъв 

афинитет. 



 


