
  

Функционално програмиране 
 

Програмистът трябва да се стреми както към съвършенство на частите, 

така и към адекватност на цялото. 

Всяка компютърна програма е модел на реален или мисловен процес появил се в 

мозъка. Много рядко те се моделират напълно от компютърните програми. 

Ако изкуството интерпретира мечтите ни, компютърът ги изпълнява във вид 

на програми. 

 

Основната характеристика на програмните системи, базирани на знания, 

отличаваща ги от стандартните програмни системи, е използването на знания в тях. 

Знанията в тези системи се представят с помощта на “по-свободни” формализми 

(правила, семантични мрежи, фреймове и т.н.) за разлика от традиционните 

програмни системи, където знанията се представят във вид на алгоритми, т.е. силно 

формализирани. Традиционните програмни системи също съдържат знания, но те са 

вложени в самата програма. Например програмата за решаване на квадратно 

уравнение “знае” как се решават квадратни уравнения. Разликата по отношение на 

системите, базирани на знания е, че такава програма не работи върху знанията, а 

само ги използва, и то по начин, по който програмистът или съставителят на 

алгоритъма ги е осмислил и отразил в програмата. С други думи, знанията се 

използват дотолкова, доколкото програмистът ги е осмислил. Знанията в системите, 

базирани на знания са независими от програмите. Това води до обособяването им 

като отделна функционална част. 

Представянето на знанията в тази функционална част е много по-различно от 

представянето на данните в традиционните програмни системи. Използват се 

списъци с различна дължина и нива на вложение, правила за връзките между 

различни класове обекти, функции, които генерират различни действия в зависимост 

от конкретните входни факти, граматични схеми за разпознаване на езиков 

интерфейс, близък до естествения и пр. 

Инструменталните (или езиковите) средства за представянето на такъв вид 

информация, за ефективния достъп до нея и за обработката ù трябва да притежават 

съответен набор от възможности. 

По-съществените от тях са следните: 

- работа със списъци; 

- дефиниране на рекурсивни функции за нечислови (символни) пресмятания; 

- динамично формиране на обръщения към функции; 

- използване на агрегатни функции; 

- съпоставяне по образец; 

- генериране на алтернативни решения; 

- за реализиране на подхода “проба и грешка” или обхождане с връщане назад; 

- за въвеждане на знания във вид на формули (логически); 

- използване на логически извод; 

- визуален и звуков вход и изход. 

Езиците за функционално програмиране (ЛИСП) и за логическо програмиране 

(ПРОЛОГ) до голяма степен съдържат такива възможности или с помощта на тези 

езици лесно могат да се реализират такива. Поради това, тези два езика са и най-

използваните при проектиране на програмни системи, базирани на знания. Много 

често такива програмни системи представляват само някаква част от по-голяма 

система. В такъв случай крайният вариант на програмите може да е програмиран и 

на друг алгоритмичен език Използването на традиционен език за програмиране може 



  

да се наложи и от изисквания за бързодействие. Но за разработването на 

прототипите на програмни системи, базирани на знания и експерименталното им 

прилагане е значително по-добре да се използват средствата, предоставени от 

езиците за функционално и логическо програмиране. 
 

1 Функционални езици за програмиране 
Императивни и дескриптивни езици. Чисто функционални езици 

 
Императивни и дескриптивни езици 

Масово използваните или традиционните езици за програмиране от високо 

ниво като ПАСКАЛ, АДА, С и подобните на тях съставляват групата на 

императивните езици за програмиране. При тях явно, точно и конкретно, във вид на 

фиксирана изчислителна процедура, се указва как да се получи даден резултат. 

Изчислителната процедура се определя чрез последователност от оператори. 

Наредбата на операторите е съществена. Типично за императивните езици е 

използването на оператор за присвояване. При изпълнението на оператора за 

присвояване стойността на променливата в неговата лява част се унищожава; вместо 

нея на тази променлива се присвоява нова стойност. Тези езици до голяма степен се 

съобразяват с архитектурата на компютрите и на практика се различават от 

асемблерните езици по това, че операторите им представляват обобщени групи от 

машинни команди. Така операторите на езиците за програмиране дават голямо 

удобство на програмистите при описание на изчислителната процедура. 

Като антипод на императивните езиците могат да се разглеждат 

дескриптивните езици. При тях в програмата явно се указва какви свойства има 

желаният резултат, без да се описва точно как се получава този резултат. 

В групата на дескриптивните езици се включват езиците за функционално 

програмиране и езиците за логическо програмиране. (Функционалните езици се 

наричат още и апликативни езици.) Типичен практически разпространен 

представител на функционалните езици е ЛИСП. 

Езикът ЛИСП (LISP – съкращение на LISt Processing - обработка на списъци) е 

разработен в Станфорд под ръководството на Дж. Маккарти в началото на 60-те 

години на 20-ти век и не е бил предназначен за програмиране на задачи от 

изкуствения интелект. Според първоначалните идеи, новият език е трябвало да 

включва освен стандартните възможности и средства за работа с матрици, указатели 

и структури от указатели и др.  Но липсата на достатъчно средства наложило 

редуциране на амбициозния проект (явно за добро) и залагане в езика на прости, но 

универсални принципи – използване на единно списъчно представяне на програмите 

и данните, прилагане на апарата на λ-смятането за дефиниране на функции, 

използването на скоби в синтаксиса на езика, диалогов режим и пр. 

„ЛИСП е за изграждане на организми – мощни, спиращи дъха динамични 

структури, изграждани от малки отряди, които поставят безброй променящи се по-

прости организми на тяхното място. Програмите на ЛИСП запълват библиотеките с 

функции, ползата от които излиза извън границите на приложението, което ги е 

генерирало. Това нарастване на употребата се дължи на списъка – най-характерната 

за   ЛИСП структура”[1]. Най-важните проблеми по отношение на програмирането в 

изкуствения интелект и проектирането на софтуер е надграждането на програмните 

системи. Ние управляваме сложността като изграждаме абстракции, скриващи 

подробностите когато е възможно. Управляваме сложността като установяваме 

стандартни връзки, позволяващи ни да конструираме системи, комбинирайки 

стандартни, добре анализирани парчета по метода „смесвай и съпоставяй”. 



  

Предимства на ЛИСП: прост синтаксис, поддържа мощна модулна 

декомпозиция на  програмите. Може да правим процедурни абстракции, абстракции 

на данни, може да се използват процедури от по-висок ред за обхващане на общите 

неща при прилагане на процедури, може да моделираме локални състояния с 

присвояване и промяна в данните, може да свързваме части от програмите с 

отложено оценяване. 

От ЛИСП в DrScheme се взема простия синтаксис, унифицираното представяне 

на програми като данни  и разполагането на данни, съвместно с освобождаване на 

заетата, но  неизползвана памет. Прибавен е лексическия обхват и блоковата 

структура. 

В крайна сметка съществена роля в разпространението на ЛИСП и в 

утвърждаването му като основен език на изкуствения интелект изиграва авторитетът 

на Станфордската школа и лично на Дж. Маккарти в областта на изкуствения 

интелект, а също така и въвеждането на езика ЛИСП като задължителен за изучаване 

език от студентите на всички учебни заведения в САЩ, свързани с проблематиката 

на изкуствения интелект. 

Най-общо казано, програмата на функционален език се състои от уравнения 

(между името на функцията, с нейните формални аргументи, и тялото на функцията, 

което определя връзките между аргументите от една страна и функционалната 

стойност), чрез които се описват някакви функции. В уравненията могат да се 

използват и примитивни (вградени) функции, включени в езика. Редът, в който са 

подредени уравненията, не е съществен (за разлика от подредбата на операторите в 

императивните езици, която е съществена). Идеята за функционален език изключва 

използването на оператори за присвояване и управление. Но поради съображения за 

удобство и ефективност, използваните в практиката функционални езици съдържат 

императивни конструкции, които са аналогични на операторите за присвояване и за 

преход. 

 
Тезис на Church-Turing: Всяка функция,чието изчисление може да се 

автоматизира, може да бъде пресметната с машина на Turing. 

Факт: Практически всички съвременни езици за програмиране са със същата 

изчислителна сила като на машините на Turing. 
Машини наTuring=императивен стил за програмиране 

Функциите, които могат да се изчислят с машина на Turing са точно тези, които могат 

да се дефинират с λ-израз. 

λ-смятане=функционален стил за програмиране 

Във функционалното програмиране има: 

 функции с параметри, (абстракция); 

 които могат да се прилагат над аргументи, (апликация);  

 които могат да са други функции(функции от висок ред);  

 и могат да се дефинират чрез себе си, (рекурсия); 

...но няма: 

 памет;  

 присвояване;  

 цикли;  

 прескачане(goto, break, return). 

 

Защо функционално програмиране? 

 Кратки и ясни програми (изразителност);  



  

 Лесна проверка за коректност; 

 При еднакви входни данни връщат един и същ резултат (референциална 

прозрачност); 

което позволява... 

 Избягване на повторно пресмятане на резултати чрез запомняне 

(мемоизация); 

 Премахване на части от програмата, които не участват в крайния 

резултат (мъртъв код); 

 Пренареждане на програмата за по-ефективно изпълнение (стратегия за 

оценяване); 

 Паралелно изпълнение на независими части от програмата 

(паралелизация). 

Характерни особености на функционалния стил на програмиране. Основни 

компоненти на функционалните програми. 

Функционалното програмиране е начин за съставяне на програми, при  който 

единственото действие е обръщението към функции, единственият начин за 

разделяне на програмата на части е въвеждането на име на функция и задаването 

за това име на израз, който пресмята стойността на функцията, а единственото 

правило за композиция е суперпозицията на функции. Тук под функция се разбира 

програмна част, която “връща” резултат (по-точно, във функционалното 

програмиране се работи с т.нар. строги функции, които не предизвикват никакви 

странични ефекти, а само връщат стойности). Във функционалното програмиране 

не се използват оператори за присвояване и за цикъл, блок-схеми, предаване на 

управлението. 

Най-съществени елементи на функционалния стил на програмиране (по-

точно, на програмирането във функционален стил) са дефинирането и 

използването на функции. Не се използват никакви клетки от паметта и 

оператори за присвояване и за цикъл, не се описват действия като предаване на 

управлението и т.н. 

Програмирането във функционален стил се състои от: 

 Дефиниране на функции, които пресмятат (връщат) стойности. При това 

тези стойности еднозначно се определят от стойностите на съответните 

аргументи (фактически параметри); 

 Прилагане (апликация) на тези функции върху подходящи аргументи, които 

също могат да бъдат обръщения към функции, тъй като всяка функция връща 

стойност. Затова езиците за функционално програмиране се наричат още 

апликативни езици. 

Основни предимства на функционалния стил на програмиране: 

 Може да се извършва лесна проверка и поправка на съответните програми 

поради липсата на странични ефекти; 

 Подходящ при проектирането на езици за програмиране, предназначени за 

многопроцесорни компютри, в които много от пресмятанията се извършват 

паралелно (поради липсата на странични ефекти не се налага програмистът 

да се грижи за  евентуални грешки при синхронизацията, причинени от 

промени на стойности, извършени в неправилен ред); 

 Могат да бъдат доказвани точно (с математически средства) свойства на 

функционалните програми. 
 



  

Основни недостатъци на функционалното програмиране: 

 Строгата функционалност понякога изисква многократно пресмятане на 

едни и същи изрази; 

 Неестествено и често неефективно е използването им при решаване на 

задачи от процедурен (алгоритмичен) характер. 

 

Чисто функционални езици 
 

В императивните езици идеята за програмиране чрез описване на 

функционални зависимости е обикновено отразена във възможността да се пишат 

подпрограми функции. Програмирането с функции на тези езици обаче е свързано с 

възникването на странични ефекти. Тези странични ефекти се проявяват, ако в 

дадена функция се присвоява стойност на параметър-променлива (параметър 

извикван по име) или на нелокална променлива. В такъв случай подпрограмата е 

функция, но само условно, в термините на съответния език за програмиране. Такава 

подпрограма обаче не е функция съгласно класическото разбиране на това понятие. 

В математиката не е прието една функция да въздейства на променливите си, още 

повече на някакви глобални за нея величини. 

Също така, от математическа гледна точка е доста странно една функция да 

зависи от стойности, които са резултат на оператор за вход. 

В чисто функционалните езици параметрите и аргументите не могат да се 

променят при изпълнението на дадена функция. Или с други думи не се използва 

оператор за присвояване и единствената стойност се получава като функционална 

стойност. При обръщение към дадена функция първо се пресмятат или оценяват 

аргументите (зададени явно или като функционална стойност от прилагането на 

някоя функция върху някакви аргументи), след което се прилага функцията, такава 

каквато е дефинирана върху оценените аргументи, и се получава стойността на 

функцията за дадените аргументи. Естествено след като функционалните езици 

работят със списъци, то резултатът може да е списък от резултати, напомнящ 

векторна стойност. 

За разлика от чисто функционалните езици, ЛИСП включва и елементи на 

императивните езици. Това подобрява неговата ефективност и го прави по-удобен за 

използване, но води до загуба на някои полезни математически свойства на чисто 

функционалните езици. 

 

Важна забележка: Поради използването в обучението на диалекти на ЛИСП  

(например DrScheme и Racket), там където има разлика между стандарта и 

диалекта тя е изрично посочена и могат да бъдат тествани на тези системи.  

 

2 Обща характеристика на езика ЛИСП 

Примитивни изрази. 

Примитивните изрази или само изрази са най-простите, атомарните единици на 

езика. В езика DrScheme примитивни изрази/обекти са: символите (крайни редици 

от знаци, които  не могат да съдържат кавички, скоби и интервали; числата не са 

символи; чрез символите се означават имена на обекти, данни и процедури), 

числата (цели и реални), низовете (редици от знаци, оградени в кавички) и 

списъците (редици от обекти, разделени с интервали, оградени в кръгли скоби). 

Символите, числата и низовете се наричат атоми. 

Примери:       > 45678 ; Въведен е примитивен израз – число. 



  

45678 ; Оценката му съвпада с въведеното 

число. 

> “This is a string.” ; Въведен е примитивен израз – символен 

низ. 

“This is a string.” ; Оценката му съвпада с въведения низ. 

> + ; Въведен е примитивен израз – вградена 

#<procedure +> ; функция (примитивна процедура). 

 

Атоми 

Атомите представляват такива елементарни единици, за които в другите 

“традиционни” езици за програмиране се използват константи, променливи и имена 

на различни обекти – функции, масиви, структури от данни и пр. 

Атомите могат да се разделят на три основни групи: 

 а) символни атоми – поредица от букви и цифри, започващи с буква, 

например: 

 А – атом от една буква, 

 R12 – атом, в който има цифри 

 АТОМ – атом от 4 букви, 

 СПОРТ_ТОТО – атом от 10 букви (знакът _  се възприема като буква). 

Забележка: В някои диалекти в името на символните атоми може да се 

използват и някои специални символи, например: ATOM? 

Дължината на атомите е ограничена единствено от възможностите на 

конкретната реализация; 

 б) числени атоми – цели и реални числа, които се записват по общоприетия в 

езиците за програмиране начин – например както на езика С. В различните версии на 

езика има разнообразни видове числа – двоични, шестнайсетични, с произволна 

основа, рационални (числител и знаменател, разделени с наклонена черта), 

комплексни, с неограничена точност и пр. 

 в) низове – произволна поредица от знаци, заградени от специален знак, 

зависещ от конкретната реализация, например: 

 "А" – низ от един знак, 

 "А = В + С" – низ от 9 знака, 

 " ((:=8иг *НН" – низ от 11 знака. 

Атомите могат да имат стойност и да се използват като променливи 

аналогично на използването на променливите в другите алгоритмични езици. Освен 

това името на един атом също може да бъде обект на символна обработка. Например 

в езика съществуват средства, с помощта на, които от атома SUMAX може да се 

получи атома SYMAY. Това, както по-нататък ще видим, може да се използва за 

динамично променяне на програмата в процеса на работа. 

Има и два специални атома – тяхната стойност е самия атом. Това са атомите #t 

и #f. В DrScheme при логическите операции  с #t  се означава истина, а  с  #f - лъжа. 

При нашите по-нататъшни разглеждания ще използваме следните означения: 

          a) Използваме ъгловите скоби < и > за ограждане на понятията от езика. 

б) Означение за стойност на атом: “[ ]”. Стойността на атома A означаваме с 

[A] и “[A] е 5”, ще разбираме като “стойността на атома A е 5”. Същото твърдение 

ще означаваме и по следния начин: A -> 5. По подобен начин ще означаваме и 

стойност на функция. 

в) Означение за еквивалентност: “≡”. Този знак ще използваме при 

преобразуване на конструкция от езика, при което се получава нова конструкция, 

еквивалентна на първата в смисъл, че представянето на изразите по двата начина 



  

води до едно и също вътрешно представяне, или че двата израза водят до едни и 

същи действия. 

Например:            (A B) ≡ (A . (B . NIL))) 

Тези означения не  са знаци от езика, а от метаезика, т.е. от езика, който 

използваме за описание на езика ЛИСП. 

 

Процедурни средства в езика. Аритметика в ЛИСП. Аритметични функции. 

Числени предикати. Програмиране на аритметични изрази. Логически функции. 

 

Процедурни средства в езика 

Езикът ЛИСП е функционален език, но за да се даде възможност някои 

елементи на програмата да се пишат в процедурен стил, има предвидени средства за 

предаване на управлението, завършване на изпълнението и организация на цикли. 

 

Аритметика в ЛИСП 

 

Числата в ЛИСП, както и в другите езици за програмиране, са от цял или 

реален тип. Те не се описват предварително. Записват се по следния начин: 

- цели числа – [±]цц…ц. Например, +12, 12 и т.н.; 

- реални числа – те могат да бъдат записвани по два начина: 

а) С десетична точка- [±]цц…ц.цц…ц. При такова записване реалните числа 

трябва да съдържат не повече от фиксиран от реализацията брой значещи цифри. 

Ако съдържат повече, те се отрязват като значещи нули в порядъка при вътрешното 

им представяне. 

Ето още няколко примера за реални числа: 

+78.49, -12.1, 15.169. 

б) В експоненциално представяне с мантиса и порядък – то има следния вид: 

[±]цц…ц.цц…цЕ[±]цц. Мантисата се записва по същия начин, както и реалните 

числа с десетична точка, и отговаря на същите ограничения. Порядъкът съдържа 

най-много три цифри. 

Ето няколко примера на записване на реални числа: 

+12.72Е-12, -0.19Е02, 98.71Е+02, 196Е-02, -2581Е3. 

Последното число е цяло по стойност, но е реално по вътрешна представяне (с 

плаваща точка) и с него не може да се работи като с цяло число. 

Реалното число при записването си не трябва да започва или завършва с 

десетична точка, т.е. забранено е да се записва, например .5 или 5.. В този случай би 

трябвало да се запише: 0.5 или 5.0. 

Знакът на числото трябва да се поставя непосредствено преди него. Вътре в 

числото не трябва да има интервали, тъй като те се третират като ограничители. 

В различните версии на езика има разнообразни възможности за представяне 

на двоични и шестнайсетични числа, на комплексни числа, рационални числа, на 

числа с неограничена точност и т.н. 

 

Забележки 

 а) В ЛИСП числата се третират като специален вид атоми, чиито стойности (оценки) 

съвпадат с алгебричните стойности на числата. 

Така например, ако в обръщението към функция е записано числото 5, то ще 

бъде оценено и за работа ще се вземе стойност  +5, т.е. +5 ->+5, 5->+5, -5->-5; В 

ТОЗИ СЛУЧАЙ СТАВА ДУМА ЗА ЦЕЛИТЕ ЧИСЛА +5 И –5. Обаче –0.5Е01 ->-5 е 

реално число по своето вътрешно представяне. 



  

Аритметични функции 

Аритметичните функции имат следния вид: 

(<ИМЕ НА АРИТМЕТИЧНА ФУНКЦИЯ> А1 А2 … АN) 

Аi са аргументи на аритметичната функция, които в някои случаи могат да бъдат 

произволен брой. Те са изрази, които се оценяват, и стойностите им трябва да бъдат 

числа. Ако някоя от тях е реално число, то от това реално число нататък стойностите 

се разглеждат като реални и съответните аритметични  действия – като върху реални 

числа, а резултатът ще е също реално число. 

 

Функция PLUS  
Това е функция на два или повече аргумента и изглежда по следния начин: 

(PLUS арг1 арг2 ...аргn) или 

(+ арг1 арг2 ...аргn) 

Функцията се прилага последователно отляво надясно върху алгебричните 

стойности на аргументите. 

 

Функция TIMES 
Функцията умножава две или повече числа и има следния вид:  

(TIMES арг1 арг2 ...аргn)  или 

(* арг1 арг2 ...аргn) 

Например: 

(* (+ 2 3) (* 3 5)) -> 75 

(* (+ 1 2) –2 4) -> -24 

 

Функция DIFFERENCE 
С тази функция се извършва последователно изваждане на числата. Обръщението е: 

(DIFFERENCE  арг1 арг2 ...аргn)   или 

(-  арг1 арг2 ...аргn) 

Например: 

(- (* 4 5) (* 5 5) -3) -> -2 

(- 1 -1) -> 2 

 

Функция QUOTIENT 
За деление на цели числа се използва функция, към която обръщението е: 

(QUOTIENT арг1 арг2) 

Като резултат от последователното прилагане на функцията QUOTIENT отляво 

надясно върху стойностите на аргументите се получава тяхното частно. Ако се делят 

две цeли числа, при което се получава остатък, остатъкът се пренебрегва.  

Например: 

(QUOTIENT 10 3)->3 

(QUOTIENT 20 7)->2 

(QUOTIENT 20 27)->0 

 

Функция REMAINDER 

За деление на цели числа се използва функция, към която обръщението е: 

(REMAINDER арг1 арг2) 

Като резултат от последователното прилагане на функцията REMAINDER отляво 

надясно върху стойностите на аргументите се получава остатъка при целочислено 

деление. 

Например: 



  

(REMAINDER 10 3)-> 1 

(REMAINDER 20 6) ->2 

(REMAINDER 10 13) ->10 

 

Функция / 
За деление на реални числа се използва функция, към която обръщението е: 

           (/ арг1 арг2 ...аргn) 

Ако се делят цели и реални числа, резултатът ще бъде както при делението на 

реални числа. При това в някои версии на езика се превключва на реална аритметика 

от момента на  появяването  на  първия  аргумент  от  тип  реално  число, например (/ 

11 4 0.1) -> 20.0  понеже при целочислено делене 11 : 4 = 2, а след това 2 : 0.1 = 20.0, 

а в други версии (Dr Scheme и PC Scheme) е достатъчно който и аргумент да е от тип 

реален, за да се приложи реална  аритметика  върху  всички  аргументи,  например (/ 

11 4 0.1) -> 27.5 понеже делене 11 : 4 = 2.75 и 2.75 : 0.1 = 27.5. Но разбира се във 

всички версии (/ 11.0 4.0 0.1) -> 27.5. 

 

Функция ABS 

ABS е функция за намиране на абсолютна стойност на число. Обръщението към нея 

изглежда по следния начин: 

(ABS арг). 

Например: 

(ABS (* 1 –5)) -> 5 

 

Функция ROUND 
За да закръглим едно число от тип плаваща запетая до тип цяло, се използва 

следното обръщение: 

(ROUND арг) 

Например: 

(ROUND 5.1)->5.0 

(ROUND 5.9) ->6.0 

(ROUND -5.1) ->-5.0 

(ROUND -5.5) ->-6.0 

 

Функция TRUNCATE 

(TRUNCATE арг) 

В резултат от изпълнението ù се получава цялата част на аргумента, като дробната 

част се елиминира, т.е. не се закръгля.  

Например: 

(TRUNCATE -3.7) ->-3.0 

(TRUNCATE -3.2) ->-3.0 

(TRUNCATE 3.1) ->3.0 

(TRUNCATE 3.7) ->3.0 

 

Функция MINUS 
Промяната на знака на едно число става със следното обръщение: 

(MINUS арг) или (- арг) 

Например: 

 (- -6)->6 

 

Функция EXPT 



  

За действието степенуване се използва следното обръщение: 

(EXPT арг1 арг2), 

където арг1 и арг2 са изрази, които се оценяват и трябва задължително да имат 

числови стойности, В резултат от изпълнението на функцията се получава 

стойността на арг1, повдигната на степен стойността на арг2. 

Например: 

(EXPT 3 2) -> 9 

(EXPT 3.0 2) -> 9.0 

(EXPT 8 (/ 1 3) -> 2.0 

 

Функция MAX 

MAX е функция за намиране на най-голяма стойност. Обръщението към нея е 

следното: 

(MAX  арг1 арг2 ...аргn) 

Например: 

(MAX 2 4 3) -> 4 

(MAX 2 4 3 (/ 11 2) -6) -> 5 

 

Функция MIN 

MIN е функция за намиране на най-малката стойност. Обръщението към нея е 

следното: 

(MIN  арг1 арг2 ...аргn) 

Например: 

(MIN 2.1 4.2 1.3 5.0) -> 1.3 

 

Числени предикати 

Това са функции, чиито аргументи са числови, а стойностите им са #T и #f в 

DrScheme. Ще се спрем на някои от тях по-подробно. 

Функция  > 

Обръщението към тази функция е 

 (> арг1 арг2 ...аргn) 

Като резултат от прилагането ù върху стойностите на аргументите се получава 

стойност #T, ако стойностите на аргументите са подредени в строго низходящ ред и 

Nil във всички останали случаи. 

Например: 

(> 7 5 4 2 1) -> #T 

(> 5 5) -> #f 

(> 3.2 3.1 2 –2 –2.53 –4) ->#T 

 

Функция  < 

Обръщението към функция е 

(< арг1 арг2 ...аргn) 

Обръщението към функцията има стойност #T, ако стойностите на аргументите са 

подредени в строго възходящ ред и Nil във всички останали случаи. 

Например: 

(< 5 6 9 20.7) -> #T 

(< 2 1) -> #f 

 

Функция = 

Тя е функция на два аргумента и обръщението към нея е: 



  

(= арг1 арг2),  

където арг1 и арг2 са аритметични изрази, които се оценяват. В резултат от 

изпълнението на функцията = се получава стойност #T, ако алгебричните стойности 

на арг1 и арг2 са еднакви цели или реални числа, и стойност Nil във всички останали 

случаи.  

Забележка: В Dr Scheme броят на аргументите е неограничен. 

Следват няколко примера: 

(= 3 3 3) ->#T 

(= 3 3.0) ->#T  

(= 2.41 24.1E-01) ->#T 

Функцията EQ?  е едно разширение на =. Поради това: 

(EQ? 'A 'A) -> #T, но 

(= 'A 'A) -> ERROR 

 

Функция ZERO? 

Обръщението към нея е: 

(ZERO? арг) 

Тя е предикат и дава стойност #T, ако стойността на арг е нула, и стойност Nil във 

всички останали случаи. 

 

Функция NUMBER? 

Обръщението към нея е: 

(NUMBER? арг) 

Тя дава стойност #T, ако стойността на арг е число, и стойност #f във всички 

останали случаи. 

 

Програмиране на аритметични изрази 

Посредством вложения на описаните дотук функции е възможно да се построяват 

аритметични изрази в ЛИСП.  

(/   (-   A   B)   C) -> ([A] – [V]) : [C] 

 

Комбинации. 

Израз, конструиран като списък от примитивни изрази, най-левият елемент на които 

е процедура, се нарича комбинация (обръщение към функция/процедура). Най-

левият елемент се нарича оператор, а другите елементи – операнди. Стойността 

(оценката) на комбинацията се получава чрез прилагане (апликация) на процедурата, 

зададена чрез оператора, към аргументите, които са стойности на операндите. 
 

( <означение на функция> <арг1> <арг2> ... <аргn> )  

                        оператор                            операнди 

Забележка: В DrScheme термините функция и процедура се използват като 
синоними. 

 
Примери: > (+ 137 349) ; Въведена е комбинация – примитивна 

 486 

> (* 5 33 3) 

; процедура (+, -, *, ... ) се прилага върху 
; числови аргументи. 

 495  

В езика Lisp (и в частност в DrScheme) е възприет префиксен запис на изразите. По- 



  

съществени предимства на префиксния запис: 

 Лесно се използват процедури с произволен брой аргументи. Пример: (+ 2 4 8 7 6) 

 Лесно се записват вложени изрази (всеки от операндите също може да бъде 

комбинация с достатъчно сложна структура). Пример: (* (+ 2 (* 2 4)) (+ 3 5 7)) 

Резюме на работата на интерпретатора на DrScheme: Интерпретаторът работи в 

цикъл, като на всяка стъпка от този цикъл извършва следните действия: чете израз 

(read); оценява го (evaluate); отпечатва (извежда) резултата (print). Затова често се 

казва, че интерпретаторът изпълнява REP-цикъл (цикъл Read-Evaluate-Print). Този 

цикъл се изпълнява автоматично, без за целта да се дават специални указания от 

страна на потребителя. 

Средства за абстракция. 

Чрез средствата за абстракция обекти на езика могат да се именуват и обработват 

като едно цяло. Едно такова средство е define. define позволява да се именуват 

резултати от съставни операции (комбинации).  

Синтаксис: (define <име> <израз>), където <име> е произволен символ (препоръчва 

се да  е различен от имената на примитивните процедури на езика), а <израз> е 

произволен примитивен израз. Семантика: Интерпретаторът чете define-израза, 

оценява го и извежда върху екрана <име>. Процесът на оценяване се състои в 

следното: в средата, в която define-изразът се оценява, се записва <име> и се свързва 

с оценката на <израз> в същата среда. 

 

Оценяване на изрази. 

Общо правило за оценяване на комбинациите: оценяват се подизразите на  

комбинацията; прилага се процедурата, която е оценка на най-левия подизраз (т.е. 

операторът), към операндите (аргументите), които са оценки на останалите 

подизрази. 

Пример: оценяването на (* (+ 2 (* 4 6)) (+ 3 5 7)) изисква прилагане на общото 

правило върху четири различни комбинации. 

Оценяването на горната комбинация може да бъде представено по следния начин: 

* * * 

/ \ ────────> / \ ───────> / \ ───> 390 

+ + + 15 26 15 

/ \ /│\ / \ 

2   * 3 5  7 2 24 

/ \ 

4 6 

Правила за оценяване на числа, низове, имена и вградени оператори: 

 Oценката на дадено число е самото число; 

 Oценката на даден низ е самият низ; 

 Oценката на даден вграден оператор е поредицата от машинни инструкции, които 

реализират този оператор; 

 Oценките на останалите имена (в частност, оценките на променливите) са 

стойностите, свързани с тези имена в текущата среда. 



  

Оценките на вградените оператори също могат да се смятат за част от средата. 

 

Дефиниране на променливи и процедури. 

Дефинирането (задаването, именуването) на променлива се извършва с помощта на 

оператора (специалната форма) define. 

Пример: 

> (define size 2)  

size 

> size  

2 

Синтаксис: Обръщението към define в случая на дефиниране (именуване) на 

променлива изглежда по следния начин: (define <име> <израз>) 

Семантика (механизъм на оценяване): Интерпретаторът свързва името <име> със 

стойността (оценката) на <израз> (в горния пример свързва името size със 

стойността 2). Оценката на обръщението към define съвпада с името на 

дефинираната променлива или по-точно, с дефинираното име (дефинирания 

символ). Както ще покажем по-нататък, define се използва за дефиниране не само на 

променливи. Още примери: 

> (define pi 3.14159)  
pi 

> (define radius 10)  
radius 

> (define lngth (* 2 pi radius))  
lngth 

> lngth  
62.8318 

Дефинирането на процедура става отново чрез define, както направихме по-горе при 

дефинирането на lngth. 

Общ вид на обръщението към define в случая на дефиниране на съставна процедура:  

(define (<име> <формални параметри>) <тяло>) 

Тук: 

 <име> е символ (идентификатор), който задава името на процедурата; 

 <формални параметри> са имената, използвани в тялото на дефиницията за  

означаване на аргументите на процедурата; 

 <тяло> е поредица от изрази (най-често – един израз). 

Оценката на обръщението към define съвпада с <име>. В процеса на оценяване на 

това обръщение <име> се свързва с тялото на дефиницията в текущата среда. По 

такъв начин  <име> вече е име на съставна процедура, която е комбинация на други 

процедури.  

Пример: Процедура, която връща квадрата на дадено число:  

(define (square x) (* x x)) 

В процеса на оценяване на обръщението към define името square се свързва със 

зададената дефиниция в текущата среда. В случая се казва, че square е име на 



  

съставна процедура (дефинирана функция). Съставните процедури се използват по 

същия начин, както и вградените (примитивните) процедури, т.е. дефинираните и 

вградените процедури са неразличими за интерпретатора (смятат се за записани в 

средата). 

Примери за дефиниране и използване на дефинирани процедури: 

> (square (+ 2 5)) 
49 

> (square (square 3))  
81 

> (define (sum-of-sq x y) (+ (square x) (square y)))  
sum-of-sq 

> (sum-of-sq 3 4) 
25 

> (define (f a)(sum-of-sq (+ a 1) (* 2 a)))  
f 

 

Среди. 

С използване на define е възможно последователно, стъпка по стъпка, да се въвеждат 

нови дефиниции (свързвания на имена със стойности). Това означава, че 

интерпретаторът трябва да използва специална работна памет, която съдържа 

наредените двойки от вида (име, стойност). Тази работна памет се нарича среда. По-

точно, възможно е в даден момент да съществуват няколко различни среди, една от 

които е т. нар. глобална среда. 

Специални форми. 

Вграденият оператор (примитивната процедура) define е изключение от общото 

правило за оценяване, което въведохме по-горе. Например, при оценяване на (define 

x 3) не се прилага define (по-точно, оценката на define) върху оценките на двата 

операнда (първият операнд изобщо не се оценява), а променливата x се свързва със 

стойността 3 съгласно основното предназначение на define да свърже даден символ с 

определена стойност. 

Такива вградени оператори, които са изключения от общото правило за оценяване на 

комбинации (т.е. оценяването на обръщения към които не се извършва по общото 

правило за оценяване на комбинации), се наричат специални форми. 

По същество специалните форми определят синтаксиса на езика Lisp, а общото 

правило за оценяване и правилата за оценяване на специалните форми определят 

семантиката му. 

 

3 Структура на програмите 
Обща структура на програмите в ЛИСП. Дефиниране на функции в ЛИСП. 

Функцията QUOTE.  
 

Обща структура на програмите на ЛИСП 

Операторите в ЛИСП представляват вложени едно в друго обръщения към 

функции. При тези вложения на различни нива, първото ниво се нарича най-високо и 

в различните интерпретатори се означава по различен начин. За целта се използва и 

специален знак в края на израза (например клавиша Enter от клавиатурата на 



  

компютъра), или се използва изравняването по брой на затварящите с отварящите 

скоби. 

Като специален знак за край на израз на най-високо ниво ние ще използваме 

кавички (“) след последната затваряща скоба. Така означеният израз ще наричаме 

“завършен израз” или “израз от най-високо ниво”. Завършеността на израза означава, 

че той е готов да бъде изпълнен от интерпретатора. 

Определението на израз на най-високо ниво може да се запише накратко по 

следния начин: 

<ИЗРАЗ НА НАЙ-ВИСОКО НИВО> е <ИЗРАЗ>”, 

т.е. атом или обръщение към функция, но не и точкова двойка. 

Поредицата изрази на най-високо ниво в ЛИСП се нарича програма. Изразите 

от програмата се изпълняват в режим на интерпретация по реда на записването им. 

След пресмятането на стойността на даден израз тя се отпечатва и/или се извежда на 

екрана на компютъра.  

В рамките на едно изпълнение на поредицата изрази стойностите, присвоени на 

променливите във вече пресметнатите изрази, се запазват, т.е. в една програма 

променливите са глобални. Тези променливи могат да се използват и променят в 

следващите изрази нa най-високо ниво. 

Важно е да се знае: 

1. Чрез задаване на различни опции могат да се искат някои услуги от системата. 

2. Съществуват функции за въвеждане и извеждане, като те могат да са както на 

най-високо ниво, така също и вложени на по-ниско ниво. 

3. Освен в режим на интерпретация може да се работи и в режим на компилация. 

Това става чрез специална функция COMPILE. Компилираните програми са много 

по-бързи. В режим на компилация обикновено се работи, когато се знае, че 

програмата е вярна, и когато тя ще се изпълнява многократно. 

 
Функцията QUOTE 

В редица случаи е удобно да се използват константи, без те да са били 

предварително присвоени на някакъв атом. Т. е. да цитираме S-израз (атом, списък 

или точкова двойка), без да трябва предварително да се оценява. За това служи 

функцията QUOTE. Тя е едноаргументна и обръщението към нея е:   

(QUOTE< арг>), 

където арг е S-израз, т.е. атом, точкова двойка или списък. Аргументът арг не се 

оценява (ето защо той може да бъде произволен S-израз). Оценката на обръщението 

е самият аргумент арг, т.е. функцията QUOTE връща своя аргумент като стойност 

на обръщението. 

Нека разгледаме няколко примера. 

1. Нека A е атом. Тогава (QUOTE A )-> A, но не [A] (стойността на A) – аргументът 

не се оценява!!! 
(QUOTE (+ 5 6)) -> (+ 5 6) 

2. Предвиден е  и  кратък  запис  на обръщението (QUOTE A) към функцията 

QUOTE и той изглежда така: 'A, т.е. (QUOTE A) ≡ 'A 

Тогава горните примери могат да се запишат по следния начин: 
'A -> A 

'(+ 5 6) -> (+ 5 6) 

Следователно оценява се само най-външното ниво на вложените функции 

QUOTE. 



  

При повечето функции в ЛИСП се извършва оценяване на аргумента. Затова 

при влагане на функции, се навлиза в дълбочина по време на изпълнението. Но при 

функцията QUOTE такова навлизане няма, защото аргумента ù не се оценява. 

Ето няколко примера на такива вложения: 
''(+ 5 6) -> '(+ 5 6) 

'''(+ 5 6)-> ''(+ 5 6) 

Има още една подобна функция в ЛИСП:  

(QUASIQUOTE <арг>),  

където арг е S-израз, т.е. атом, точкова двойка или списък. Аргументът арг не се 

оценява (ето защо той може да бъде произволен S-израз). Ако арг не е списък- 

QUASIQUOTE ≡ QUOTE. Иначе, ако елементите са предшествани от , се оценяват 

и се извежда оценката, а ако има  ,@ - ако оценката е списък той се разгражда.  

Предвиден е и кратък запис на обръщението (QUASIQUOTE A) към функцията 

QUASIQUOTE и той изглежда така: `A, т.е.  

(QUASIQUOTE A) ≡ `A 

(DEFINE A 8) ; на а се дава стойност 8 

(DEFINE B (- A 2)) ) ;на B се дава стойност ;8-2=6 

`A->A 

`(A B)->(A B) 

`(,A ,B)->(8 6) 

`(X= ,A)->(X= 8) 

 

Функции и изрази в ЛИСП 

Програмата на ЛИСП представлява последователност от изрази, които се 

изчисляват. Изразите от своя страна по правило са обръщения към функции. Поради 

това езикът ЛИСП се смята за функционален език. Простият случай на обръщение 

към функция представлява списък, на който първият елемент е името на функцията, 

а следващите елементи са аргументите, с които тази функция трябва да се изпълни. 

Името на функцията трябва да е символен атом. Позволено е влагане на функции, 

което ще рече, че на мястото на аргумента (а и на мястото на име на функция) може 

да стои също едно обръщение към функция, представено чрез съответния списък. 

Определението на <ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ФУНКЦИЯ> изглежда така: 

<ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ФУНКЦИЯ > е 

 (<ИМЕ НА ФУНКЦИЯ ><АРГУМЕНТ1>…<АРГУМЕНТn>). 

<ИМЕ НА ФУНКЦИЯ>  е  <АТОМ> или <ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ФУНКЦИЯ>. 

<АРГУМЕНТi > е <АТОМ> или <ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ФУНКЦИЯ>. 

От определението се вижда, че е възможно влагане на функции. В този случай 

по време на изпълнение се навлиза до най-ниското ниво на влагане и оттам започва 

изпълнението на функциите в обратен ред, докато се стигне до най-високото ниво. 

За да се осъществи този процес на изпълнение на вложени функции, е необходимо 

да се организира стекова памет. 

В ЛИСП “израз” представлява атом, обръщение към функция и др. В резултат 

на изпълнението на функция може да се получи израз, представляващ обръщение 

към функция. Това става с помощта на функциите LIST, EVAL и 

макродефинициите, които ще бъдат разгледани по-късно. 

Един съществен клас от функции в ЛИСП са така наречените вградени 

функции. Те са част от транслатора и са оптимизирани по време и памет. Освен това 

програмистът може сам да си дефинира функции с помощта на функцията DEFINE. 

Така дефинираните функции могат след това да бъдат използвани подобно на 

вградените. 



  

Важно е да отбележим, че транслаторът разглежда списъците като 

обръщения към функции. 

 

Дефиниране на функции в ЛИСП 
 

Съществена част от интерпретатора на ЛИСП са вградените функции. Те са силно 

оптимизирани по време и памет. Някои от тях са написани на ЛИСП, други – на 

АСЕМБЛЕР. Някои  от тях: 

 |x|-(abs x),  sinx-(sin x),  cosx-(cos x), x -(sqrt x),  x
y
-(expt x y), e

x
-(exp x), ln(x)-(log x), 

целочислено деление n на  k (quotient n k), остатък при целочислено деление на n на k 

- (remainder n k), отрязва дробната част-(truncate x), закръгля до най-близкото 

цяло(round x), генерира случайно число между 0 и n-(random n), връща колко е 

работила системата в милисекунди-(runtime). Ползва се разликата между 

резултата преди началото и в края на функцията. 

Освен това потребителят може сам да дефинира функции, ако вградените не са 

достатъчни за решаване на задачата му. Тези функции могат след това да се 

използват наравно с вградените. За разлика от редица други езици, в ЛИСП 

дефинираните функции могат да не се компилират, а да се интерпретират по време 

на изпълнението на цялата програма. 

Дефинирането на функции става чрез функцията define. Тя е функция на три 

аргумента и обръщението към нея има следния вид: 

(define  (<арг1>< арг2> ) <арг3> ) (в  DrScheme) 

където арг1, арг2 и арг3 не се оценяват. арг1 е атом, представлява името на 

дефинираната функция. арг2 е редица от атоми P1 P2 … Pn, която представлява 

формалните параметри на функцията. арг2 може да е празна редица, тогава 

функцията е без формални параметри (в този случай define играе роля на 

присвояване в „традиционните” езици за програмиране). арг3 е израз, който 

представлява тялото на функцията. В тялото на функцията е допустима рекурсия. 

Формалните параметри трябва да фигурират вътре в тялото на функцията. 

Обръщението към функцията define предизвиква дефиниране на функция, т.е. 

записване на името ù в списъка на дефинираните функции, а освен това предизвиква 

и известна преработка на дефинираната функция. Ако дефинирането премине 

успешно, транслаторът извежда името на току що дефинираната функция. Ако вече е 

била дефинирана функция с такова име, след името транслаторът изписва и 

съответно съобщение, като старата дефиниция се заменя с новата. 

Така дефинираната функция може  да бъде използвана по общите правила за 

обръщения към функции: 

(<ИМЕ> Q1 Q2 … Qn), 

където Q1, Q2, …, Qn са фактически параметри, с които се заместват формалните. 

Те трябва да отговарят на описанието на функцията, т.е. на ограниченията, наложени 

от потребителя. Фактическите параметри се оценяват и стойностите им стават 

стойности на формалните параметри, при което се предизвиква пресмятане на израза 

от описанието на функцията, т.е. на нейното тяло. Стойността на тялото ще стане 

оценка на обръщението към функцията. 

И така при обръщение към функцията define като стойност на обръщението се 

получава името на дефинираната функция, а като страничен ефект – дефиниране на 

функция с име арг1, списък на формалните параметри арг2 и тяло арг3. 

define е най-простото средство за абстракция, защото ни дава 

възможност да използваме прости имена за описание на резултатите от 

сложни операции. 



  

От друга страна  define е изключение от общото правило за оценяване. 

Такива изключения се наричат специални форми. Всяка специална форма има 

собствено правило за оценяване. Специалните форми и свързаните с тях 

правила за оценяване съставляват синтаксиса на ЕП. 

Не е необходимо потребителят да знае как е реализирана дадена функция, за да 

я използва. той може да я получи като черна кутия, на която подава вход и получава 

резултат. Възможността за дефиниране на функции позволява да се разбие задачата 

на подзадачи, които да се решат от различни автори. Позволено е влагане на 

дефиниции, но това може да стане само веднага след списъка от формални 

параметри на основната функция. 

Ето два примера:  

1. Да се напише функция, която изчислява лице на триъгълник по 3 страни. 
(DEFINE (S A B C) 

        (DEFINE P (/(+ A B C) 2)) 

        (SQRT(* P (- P A) (- P B) (- P C)))) 

2. Да се напише функция, която по зададено  цяло число n изчислява израза 10.1
n
+1-

10.1
n 

. 
 (DEFINE (IZ N ) 

    (DEFINE D (EXPT 10.1 N)) 

    (- (+ D 1) D)) 

Специална форма cond 

Функцията  служи за изпълнение на едно или друго действие в зависимост от 

определени условия. Тя има произволен брой аргументи и обръщението към нея 

изглежда по следния начин: 

                  (cond <арг1 > <арг2 >… <аргn> ), 

където всеки аргумент аргi има следния вид: 

(<УСЛОВИЕ-i> <СЛЕДСТВИЕ-i>) за i = 1, 2, …, n, 

т.е. всеки аргумент е списък от два елемента. Нека означим с P елемента 

<УСЛОВИЕ> и с V елемента <СЛЕДСТВИЕ>. P и V са изрази, т.е. атоми или 

обръщения към функции. 

Разписано, обръщението към функцията  изглежда така: 

(cond (P1 V1) 

           (P2 V2) 

               … 

            (Pn Vn) 

            (else Vn+1)) 

От определението се вижда, че аргументите на функцията cond са списъци от 

по два елемента, като първият се третира като условие, а вторият – като следствие. 

Изпълнението на функцията става по следния начин: 

1. Оценяват се последователно условията, докато се достигне първото, чиято 

стойност е различна от #f. Нека да го означим с Pi. 

2. Оценява се съответното следствие Vi. 

3. За оценка на обръщението към функцията cond се приема оценката на последния 

оценен израз. 

Има няколко частни случая: 

- ако се изчерпят всички аргументи до аргn, тогава оценката на обръщението ще 

бъде оценката на V n+1 ; 

- ако при последователните проверки се е получило, че стойността на израза Pi е 

различна от #f, а съответното следствие Vi липсва, то за оценка на обръщението се 



  

приема стойността на Pi. С други думи, условието и следствието могат да съвпадат. 

Също така в повечето реализации на езика на мястото на Vi може да стои не само 

един израз, а последователност от изрази. 

И накрая важно е да се отбележи, че условията и следствията след аргi (след 

удовлетвореното условие и неговото следствие) не се разглеждат. 

Функцията cond е едно друго отстъпление от общата схема на езика – тук не се 

извършва оценка на всички аргументи. 

Ето една конкретна схема на обръщение към cond: 

Да се напише функция, която определя най-голямо от три числа. 
 (define (max1 a b c) 

   (cond ((and (> a b) (> a c)) a) 

         ((> c b) c) 

         ( else b)))  

Нека [a] е 5 и [b] е 3, а [c] е 8. Тогава: 

Най-напред се оценява (and (> a b) (> a c). Тъй като оценката му е #f, се 

преминава към следващия аргумент. Оценява се условието (> c b)  и тъй като то 

е #t, се оценява [c]. Оценката на функцията е 8. 

Специална форма if 

Функцията  служи за изпълнение на едно или друго действие в зависимост от 

определени условия. Обръщението към нея изглежда по следния начин: 

 (if <УСЛОВИЕ> <СЛЕДСТВИЕ> <АЛТЕРНАТИВА>)- ако <УСЛОВИЕ> е 

истина, то се оценява <СЛЕДСТВИЕ>,  иначе <АЛТЕРНАТИВА> и това е оценката 

на функцията.  

Забележка: Разликата между if и cond е, че <СЛЕДСТВИЕ> и 

<АЛТЕРНАТИВА> в if са точно от един израз. 

А ето и един конкретен пример:  
(if (> C 0) 'ПОЛОЖИТЕЛНО     'НЕПОЛОЖИТЕЛНО) 

Ако стойността на C е положително число, то (> C 0) е #T и се оценява 

<СЛЕДСТВИЕ> и неговата оценка е оценка на функцията, в противен случай се 

оценява <АЛТЕРНАТИВА> и това е оценка на функцията. 

Примерна програма на езика DrScheme, с чиято помощ може да се провери какъв 

метод на оценяване (апликативен или нормален) е реализиран в използвания 

интерпретатор. 

Нека разгледаме следната система от дефиниции: 

(define (p) (p))  

(define (test x y) 

(if (= x 0) 0 y)) 

Интересен в случая е резултатът от оценяването на (test 0 (p)): 

 Ако методът е апликативен, то (test 0 (p)) ───> (test 0 (p)) ───> ... 

(оценяването на обръщението не завършва, тъй като не завършва оценяването 

на втория аргумент); 

 Ако методът е нормален, то (test 0 (p)) ───> (if (= 0 0) 0 (p)) ───> 0. 

Забележка: Вярно е следното твърдение: ако процесът на оценяване завърши, то 

двата метода дават един и същ резултат. 

 



  

Функции – предикати в Scheme 

Предикат е всяка функция, която връща логическа стойност ("истина" или 

"лъжа"). В този смисъл всички функции в DrScheme могат да се разглеждат като 

предикати. В DrScheme лъжата се означава с #f. Всяка друга стойност, различна от 

#f, може да се разглежда като истина. Така стойността на #T  е един частен случай на 

истина, т.е. истина включва и стойността #T. Тук ще имаме предвид само функции, 

които извършват сравнения или логически операции. 

Примитивни предикати за сравнения са: >, =, <, >=, <=, <>. Те са двуаргументни 

процедури, които оценяват аргументите си (оценките на аргументите трябва да са 

числа) и връщат стойност #t точно когато оценките на аргументите удовлетворяват 

съответното  отношение. 

Логически функции са: and (конюнкция), or (дизюнкция), not (логическо отрицание). 

 

Функция AND - логическо “И” (конюнкция) 

Обръщението към тази функция изглежда по следния начин: 

(AND арг1 арг2 ...аргn) 

В резултат на изпълнението ù се получава стойност #T, ако стойностите на 

всички аргументи са истина, т.е. различни от #f и стойност #f, ако поне един от 

аргументите има стойност #f. 

Функция  and  има произволен брой аргументи. Процесът  на оценяване на 

обръщението към and е следният: Последователно се оценяват аргументите и ако 

всички аргументи имат стойност "истина", като резултат се връща оценката на 

последния аргумент. Ако в  процеса на оценяване на аргументите се срещне аргумент, 

чиято оценка е "лъжа", то останалите аргументи не се оценяват и оценката на 

обръщението към and е #f. 

Например: 
(AND #T #T #f (CAR ()) (5 6))->#f 

 

Функция OR - логическо “ИЛИ” (дизюнкция) 

Обръщението към тази функция изглежда по следния начин: 

(OR арг1 арг2 ...аргn) 

В резултат на изпълнението ù се получава стойност #T, ако стойността на поне един 

аргумент е различна от #f и стойност #f, ако всички аргументи имат стойност #f. 

Функция or  има произволен брой аргументи. Процесът на оценяване на 

обръщението към or е следният: Последователно се оценяват аргументите и, ако 

всичките имат стойност "лъжа", оценката на обръщението към or е #f. Ако в процеса 

на оценяване на аргументите се срещне аргумент, чиято оценка е "истина", то 

останалите аргументи не се оценяват и оценката на обръщението към or съвпада с 

оценката на последния оценен аргумент. Например: 

(OR  #f  #T  ()  #T  #T)->#t         

Следователно, процедурите and и or са специални форми. 

Функция за логическо отрицание (not) има един аргумент. Аргументът на not се 

оценява. Оценката на обръщението към not е #t, ако оценката на аргумента е "лъжа"; 

ако оценката на аргумента е "истина", оценката на обръщението към not е #f. 

С помощта на логическите функции AND, OR и NULL (NOT) съгласно 

теоремата на Бул могат да се образуват произволни логически изрази. Възможни са 

много сложни вложения на тези функции, като при това трябва да се има предвид, че 



  

редът на записването им определя коя след коя функция ще се изпълни. Или това, че 

с най-висок приоритет е отрицанието, след това конюнкцията, а след нея – 

дизюнкцията не влияе на реда на изпълнението на функциите. 

Модели на оценяване на комбинации. 

При оценяване на комбинация, чийто оператор е съставна процедура, 

интерпретаторът следва същия процес, както при оценяване на комбинация, чийто 

оператор е примитивна процедура. Същността на този процес е следната: 

Интерпретаторът оценява елементите на комбинацията и прилага процедурата, която 

е стойност на оператора на комбинацията, към аргументите, които са стойности на 

операндите на комбинацията. 

Механизмът за прилагане на примитивните процедури към аргументите е вграден за 

интерпретатора и е част от семантиката на примитивните процедури. 

При прилагане на съставна процедура към аргументите се оценява тялото на 

процедурата, като предварително формалните параметри се заместват със 

съответните фактически (със съответните аргументи) и след това се следва 

механизмът на оценяване на комбинация. 

Това правило стои в основата на т. нар. модел на заместването при оценяване на 

обръщения към съставни (дефинирани) процедури. Същността на този модел на 

оценяване на комбинациите и в частност на обръщенията към съставни процедури е: 

 При оценяване на комбинация най-напред се оценяват подизразите на тази 

комбинация, след което оценката на първия подизраз се прилага върху оценките на 

останалите подизрази (т.е. прилага се общото правило за оценяване на комбинации); 

 Прилагането на дадена съставна процедура към получените аргументи се извършва, 

като съгласно горното правило за оценяване на комбинации се оценят 

последователно изразите от тялото на процедурата, в които формалните параметри 

са заместени със съответните аргументи (фактически параметри). Оценката на 

последния израз от тялото става оценка на обръщението към съставната процедура. 

Пример: При оценяване на (f 5) задачата в крайна сметка се свежда до оценяване 

на (sum- of-sq (+ 5 1) (* 5 2)), т.е. задачата се свежда до оценяване на комбинация с 

два операнда и оператор, наречен sum-of-sq. Следователно, необходимо е да се 

оцени операторът (за да се получи процедурата, която трябва да се приложи) и да 

се оценят операндите (за да се получат аргументите). При това, в рамките на вече 

въведения модел на оценяване чрез заместване са възможни два подхода (метода) 

за оценяване на тази комбинация: "апликативен" и "нормален". 

Същност на апликативния подход (метод) на оценяване: Отначало се оценяват  

операндите (аргументите) и след това към получените оценки се прилага резултатът 

от оценяването на оператора. 

В нашия пример: 

дефиниция на f             заместване на параметри 

(f 5) ─────────────> (sum-of-sq (+ a 1) (* a 2))───────────> 

апликативен метод 

(sum-of-sq (+ 5 1) (* 5 2))───────────────────> (sum-of-sq 6 10) 

 



  

деф. на sum-of-sq оц. на комбинатори 

─────────────> (+ (square 6) (square 10)) ─────────────> 

          семантика на *                               семантика на + 

(+ (* 6 6) (* 10 10)) ─────────────> (+ 36 100) ─────────> 136 

Същност на нормалния подход (метод) на оценяване: Замества се името на 

процедурата   с тялото й, докато се получат означения на примитивни процедури, и 

след това се прилагат техните правила за оценка. 

В нашия пример: 

дефиниция на f зам. на параметри 

(f 5)───────────> (sum-of-sq (+ a 1) (* a 2)) ───────────> 

   нормален метод 

(sum-of-sq (+ 5 1) (* 5 2)) ──────────> (+ (square (+ 5 1))(square (* 5 2))) 

нормален метод           семантика на + и * 

─────────> (+ (* (+ 5 1) (+ 5 1)) (* (* 5 2) (* 5 2))) ──────────> 

          семантика на *               семантика на + 

(+ (* 6 6) (* 10 10)) ─────────> (+ 36 100) ───────────> 136 

Забележки: 

1) Заместването на формалните параметри със съответните фактически се 

осъществява в рамките на локална за всяка процедура среда, като в процеса на 

оценяване всеки символ се заменя с оценката си в тази среда. 

2) Оценяването чрез заместване не е валидно при използване на някои оператори 

(например, на оператора за присвояване). 

3) При използване на нормалния подход на оценяване е необходимо да се вземат 

мерки за избягване на многократното оценяване на един и същ израз. 

По правило интерпретаторите на Лисп (Scheme) използват апликативния 

метод. 

Апликативност и функционалност 

Една от основните цели при създаването на езика ЛИСП е била да се създаде 

основа на математическата теория на изчисленията. Това се изразява с факта, че 

главна роля в ЛИСП имат понятията функция, апликативност и оценка на израза. Да 

разгледаме тези понятия в езика ЛИСП. Изпълнението на програма на ЛИСП 

означава изпълнението на редица функции, както вградени, така и дефинирани от 

потребителя. Резултатите, по правило, представляват стойностите на изчислените 

функции. Под апликация се разбира прилагането на функцията към аргументите, 

които от своя страна предварително се оценяват, т.е. те могат да бъдат променливи, 

имащи своя стойност, а могат и да са обръщения към функции. Интерпретаторът 

винаги изпълнява един и същ основен цикъл: прочита израза, оценява го и 

отпечатва резултата. Отбележете особеността, че не е необходима команда 

към интерпретатора за отпечатване на стойността на израза. Това дава 

възможност при програмирането на ЛИСП да се избегнат многократните 

присвоявания на стойности на една променлива и оттук по-висока степен на 



  

надеждност и вярност на програмата, а също така да се прилагат автоматични 

средства за проверка на програмата. 

И така програмата се състои от обръщения към функции и нейното изпълнение 

представлява оценка на обръщения към функции. Или: 

 

 ОЦЕНКА НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ФУНКЦИЯ означава: 

1. ОЦЕНКА НА АРГУМЕНТИТЕ; 

2. АПЛИКАЦИЯ НА ФУНКЦИЯТА ВЪРХУ ОЦЕНЕНИТЕ 

АРГУМЕНТИ. 

Поради това езикът ЛИСП е представител на функционалните езици, като има 

и някои изключения от принципите на чисто функционалните езици. Това са 

функциите за присвояване – SET!, LET, и др., които само условно могат да се 

нарекат функции. 

 

4 Локални и глобални променливи. Рекурсия. Обща схема на 

рекурсивна дефиниция на функция.  
Локални и глобални променливи 

 

Нека е дадена функцията F и нека в тялото ù е дефинирана друга функция (чрез 

define), която да наречем G. В тялото на G могат да се използват както нейните 

формални параметри, така също и някои други променливи. При обръщение във F 

към G формалните параметри се заместват с фактически. Те се използват вътре в G, 

като техните стойности могат да се променят (например чрез SET!). При излизане от 

процедурата G те възстановяват стойностите се, които са имали преди обръщението 

към G. Такива параметри са локални променливи. Вътре в тялото на F могат да се 

използват и други променливи, които не са нито формални, нито фактически 

параметри. Може да ги разделим на две категории. Едните са достъпни само в 

рамките на дефинираната функция и поради това са също локални променливи 

(такива променливи се дефинират при използване на функцията LET, разгледана по 

нататък). Другите са достъпни във всички дефинирани функции и поради това се 

наричат глобални променливи. Промяната на стойностите на глобалните 

променливи не е препоръчителна. По-добре е връзката между функциите да става 

посредством механизма на формално-фактическите параметри. 

 

Функцията LET 
Ще разгледаме функцията LET, с която можем да дефинираме локални 

променливи, да определяме стойностите им и обсега на тяхната валидност. Освен 

това с помощта на тази функция може да изпълняваме последователности от изрази 

подобно на изразите на най-високо ниво. 

Общият вид на функцията LET е следния: 
(LET ((<ЛОК-ПРОМ1> <ИЗРАЗ1>) 

                  ((<ЛОК-ПРОМ2> <ИЗРАЗ2>) 

                   - - - 

                  ((<ЛОК-ПРОМn> <ИЗРАЗn>) ) 

                          <ТЯЛО>                 ) 

При обръщението към функцията най-напред всяка ЛОК-ПРОМ получава оценката 

на съответния ИЗРАЗ. След това с така получените стойности се изпълняват 

изразите от тялото на функцията. Резултатът от обръщението е стойността на 

последния оценен израз от тялото. Ясно е, че ЛОК-ПРОМ са локални променливи и 

обсегът им на валидност е тялото на съответния LET. След завършване на 

функцията  локалните променливи възстановяват предишните си стойности, ако са 



  

имали такива. Тъй като тялото на функцията е последователност от изрази, то 

влагането на обръщения е напълно възможно.  

Тази функция подобрява яснотата на програмата и облекчава търсенето на 

грешки при тестване. 
(DEFINE X 5) 

 (+ (LET ((X 2))(+ X (* X 10))) X)->27 

Променливите се свързват с оценките едновременно. Това значи, че при 

свързване на поредната променлива не може да се ползуват предходните 

променливи.  
(DEFINE X 2) 

(LET ((X 3) 

        (Y (+ X 2))) 

 (* X Y))->12 

 

Рекурсия 

В ЛИСП различаваме две разновидности на рекурсия – в обръщенията към 

функциите и в техните дефиниции. Първата разновидност е по-проста: ако например 

F е функция, то обръщението (F (F (F <ИЗРАЗ>))) представлява едно рекурсивно 

обръщение към F. То се изпълнява съгласно обичайното правило за оценяване на 

вложени функции – търсене отвън навътре на най-вътрешното ниво на вложение, 

оценяване на това обръщение, което след това става аргумент на по-външното 

обръщение, и т.н., докато се оценят всички обръщения. За да бъдат всички 

обръщения коректни, вътрешните обръщения трябва също да бъдат изрази. 

Значително по-сложна е рекурсията в дефиницията на функциите. В този 

случай в дефиницията на функцията има обръщение към самата нея. За да бъде 

изпълнено едно такова обръщение към такава рекурсивна функция (т.е. за да се 

реализира рекурсивния процес), трябва да бъде организиран стек, в който да се 

съхраняват резултатите от пресмятанията до момента на рекурсивното обръщение. 

След като завърши изпълнението на вътрешното обръщение, от стека се изваждат 

резултатите от предишните пресмятания и изпълнението продължава от мястото 

след обръщението. На пръв поглед изглежда, че такова изпълнение не е възможно. В 

действителност дефинирането на рекурсивна функция обикновено започва с най-

простия случай, при който стойността на функцията се пресмята директно (без 

рекурсивно обръщение). При всяко обръщение на функцията към самата нея 

аргументът се опростява. По този начин при изпълнението ще стигнем до най-

простия случай, стойността на функцията ще се пресметне директно и тази стойност 

ще се използва за пресмятане на предишните обръщения, които се съхраняват 

недовършени в стека. 

В транслатора има вграден механизъм за изпълнение на рекурсивни функции: 

при всяко рекурсивно обръщение получените до момента резултати се поставят в 

стек, докато се достигне до директно пресмятане, при връщането обратно запазените 

в стека междинни резултати се извличат обратно.  

Най-често рекурсивната дефиниция на една функция изглежда по следния начин: 
(DEFINE  (F  A1 … An) 

  - - -  

  <условие за прост случай> 

  - - - 

  <рекурсивно обръщение към F> 

   - - - 

   <рекурсивно обръщение към F> 

   - - - ), 

където F е името на функцията, A1, A2, … , An - нейните аргументи, а с  - - - са 

означени липсващите части от дефиницията. Естествено, отделните елементи не са 



  

разположени последователно, а са обединени посредством влагане на функции една 

в друга, което е основен принцип при програмирането на ЛИСП. 

За правилно създаване и използване на рекурсивни дефиниции е важно да се 

обърне внимание на няколко основни момента: 

а) В тялото на функцията трябва задължително да присъства т.нар. условие за прост 

случай. То е свързано с проверка на определено свойство на входните аргументи и се 

съпровожда с явно посочване на оценката на функцията F, в случай че условието е 

изпълнено. 

б) Условието за прост случай трябва да предшества рекурсивното обръщение към 

функцията. Дефинираните по този начин функции са много по-елегантни, като 

същевременно се избягва възможността за зацикляне при изпълнението им. 

в) В тялото на функцията трябва явно да присъстват изрази, които модифицират 

аргументите преди извършването на рекурсивното обръщение. Последователната 

модификация трябва да води до такива стойности на аргументите, които 

удовлетворяват условието за прост случай. 

г) В тялото на една рекурсивна функция могат да се срещат и няколко рекурсивни 

обръщения. Възможно е и използването на косвена рекурсия или взаимна рекурсия.  

На всяка дефинирана функция може да се гледа както декларативно (описание на 

свойствата на обекта, който трябва да се намери), така и императивно (процес, който 

ще доведе до търсения резултат). Процес – това е абстрактно понятие, описващо 

развитието на пресмятанията във времето, т.е. преобразуването на входните данни 

стъпка по стъпка до получаване на резултата.  

При съпоставянето на рекурсия и итерация трябва да внимаваме да не се 

смесват понятието за рекурсивен процес с понятието рекурсивна функция. Ако 

определим някоя функция за рекурсивна, това се отнася до синтактичната 

особеност, че в дефиницията на функцията има обръщение към същата 

функция. Но когато казваме, че един процес е с линейно-рекурсивна форма, 

например, то ние описваме развитието на процеса, а не начина на написване на 

дадена функция.  

Следват няколко примера  за решаване на задачи чрез тези два подхода: 

1. Да се напише функция,  която изчислява N! по зададено естествено n. 
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Рекурсивно: 

(DEFINE (FAC N) 

  (IF (= N 1) 1 (* N  (FAC (- N 1))))) 
Итеративно: 

 (DEFINE (FAC N) 

  (DEFINE (F_ITER P I M) 

    (IF (> I M) P (F_ITER (* P I) (+ I 1) M)))  

 (F_ITER 1 1 N)) 
 

2. Да се напише функция, която пресмята x
n
, където n е цяло число. 
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Рекурсивно: 

 (DEFINE (EXPON X N) 

  (COND ((= N 0)1) 



  

        ((> N 0) (* X (EXPON X (- N 1)))) 

        (ELSE (/ 1 (EXPON X (- 0 N))))))  
Итеративно: 

(DEFINE (EXPON1 N X) 

        (DEFINE (EX_IT N S) 

                (COND ((= N 0) S) 

                      ((> N 0) (EX_IT (- N 1)(* S X))) 

                      (ELSE  (/ 1 (EX_IT (ABS N) S) )))) 

        (EX_IT N 1)) 
 

3. Да се напише функция,която пресмята по дадени x и n стойността на 

полинома 1+Х+Х
2
+...+Х

n 
. 

 

Рекурсивно: 

(define (pol n x) 

  (if(= n 0) 1    (+ (expt x n) (pol (- n 1) x)))) 
Итеративно: 

(define (pol1 n x) 

  (define (pol_it s j k) 

    (if (> k n)s 

        (pol_it (+ s j)(* j x)(+ k 1)))) 

(pol_it 0 1 0)) 

 

5  Процедури от по-висок ред 

Един от съществените аспекти на всеки достатъчно мощен език за 

програмиране е възможността да се построяват абстракции, като за целта на избрани 

имена се присвояват използваните общи образци, след което може да се работи 

директно в термините на тези абстракции. Процедурите осигуряват тази възможност. 

Затова повечето езици за програмиране съдържат механизми за дефиниране на 

процедури. Досега разглеждахме само процедури с числови аргументи. Друга 

възможност се състои в следното: Често един и същ програмен образец се използва с 

различни процедури. За означаване на такива образци като концепции е необходимо 

да се конструират процедури, които имат за аргументи процедури или връщат 

процедури като стойности. Такава процедура, която манипулира други процедури 

(на която формални параметри са процедури или която връща процедура като 

резултат), се нарича процедура от по-висок ред. 

Понятието изчислителен процес: Изчислителите процеси са абстрактни 

същества, които населяват компютрите. В своя живот те обработват други 

абстрактни неща, наречени данни. Развитието на процеса се направлява от 

множество правила наречено програма. Хората създават програмите, за да 

управляват процесите. 

Най-важното свойство на ЛИСП е фактът, че описанията на  процесите в 

ЛИСП, наречени, процедури, могат сами по себе си да бъдат представени и 

обработвани като данни Така се заличава разликата между „активните” процеси 

и „пасивните” данни. Това е отличен език за писане на програми, които 

обработват други програми във вид на данни като интерпретатори и 

компилатори. 

Процедурите като параметри. 

Пример 1: Пресмятане на сумата на целите числа от a до b. 



  

Ще използваме следната идея:  

                   

 

   

 

(define (sum-int a b) 

  (if (> a b) 

   0 

(+ a (sum-int (+ a 1) b)))) 

Пример 2: Пресмятане на сумата от кубовете на целите числа от a до b.  

(define (cube x) (* x x x)) 

(define (sum-cub a b) 

    (if (> a b)0 

         (+ (cube a) (sum-cub (+ a 1) b)))) 

Пример 3: Пресмятане на част от сума, която според известната формула на Лайбниц 

клони много бавно към π/8: 

 

 
 

 

   
 

 

   
 

 

    
   

 

       
 

 

          

                                                    

(define (sum-pi a b)  

(if (> a b) 

0 

     (+ (/ 1 (* a (+ a 2))) (sum-pi (+ a 4) b)))) 

Трите процедури от горните примери използват един и същ образец. Те си 

приличат много (имат много общи части); различават се по функцията, която се 

използва за пресмятане на общия член на сумата, и по функцията, с чиято помощ се 

пресмята следващата стойност на първия аргумент (променливата a). Всяка от тези 

процедури може да бъде генерирана чрез попълване на специално означените 

елементи в следния образец: 

(define (<name> a b) 

(if (> a b) 

0 

(+ (<term> a) (<name> (<next> a) b)) )) 

Тук: 

 <term> е име на процедура (правилото за пресмятане на поредния член на 

сумата); 

 <next> също е име на процедура (правилото за получаване на следващата 

стойност на аргумента). 

Този образец отразява идеята за сумиране (намиране на частична сума на ред) по 
                     b 

формулата: ∑ f (n) = f (a) + ... + f (b) . Тук f съответства на <term>, а Σ - на <name>. 
                     a   

Ако искаме да получим още по-голяма степен на общност – такава, че да построим 

процедура, която да отразява идеята за сумиране въобще (сама по себе си), а не да 

построяваме различни процедури за пресмятане на различни конкретни суми, 



  

можем да модифицираме горния образец в дефиниция на процедура от по-висок 

ред, която има като аргументи въведените по-горе <term> (формулата за 

пресмятане на общия член) и <next> (формулата за пресмятане на новата стойност 

на аргумента). Така се получава следната по-обща дефиниция: 
(define (sum term a next b)  

   (if (> a b) 

0 

(+ (term a) (sum term (next a) next b)))) 

Като прости примери за използване на тази процедура ще покажем как се получават 

дефинираните по-горе процедури sum-cub и sum-pi: 

(define (sum-cub a b)  

  (sum cube a inc b))  

(define (inc x) (+ x 1)) 

(define (sum-pi a b) 

(define (pi-term x) (/ 1 (* x (+ x 2))))  

(define (next x) (+ x 4)) 

(sum pi-term a next b)) 

(sum  (lambda (x)(+ x))1 inc 5);1+2+3+4+5 

Обща бележка: Дефинираната по-горе процедура sum генерира линеен рекурсивен 

процес. Ако искаме да дефинираме аналогична по резултат процедура, която 

генерира линеен итеративен процес, можем да използваме следната схема: 

(define (sum term a next b)  

  (define (iter a result) 

(if <?> 

      <?> 

      (iter <?> <?>))) 

(iter <?> <?>)) 

Правила за трансформиране на променливите на състоянието в помощната 

процедура 

iter: result := result + term(a), a := next(a), и търсената дефиниция: 

(define (sum-iter term a next b)  

  (define (iter a result) 

     (if (> a b) 

             result 

            (iter (next a) (+ (term a) result)))) 

    (iter a 0)) 

 

Ламбда изрази. 

Идея: Често е досадно и ненужно да се задават (определят) имена на някои 

елементарни процедури, например (define (next x) (+ x 4)). 

В езика Scheme съществуват средства, които позволяват да се дефинират процедури, 

без те да бъдат именувани, т.е. да се дефинират анонимни процедури. 

Процедурата от горния пример e функция с аргумент x, която прибавя 4 към 

аргумента си: 

(lambda ( x ) (+ x 4)) 



  

Общ вид на обръщението към специалната форма lambda: 

(lambda (<формални параметри>) <тяло>) 

Семантика: В резултат на оценяването на обръщението към lambda се получава 

процедура, която обаче не се свързва с никакво име в средата. Тази процедура става 

оценка на обръщението към lambda. 

Връзка между дефинирането на процедура с помощта на define и ламбда дефиниция 

на процедура: Конструкциите (define (<име> <формални параметри>) <тяло>) и 

(lambda (<формални параметри>) <тяло>)  са  еквивалентни. 

Общ вид на обръщението към define: (define <име> <израз>) 

При това, ако <израз> е ламбда израз (ламбда дефиниция), define определя 

процедура с име <име>; иначе define определя променлива с име <име>. 

Оценяване на комбинации, чиито оператори са ламбда изрази. В общия случай тези 

комбинации са от вида: ((lambda (x1 x2 ... xn) <тяло>) a1 a2 ... an) 

В процеса на оценяване на такава комбинация всички срещания (включвания) на xi  в 

<тяло> се заместват с [ai], след което се оценява така полученият израз. Пример: 

> ((lambda (x y z) (+ x y (* z z))) 1 2 3)  

  12  

 (lambda (<форм_параметри>) <тяло>).<тяло> е израз, който определя оценката на 

дефинираната функция. 

lambda може да се използува : 

 вместо име на функция (define (<име> <форм_параметри> )<тяло>) (lambda 

(<форм_параметри>) <тяло>); 

Да се напише функция, която намира /8=1/1.3+1/5.7+1/9.11+... 
 (define (sum_pi a b) 

  (define (pi_term x) 

    (/ 1 (* x (+ x 2)))) 

  (define (pi_next x) (+ x 4)) 

  (sum pi_term a pi_next b))  

Вместо да дефинираме функции (pi_next x) (pi_term x), това може  да стане с 

lambda 
(define (sum_pi1 a b) 

 (sum (lambda (x)(/ 1.(* x(+ x 2))))a (lambda (x)(+ x 4)) b)) 

 като оператор в комбинация; 
> (define (sqr x) 

    (* x x)) 

> ((lambda (x y z)(+ x y (sqr z)))1 2 3) 

12 

((lambda (x y)(+ x y ((lambda (z)(* z z))3)))1 2) 

12 

 =let; 

Вместо  
> (define x 5) 

   (+ (let ((x 3)) (+ x (* x 10)))x) 

  38  

 > (+ ((lambda (x) (+ x (* x 10)))3)x) 

  38 

 локални дефиниции (променливи).  



  

Едно от приложенията на lambda е за дефиниране на локални променливи, но често 

във функциите се налага дефиниране на локални променливи различни от 

формалните параметри. Нека искаме да изчислим  функцията  

f(x,y)=x(1+xy)
2 

+y(1-y)+(1+xy)(1-y). 

нека a=1+xy b=1-y, тогава f(x,y)=xa
2
+yb+ab 

(define (f x y) 

  ((lambda (a b) 

     (+ (* x (sqr a)) 

        (* y b) 

        (* a b))) 

   (+ 1 (* x y)) 

   (- 1 y))) 

Процедурите като оценки на обръщения към процедури. 

Изразителната сила на един език за програмиране се повишава много, ако освен 

възможността за задаване на процедури като параметри се предвиди и възможността 

по аналогичен лек и естествен начин да се задават процедури като оценки на 

обръщенията към други процедури. 

Пример: Нека разгледаме изречението: "Производната на функцията x
3
 е функцията 

3x²". То означава, че производната на функцията, чиято стойност в x е x
3
 , е друга 

функция - тази, чиято стойност в x е 3x². Следователно, понятието "производна" 

може да бъде разглеждано като определен оператор (в математически смисъл), който 

за дадена функция f връща друга функция Df. В този смисъл, за да опишем 

понятието "производна", можем да кажем, че ако f е някаква функция, то 

производната Df на f е функцията, чиято стойност за всяко число x се получава като 

Df(x) =lim      f (x  dx)  f (x) 

          dx0              dx 

Ако искаме (с известно приближение, като игнорираме означението за граница) да 

запишем горната формула във вид на дефиниция на процедура на езика Scheme, това 

може да стане по следния начин: 

 Дясната страна на формулата може да се запише като (lambda (x) (/ (- (f (+ x dx)) 

(f x)) dx)), където dx е име на променлива, която означава (чиято стойност по идея е) 

някакво малко положително число; 

 Цялата формула може да се запише като 

(define (deriv f dx) (lambda (x) (/ (- (f (+ x dx)) (f x)) dx))) 

Коментар: Така deriv е процедура, която има като аргумент процедура (има и 

още един аргумент – числото dx) и която връща като резултат нова процедура 

– тази, която е дефинирана чрез използвания ламбда израз. Последната 

процедура, приложена към някакво число x, връща стойността на производната 

f'(x). 

Процедурата deriv може да бъде дефинирана също и с използване на локална 

именувана процедура по следния начин: 

(define (deriv f dx) 

   (define (right_hand_side x) 

(/(- (f (+ x dx)) (f x)) dx)) right_hand_side) 

Пример за използване на процедурата deriv: 



  

> ((deriv cube 0.001) 5) 
75.0150010000255 

> ((deriv cube 0.00001) 5) 
75.0001499966402 

Тук операторът на използваната комбинация също е комбинация, тъй като 

процедурата, която се прилага към аргумента 5, е стойността на процедурата deriv 

при аргумент cube. 

Друг пример: Да се напише функция, която намира f
n
 (т.е n-то прилагане на f) 

f(x)=x+1 f
5
(1)=? (т.е. f(f(f(f(f(x)))))= f(f(f(f(x+1))))=f(f(f(x+2)))=f(f(x+3))=f(x+4)=x+5) 

(define (repeated f n) 

  (lambda (x) 

    (if (= n 1) (f x) 

        (f ((repeated f (- n 1))x))))) 

> ((repeated (lambda (x)(+ x 1)) 5)1) 

  6 

  sqr
4
(2)=?   

(define (sqr x) 

(* x x)) 

>((repeated sqr 4)2) 

 65536 

 

Абстракция чрез данните 

Точно както дефинирането на функции позволява да се работи с процеси от по-

високо концептуално ниво от това на примитивните оператори на езика, 

възможността за дефиниране на съставни типове от данни позволява да се работи с 

данни от по-високо концептуално ниво от това на примитивните структури от данни 

на езика.  

Абстракция чрез структури от данни – това е методология, позволяваща да се 

отделят методите за използуване на данните от методите за конкретното им 

представяне. Този подход прави програмите по-лесни за описание, обработка и 

модификация. Програмите се конструират, така че да работят с "абстрактни данни" – 

данни с неуточнена структура. След това се конкретизира представянето на данните 

с помощта на множество от функции наречени конструктори и селектори, които 

реализират "абстрактни данни" по конкретен начин. 

Задача: Отсечка се представя като двойка точки-начална и крайна. Да се 

дефинират конструктор за дефиниране на отсечка чрез две точки и селектори за 

определяне на начална и крайна точка на отсечка. Точка се представя като двойка 

числа- х-координата и у-координата. Да се дефинира функция, която има за 

аргумент отсечка и връща като резултат средата й. Като се използуват 

дефинираните функции, да се напише функция, която за триъгълника АВС с върхове 

А(х1,у1), В(х2,у2), C(х3,у3), намира  средната отсечка  на АВС.  

Трябва да решим следните подзадачи: Как да се представят отсечките? Как да 

се представят примитивните операции с тях? 

Точката представяме чрез съставната структура "двойка". Примитивни операции са: 

от две цели се конструира точка ("двойка" ); по дадена точка ("двойка" ) се определя 

х-координата; по дадена точка ("двойка" ) се определя у-координата. Дефинираме 

функция, която връща средата на отсечка. 

(define (ots a b) ; конструктор на отсечка 
  (cons a b ))  

(define (st_point d) (car d)) ;селектор начална точка на отсечка 



  

(define (end_point d)(cdr d))  ;селектор крайна точка на отсечка 

(define (point x y)(cons x y )) ; конструктор на точка в декартови 

координати  

(define (point1 r fi) ; конструктор на точка в полярни координати 
 (define x (* r (cos fi))) 

  (define y ( * r (sin fi))) 

  (cons x y ))  

(define (coord_x z) (car z))      ;селектор х-координата 

(define (coord_y z) (cdr z))      ;селектор y-координата 

(define (print_point a)   ;извеждане на координатите на точка       

  `(x= ,(coord_x a)y= ,(coord_y a))) 

(define (middle d) ;функция, която има за аргумент отсечка и връща като 

резултат средата ѝ 
 (point (/(+ (coord_x (st_point d))(coord_x (end_point d)))2) 

        (/(+(coord_y (st_point d))(coord_y(end_point d)))2))) 

(define (middle_ots_ab a b c); за триъгълника АВС с върхове А(х1,у1), 

В(х2,у2), C(х3,у3) намира  средната отсечка на АВС. 
(let ((AC (ots a c)) 

      (BC (ots b c))) 

  (ots  (middle AC) (middle BC)))) 

(define (print_ots a ); извежда координатите на отсечка 

  `(начало ,(st_point a) край ,(end_point a))) 

Описаният подход е известен още като абстракция чрез структурата от данни. 

 

6 S-изрази. Списъци. Функции и изрази в ЛИСП. Функциите CAR и 

CDR. Функцията CONS. Функцията SET!.  

 
Основната структура в езика ЛИСП е списък. С помощта на списъци се 

представят, както данни, така и действия, които трябва да извърши програмата на 

ЛИСП. С други думи, данните и програмите в езика се представят по един и същ 

начин, което го отличава от почти всички други езици и дава възможност за промяна 

на програмите по време на изпълнение. От своя страна списъците се конструират, 

както от други списъци, така и от основната неделима единица в езика – атома. 

S-изрази 

 S-изразите са основна конструкция на езика. Те се дефинират посредством 

следните три правила: 

а) всеки атом е S-израз; 

б) ако X и Y са S-изрази, то (X . Y) е също S-израз; 

в) S-изразите се определят само по правилата а) и б). 

Двойката (X . Y) се нарича още точкова двойка. Така всеки S-израз е или атом, 

или точкова двойка. 

Пример: Нека A, B, C, и D са атоми. Тогава  ((A . B) . (C . D))  е S-израз. 
Удобен начин за представянето на точковите двойки е даден на фиг. 6.1, като с 

X* и Y* са означени съответните графични представяния на S-изразите X и Y. В 

такъв случай S–изразът, даден в горния пример, ще се представи по начина на фиг. 

6.2. 

 

 

 

 



  

                                  
                                                                   
                                                                                         
                                                               
 
              
 
         
         Фиг. 6.1                               Фиг.6.2 

Списъци 

Нека X1, X2, X3,… , XN са S–изрази. Тогава изразът 

(X1 . (X2 . (X3 . ( … . (XN . NIL) … )))) 

се нарича списък. Прието е такъв списък да се записва съкратено във вида: 

(X1 X2 X3 … XN) 

където X1, X2, X3,…, XN са елементи на списъка. Тъй като те са S-изрази, то могат 

да бъдат атоми, точкови двойки или списъци. По този начин могат да се влагат 

списъци един в друг. 

По дефиниция празният списък ( ) е еквивалентен на атома NIL!!! 

Освен изброените, в различните версии на езика, се допускат и различни други 

структури данни като например вектори, масиви, дървовидни структури, записи, 

различни видове числа (адресни константи, цели числа, числа с фиксирана точка, 

числа с плаваща точка и др.). 

В някои диалекти на езика вместо термина атом се използва термина символ, 

което е свързано с факта, че атомите обикновено се използват за именуване на по-

сложни обекти – списъци, структури, функции и др. 

Примери 

1. Съкратеният запис на S-израза (A . (B . (C . NIL))) ще бъде (A B C).  

2. Нека е даден S-изразът (A . (B . NIL)). Съкратеният му запис е (A B).  
Друг начин за графично представяне е чрез двойки указатели. Например списъците 

(A B), (A B C) и ((P O) B C)) могат да бъдат представени по начина, даден на фиг. 6.3. 

        .           .                                   .              

 
         A                                                  B 

      

       .           .                          .       .                      .                                             
 
       A                                         B                                C 

    

       .          .                           .          .                   .                          
 

                     

        .         .                           .              
 

         P                                    O 

                            Фиг.6.3  

Графичното представяне на S-изразите е до голяма степен аналогично на 

представянето на S-изразите в оперативната памет на компютъра. Поради това, като 

се анализира графичното представяне, могат да се правят редица изводи относно 

изпълнението на някои дейности в една програма на ЛИСП. Вижда се например, че 

X*      Y* 

A      
BB
BY* 

C      
DY* 

B D 



  

търсенето на елемент в края на списък е по-сложно и по-бавно, отколкото вземането 

на първия му елемент. 

Да разгледаме как може да се вмъкне елемент в началото на списък. Нека е 

даден списъка (A B) и искаме да вмъкнем елемента E в началото на този списък така, 

че да получим списъка (E A B). Графично това е илюстрирано на фиг. 6.4, като с 

пунктир са означени връзки, които са необходими за получаването на списъка (E A 

B). 

      . 

 

 

      E 

 

                                          .            .                       .   

                               

                                          A                                   B 

Фиг. 6.4 

Елементите на един списък могат да бъдат изследвани по следния начин: взема 

се първия елемент, изследва се, премахва се от списъка, взема се следващия елемент 

(той вече е станал първи елемент), изследва се и т.н. по същия начин, докато се 

стигне края на списъка. Първият елемент на списъка се премахва като се премахва 

указателя (виж фиг. 6.5). 

 

       .              .                         .          .                             .                
 

        E                                       A                                     B 

                                Фиг. 6.5 

 

Представяне на данните 
 

Характерно за функционалните езици е, че обработваните данни се представят 

във вид на списъци. 

Списъците са много прост и едновременно с това мощен начин за представяне 

на информацията. 

Масивите, структурите и файловете могат да бъдат разглеждани аналогично на 

списъците като крайни наредени редици от елементи. Между тях и списъците обаче 

съществуват и значими разлики. Тук ще отбележим някои от тези разлики. 

Броят на елементите на масивите и структурите е фиксиран, а броят на 

елементите на списъка може да се мени динамично. 

Докато елементите на масивите са еднотипни, елементите на списъците могат 

да бъдат от различен тип. 

Както структурите, така и списъците могат да имат елементи от различен тип. 

Докато обаче структурата на записите е фиксирана и не се мени, структурата на 

списъците може динамично да се изменя. 

За разлика от масивите, структурите и файловете, които се изобразяват просто 

в паметта на компютрите, списъците се представят в значителна степен по-сложно. 

Структурата на списъците съществено се различава от структурата на компютърната 

памет. Масивите, записите и файловете се изобразяват в паметта статично още при 

транслацията на програмата, но за списъците това е невъзможно. 

Обемът на паметта, необходима за представянето на списък, не е известен по 

време на транслацията. Този обем може да се изменя по време на изпълнение на 



  

програмата. Това изисква определена схема за динамично заделяне на памет, при 

което се ангажира памет, когато съответният списък нараства, и тази памет се 

освобождава, когато списъкът намалява. 

Сега ще разгледаме най-простите функции в езика, които извършват основните 

действия с S-изрази – разделяне на един списък, конструиране на списък и 

присвояване на стойност на атом. 

 

Функциите CAR и CDR 

Тези две функции служат за достъп до елементите на точкова двойка. Първата 

функция позволява да се получи първия елемент на точковата двойка, а в случая на 

списък – първия елемент от списъка. Чрез втората функция се извършва достъп до 

втория елемент на точковата двойка, а в случая на списък – до подсписъка, 

образуван от всички елементи на аргумента без първия. 

Обръщението към функцията CAR има следния вид:  (CAR <арг>). 

То представлява списък с първи елемент името на функцията и втори елемент – 

аргумента на тази функция. Вижда се, че функцията CAR има само един аргумент и 

той трябва да е точкова двойка. От друга страна списъкът представлява частен 

случай на точкова двойка, следователно функцията може да се прилага и към 

списъци. При това обичайното използване на тази функция е именно със списъци. 

Важно е да се отбележи, че атомите не са точкови двойки и функцията не може да се 

прилага към атоми. При изпълнението на CAR първоначално се пресмята стойността 

на аргумента, след което функцията се прилага върху така получената стойност, като 

“отделя” първия елемент на точковата двойка. 

Ето и един прост пример: нека имаме точковата двойка X -> (Y . Z). Тогава  

(CAR X) -> Y. 

В редица случаи разсъжденията относно изпълнението на функциите и 

пресмятането на изразите ще бъдат представени графично по начина, даден на 

фиг.6.6. 

(CAR X) -> Y 

              

             (Y . Z) 

       Y 

     Фиг. 6.6 

В ЛИСП процесът на пресмятане на стойността на аргумента се нарича 

оценяване, а самата стойност– оценка. Прилагането на функцията върху оценката на 

аргумента се нарича апликация на функцията. Резултатът се нарича оценка на 

обръщението към функцията.  

Това дава възможност при програмирането на ЛИСП  да се избегнат 

многократните присвоявания на стойности на една променлива и оттук по-висока 

степен на надеждност и вярност на програмата, също така да се прилагат 

автоматични средства за проверка на програмата. 

По подобен начин се определя и функцията CDR: тя също има един аргумент, 

работи с точкови двойки, в частност списъци, но не и атоми, и осъществява достъпа 

до втория елемент на точковата двойка (вж. фиг. 6.7). 

 (CDR X) -> Z 

   

             (Y . Z) 

        Z 

    Фиг. 6.7 



  

Важно е да се отбележи, че в ЛИСП функциите не променят 

стойностите на аргументите. При оценяването на аргументите тези стойности 

само се копират, без да се правят в тях някакви изменения. 

Имената на функциите CAR и CDR са съкращения съответно от: Contents 

Address Register и Contents Decrement Register и са се запазили по исторически 

причини, които са свързани с първата реализация на езика за машината IBM 704. 

Как се прилагат двете функции върху точкова двойка   

> (define x '(A . Буква)) 

   (car x) 

   (cdr x) 

a 

буква 

Не трябва да се записва вместо (CAR X) израза (CAR (A . БУКВА)) или вместо 

(CDR X) израза  (CDR (A .БУКВА), тъй като  интерпретаторът   ще   разглежда   

израза в скоби (А. БУКВА) като обръщение към функцията с име А и аргумент 

стойността на БУКВА и ще даде или съобщение за грешка (ако такава функция не 

съществува), или погрешен резултат. Или накратко: 

 

ЗАБРАНЕНО  Е ЗАМЕНЯНЕТО НА АРГУМЕНТА С НЕГОВАТА 

СТОЙНОСТ! 

Сега ще видим как се прилагат функциите CAR и CDR към списъци, което е и най-

честото им използване. 

Ако е даден списъкът X -> (A B), то на фиг. 6.8 се вижда, че CAR от списъка 

дава първия елемент на списъка, а CDR от списъка – списък без първия елемент, т.е. 

“премахва първия елемент на списъка. 

(CAR X) -> А                        (CDR X) -> (B) 

 

             (А B) ≡ (A . (B . NIL))          (А B) ≡ (A . (B . NIL)) 

       А                                           (B . NIL) ≡ (B) 

                           Фиг. 6.8 
(define x '(A B)) 

(car x) 

(cdr x) 

a 

(b) 

Примери 
1. Нека е дадено: A1 -> ERR1; A22 -> ( ). Да се опитаме да пресметнем: 

(CAR A1)->ERROR  Не може да се пресмята CAR от атом! 

(CAR A22)->ERROR В DrScheme ( )  се разглежда като атом; 

 (CDR A1)->ERROR Не може да се вземе CDR от атом! 

(CDR A22)->ERROR В DrScheme ( )  се разглежда като атом; 

И така основните характеристики на функциите CAR и CDR са: 

а) Това са функции на един аргумент, работят с точкова двойка, в частност със 

списъци, но в никакъв случай с атоми. 

б) Функцията CAR извлича първия елемент на точкова двойка, в частност на 

списък. 

в) Функцията CDR извлича втория елемент на точкова двойка или “изтрива” от 

списъка първия му елемент. 
>(define x '(A B C)) 

 (car x) 



  

 (cdr x) 

 a 

(b c)               

Не трябва да се пише (CAR (A B C)), защото транслаторът ще разглежда 

списъка като обръщение към функция с име A.  

(CAR X) -> A (вж. по-горе). Но обръщението (CAR 'X) е некоректно, защото X ще 

се разглежда в случая като атом. 

Знае се, че в записа (CAR (A B C)) аргументът на функцията CAR се разглежда 

като обръщение към функция с име A и аргументи стойностите на B и C. Ако искаме 

(A B C) да се разглежда като списък, тогава правилният запис е (CAR '(A B C)) и 

стойността на това обръщение е A.  

От тук се вижда, че с помощта на функцията QUOTE се разграничават 

двете възможни употреби на списъците в ЛИСП – като обръщение към 

функция и като структури данни. 

2. Нека [X] е (A). В този пример е показано действието на функциите CAR и CDR. 

В този случай се вижда, че резултатът от прилагането на функцията CDR е празния 

списък. 
(define x '(A)) 

 (car x) 

 (cdr x) 

a 

() 

3. Нека стойността на voc е:  ((БУК . ДЪРВО) (ДВЕ . ЧИСЛО) (КОШ . СЪД)) 

> (define voc '((бук . дърво)(две . число)(кош . съд)) 

Елементите на списъка voc са точкови двойки, състоящи се от по-частно понятие 

(т.е. вид) и по-общо понятие (т.е. род). Да се напише израз, пресмятането на който да 

дава ЧИСЛО.  
> (cdr (car  (cdr voc))) 

число 

Нека разгледаме израза (CDR (CAR (CDR X))). За удобство се допуска съкратения 

запис (CDADR X), т.е. (CDR (CAR (CDR X))) ≡ (CDADR X). 

Ето още един такъв пример:   

(CDR (CAR (CAR (CDR X)))) ≡ (CDAADR X). Трябва да се отбележи, че в някои 

реализации броят на съкращенията е ограничен. 

 

Функция CONS 

Функцията CONS (съкращение от CONStruct) е предназначена за конструиране 

на точкови двойки и списъци. Тя е двуаргументна. Обръщението към нея изглежда 

по следния начин: 

                            (CONS <арг1> <арг2>). 

Аргументите на CONS са S-изрази. В резултат на прилагането на функцията се 

получава точкова двойка от двата аргумента в противоположност на функциите 

CAR и CDR, които извличат елементите на точковите двойки. Ето как може да се 

запише това нагледно: 

Нека [Y] е y, [Z] е z, където y и z са S-изрази. Тогава:   (CONS Y Z) -> (y . z).  

Примери:  
1. Нека  
> (define y 'ред) 

  (define z 'дума) 

  (cons y z) 



  

(ред . дума) 

2. Нека  

(define x '(y . z)).Тогава от израза  
> (CONS(CAR X)(CDR X)) 

(y . z) 

се вижда, че функцията CONS е в известен смисъл обратна на функциите CAR и 

CDR. 

3. Нека  

> (define y 'ред) 

(define z 'дума)  

 Да се пресметне:  
> (cons y (cons z '())) 

(ред дума)  

С помощта на този пример виждаме, че посредством функцията CONS могат да се 

конструират не само точкови двойки, но и списъци. 

4. Нека  
(define a '(x y z)) 

(define b '(1 2 3))  

Даден е израз, от който се вижда, че функцията CONS може да добавя елементи в 

началото на един списък или да влага списъци един в друг. 
>(cons 5 a) 

 (cons b a)  

(5 x y z) 

((1 2 3) x y z) 

Накратко: дотук беше показано, че чрез функцията CONS може: 

а) да се построяват точкови двойки; 

б) да се конструират списъци; 

в) да се добавя елемент отпред в списък и да се влагат списъци един в друг. 

 

7 Други функции за работа със списъци 
 

Функциите предикати проверяват дали е изпълнено някакво условие. В езика 

ЛИСП те се използват при съставяне на условни изрази. Техните оценки са или 

атома #Т, за истина, т.е. при изпълнено условие или атома #f – за лъжа, т.е. когато 

условието не е изпълнено. Ще разгледаме най-простите предикати, които проверяват 

дали един S-израз е празният списък, дали един S-израз е атом и дали два атома са 

еднакви. 

 

Функцията NULL? 

Тази функция извършва проверка за празен списък. Тя е едноаргументна и 

обръщението към нея изглежда така:       (NULL?< арг>). 

Аргументът <арг> е израз. Ако неговата стойност е (), тогава оценката на 

обръщението е #Т. Във всички останали случаи тя е #F . 

Тази функция има още едно име. То е NOT, което напомня логическото 

отрицание. Наистина, ако аргументът на функцията има стойност #Т, то резултатът е 

#F, ако аргументът има стойност #F, то резултатът е #Т . 

И така двете обръщения (NULL? A) и (NOT A) са еквивалентни. 

Важно е да се отбележи, че аргументът на функцията NULL? е израз, т.е. атом, 

списък или обръщение към функция. Тази функция ще илюстрираме с няколко 

примера:  



  

> (define b '(1 2 3)) 

> (null? (cdr b)) 

#f 

> (define x '(y . z)) 

> (null? x) 

#f 

> (null? '()) 

#t 

> (null? '(())) 

#f   ;защото ()≠(()) 

Функцията NULL? най-често се използва за проверка дали е достигнат края на 

един списък, понеже краят на един списък е NIL, т.е. празния списък. 

 

Забележка: В Dr Scheme има предикат (list? <aрг>). Ако стойността е списък, то 

резултатът е #t. Във всички останали случаи резултатът е #f. Следователно може 

да се запише следната еквивалентност: 

Ако (list? <aрг>)  връща стойност #f , това значи, че [<aрг>] е атом. Но внимание 

(list? '())-> #t, т.е. () се разглежда като списък. 

 

Функцията EQ? 

Функцията EQ? е предикат за еквивалентност. Тя има два аргумента и 

обръщението към нея изглежда така: 

(EQ? <арг1>< арг2>), 

където <арг1> и <арг2> са изрази, които се оценяват. За да се изясни правилното 

действие на функцията, е необходимо да се кажат няколко думи за представянето на 

различните обекти (атоми, списъци, числа, низове и др.) в езика ЛИСП. 

Нека да разгледаме следните примери: 
>(DEFINE L1 (CONS 'A '(B C))) 

 (DEFINE L2 (CONS 'A '(B C))) 

 (DEFINE L3 'A) 

 (SET! L3 L2) 

Ясно е, че L1, L2 и L3 имат една и съща стойност, а именно списъка (A B C). 

Но има една съществена разлика, състояща се в следното. За всяко конструиране на 

списък се заделят клетки от наличната свободна памет. Поради това, макар и да се 

конструира един и същ списък в първите два реда на горния пример, клетките памет, 

съответстващи на стойностите на L1 и L2, са различни (в ЛИСП е много важно да се 

знае, че не винаги обектите с едно и също външно представяне са едни и същи от 

гледна точка на представянето им в паметта). В присвояването на четвъртия ред на 

примера не се конструира нов обект, а указателят към клетките със стойността на L2 

се записва като указател и към стойността на L3. По този начин L2 и L3 не само 

имат една и съща стойност, но тази стойност е записана в едни и същи клетки от 

паметта. За да се означи тази съществена разлика при използването на обектите от 

езика ЛИСП, ще въведем понятията физическа и логическа еквивалентност. Ще 

казваме, че два обекта са физически еквивалентни, ако за вътрешното им 

представяне се използват едни и същи клетки от паметта. В горния пример 

стойностите на L2 и L3 са физически еквивалентни обекти. Два обекта са логически 

еквивалентни, ако имат едно и също външно представяне (стойностите на L1 и L2 от 

горния пример). От дадената дефиниция и посочения пример се вижда, че два 

физически еквивалентни обекта са и логически еквивалентни. Обратното обаче не е 

вярно. 



  

И така стойността на обръщението към функцията EQ е #T тогава и само 

тогава, когато аргументите ù са физически еквивалентни обекти. Следователно: 
> (EQ? L3 L2) 

#Т 

> (EQ? L3 L1) 

#F 

 

>(DEFINE B '(1 2 3)) 

(DEFINE B2 '(2 3)) 

(EQ? (CAR B2) (CAR (CDR B))) 

(EQ? B2 (CDR B)) 

#T 

#F 

От примерите се вижда, че в случая, когато аргументите на функцията са едни и 

същи атоми, оценката на обръщението към функцията е #T. Това е така, защото 

понятията логическа и физическа еквивалентност при атомите съвпадат (името на 

атома се използва като указател към клетките от паметта, представящи дадения 

атом). Следователно: 

> (EQ? 'B 'B)  

#t  

> (eq? #t #t) 

#t 

> (EQ? '() '() ) 

#t  

> (EQ? 12 12)  

#t  

> (EQ? 12 12.0)  

#f  

> (EQ? 123456789E50 123456789E50) 

#t 
> (EQ? 231 +231) 

#t 

> (EQ? -3456 -3456) 

#t 

 

Физическата и логическата еквивалентност съвпада и при символите, част от 

целите числа (например, това съвпадение зависи от конкретната реализация на езика 

ЛИСП). 

Въпреки че числата се третират като атоми, понятията физическа и логическа 

еквивалентност съвпадат само за тези числа, чието представяне е от вида на 

указател, т.е. цяло число, което би могло да е адресна константа.  

След като знаем действието на функцията EQ?, можем да се върнем към 

функцията NULL? и да определим нейното действие по следния начин: 

 (NULL? A) ≡ (EQ? A '()), т.е. функцията NULL? сравнява дали стойността 

на аргумента е еквивалентна с атома NIL. 

Да се дефинира функция EQUAL, която проверява дали два произволни  S-израза са 

еднакви или не. 

Забележки:  
1. Два S–израза са еднакви, когато са еднакви атоми или когато имат съответно 

еднакви CAR и CDR части. Това е логическа еквивалентност на S–изрази. 



  

(define (equal a b) 

  (cond ((and (not(list? a))(not(list? b)))(eq? a b)) 

        ((or (not(list? a))(not(list? b)))#f) 

        ((and (null? a) (null? b))#t) 

        ((not(= (length a)(length b)))#f) 

        ((not(equal (car a)(car b)))#f) 

          (else (equal (cdr a) (cdr b))))) 

> (equal 1 1) 

#t 

> (equal 1 11) 

#f 

> (equal 1 '(1)) 

#f 

> (equal 'a 'b) 

#f 

> (equal 'a 'a) 

#t 

> (equal abs abs) 

#t 

>  (equal '(abs 1 2 3 r w 4)  '(abs 1 2 3 r w 4)) 

#t 

> (equal '(abs 1 2 3 r w 4)  '(abs 1 2 3 w r 4)) 

#f 

> (equal '(abs 1 (2 3) r w 4)  '(abs 1 (2 3) r w 4)) 

#t 

2. В транслатора съществува вградена функция EQUAL?, която извършва 

проверка, като в току-що дефинираната функция. 

 

Функцията APPEND 

Сега ще разгледаме една функция, която обединява два списъка. Това е 

функцията APPEND. Тя има два аргумента. Обръщението към нея има следния вид: 

(APPEND <арг1>< арг2>), 

където <арг1> и < арг2> са изрази, които се оценяват. Техните стойности трябва 

задължително да са списъци. В резултат от изпълнението на функцията APPEND се 

получава нов списък, който съдържа елементите на списъците, които са стойности 

на <арг1> и < арг2>, т.е.: 

(APPEND <арг1> арг2) -> (<ЕЛЕМЕНТИ НА [арг1]><ЕЛЕМЕНТИ НА [арг2]>) 

Но не се получава списък от двата елемента [арг1] и [арг2]. 

Ако <арг1>има стойност празния списък, тогава стойността на обръщението е 

стойността на < арг2>. Ако < арг2> има стойност празния списък, то стойността на 

обръщението е стойността на <арг1>. Ако и двата списъка са празни, получава се 

празен списък. 

Това определение означава, че единият списък се копира, след което се 

разрушава указателят за край на копирания списък, като на негово място се поставя 

указател, сочещ началото на другия списък. Вижда се, че изпълнението на APPEND 

изисква доста памет и време поради преписването на първия списък. Ето защо тази 

функция е подходяща за работа с малки списъци, тъй като при големи списъци има 

опасност от недостиг на памет. 

Да разгледаме два примера. Във втория пример се вижда, че списъците 

аргументи се разграждат, но подсписъците в тях се запазват. 

> (define s '(A B C)) 



  

> (APPEND  S  S) 

(a b c a b c)  

> (APPEND '(A B C) '(M (H P))) 

(a b c m (h p)) 

Нека S е произволен S-израз. Следният израз поставя този S-израз в края на 

произволен списък L:    (APPEND L (CONS S NIL)) 

Необходимо е да се прави разлика между функциите CONS и APPEND. Докато с 

CONS можем да добавим елемент в началото на списък, то с APPEND добавяме 

елементите на един списък в началото на друг списък. Освен това при функцията 

APPEND се използва повече памет, отколкото при CONS. 

 

Функцията LIST 

Функцията LIST е функция на произволен брой аргументи. Тя също обединява 

списъци, но по друг начин. Обръщението към нея изглежда така: 

(LIST <арг1>< арг2 >… <аргn>), 

където <аргi> са изрази, които се оценяват (i = 1,2,…,n ). Оценките им могат да бъдат 

произволни изрази, т.е. атоми, точкови двойки, списъци или обръщения към 

функции. В резултат на изпълнението на функцията LIST се получава списък, чийто 

елементи са стойности на аргументите на функцията. Броят на елементите на 

новополучения списък е равен на броя на аргументите на функцията. Стойностите на 

аргументите не се разграждат, както това става при функцията APPEND. Те само се 

обединяват, без да се сливат (вж. фиг. 6.9 ), т.е. 

 (LIST <арг1>< арг2 >… <аргn>)->([арг1][арг2] … [аргn]), 

                   

       .           .           .         .          …           .                      

 

  

     [A1]               [A2]                            [An] 

Фиг. 6.9 

Важно е още, че функцията LIST не изисква толкова време и памет, колкото 

функцията APPEND. Тя в известен смисъл е аналог на функцията CONS, пригоден за 

поставяне на повече от един елемент в началото на празния списък. 

Да разгледаме няколко примера.  
> (define p 'А) 

> (define o '(B C ) ) 

> (define m 'H) 

> (define a 'car) 

> (define b 'X) 

> (LIST P O M) 

(а (b c) h) 

> (LIST 'P 'O  'M)  

(p o m) 

> (LIST A B) 

(car x) 

От третия пример се вижда още едно приложение на функцията LIST. Чрез нея 

в процеса на изпълнение на програмата могат да се конструират обръщения към 

функции. Изпълнението на такива конструирани обръщения става чрез специална 

функция, която ще разгледаме по-долу. 

Следва пример за рекурсивна дефиниция на функцията REVERSE. Нека е 

даден списък  S -> (A1 A2 A3 A4). Ако предположим, че A2, A3 и A4 са вече 



  

наредени в искания ред в някакъв списък, то трябва да поставим (CAR S) в края на 

този списък, например чрез APPEND. Нареждането на A2, A3 и A4 може да стане 

чрез (REVERSE (CDR S)). По този път може да се стигне до (CDR ’(A4)), което е (). 

Знаем, че (REVERSE ’()) трябва да дава стойност ( ). Тогава, като използваме тази 

стойност, може да се върнем обратно и да пресметнем стойността на функцията. 

Или: трябва да се обединят в един списък (REVERSE (CDR S)) и (CAR S) – така 

задачата се свежда до задачи с по-прости аргументи. При всяко такова навлизане 

към по-прост аргумент трябва да се проверява дали не е  достигнат  края на списъка, 

т.е. () (това е най-простият случай), при което задачата се решава пряко. Така 

стигнахме до следната схема на функцията: 

1. Проверка за край: дали S е ( ). Тогава стойността на обръщението също е ( ). 

2. Рекурсивно обръщение: аргументът се опростява, докато се стигне до най-

простия случай. 
(DEFINE (REVERSE S) 

 (COND ((NULL? S) ()) 

       (ELSE (APPEND (REVERSE (CDR S)) (CONS (CAR S) ()) )))) 

Ако стойността на S е (), тогава първото условие получава стойност #T, а 

стойността на обръщението към COND става #F. 

Ако стойността на S не е (), тогава първото условие получава стойност #F и се 

разглежда втората възможност. Тук става обединението на частично наредения 

списък с (CAR S). 

На фиг.6.10 е показан рекурсивният процес при изпълнението на обръщението 

към функцията REVERSE при стойност на S  (A B C D). 
Ниво на 

рекурсия 

I II III IV V 

Аргумент на 

REVERSE 

(A B C D) (B C D) (C D) (D) NIL 

Резултат от 

REVERSE 

? 

(D C B A) 

? 

(D B C) 

? 

(D C) 

? 

(D) 

? 

(D) 

                                           Фиг. 6.10 

При първото обръщение стойността на S е (A B C D). Стойността на обръщението 

все още не се знае. При разглеждането на второто условие (S не е ()) става повторно 

обръщение към REVERSE, но с вече опростен аргумент (ниво на рекурсията ІІ). 

Резултатът от изпълнението също не се знае. По същия начин се навлиза и в 

следващите нива, ІІІ и ІV, на рекурсия, като всеки път аргументът се опростява. Така 

се стига до ниво V, където стойността на S става (). Тогава първото условие става #T 

и се пресмята стойността - () - на съответното условие. Тя се явява стойност на 

петото обръщение към REVERSE, пресметнато пряко!  Оттук започва и връщането 

– на ІV ниво се пресмята функцията (REVERSE ’(D)) чрез APPEND с аргументи 

(REVERSE (CDR S)), което вече е пресметнато - () и (CONS (CAR S) ()), което е 

(D). По същия начин се преминава последователно през ІІІ, ІІ и І ниво на рекурсията, 

като на най-високото първо ниво са получава самата стойност на обръщението към 

функцията REVERSE – (D C B A).  

При междинните рекурсивни обръщения на всяко ниво на рекурсия функциите 

(в случая APPEND) остават неизпълнени. Те се доизпълняват, както се видя, при 

връщането. На фиг. 6.11 е даден един по-прост и нагледен начин за представяне на 

схемата от фиг. 6.10. 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

                  Фиг. 6.11 

 

Вижда се, че функцията REVERSE обръща реда на елементите от най-високо ниво, 

а подсписъците се запазват непроменени. 

Възможни са няколко рекурсивни обръщения едно в друго. Тогава схемата се 

разклонява. 

1. Да се напише функция, която намира стойността на полином в дадена точка по 

дадени коефициенти. 
(define (pol_h x l) 

  (if (null? l) 0 

      (+ (*(pol_h x (cdr l))x)  

         (car l)))) 

2. Да се напише функция, която намира мин. елемент на списък. 
(define (min_el l) 

  (if (null? l)(display "no") 

      (cond ((null?(cdr l))(car l)) 

        ((< (car l) (min_el (cdr l)))(car l)) 

        (else (min_el (cdr l)))))) 

3. Да се напише функция, която изтриване на първо срещане на атом в списък. 
(define (del1 x l) 

 (cond ((null? l) l) 

       ((list? (car l))(if(ima? x (car l))(cons (del1 x (car l))(cdr l)) 

                          (cons (car l) (del1 x (cdr l)))))   

        (else(if (= x (car l)) (cdr l) 

                 (cons (car l) (del1 x (cdr l))))))) 

 

4. Да се напише функция, която сортира списък. 
(define (sort1 l) 

  (if (null? l) l 

      (cons (min_el l)(sort1 (del1 (min_el l)l))))) 

 

Функцията SET!  

Всяка променлива се характеризира с име и стойност. Присвояването свързва 

името със стойността. Следователно действието присвояване означава променливата 

да получи стойност. Ако променливата е имала стойност от предишно присвояване, 

(A B C D) 
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то тази стойност на променливата се заменя с нова. В ЛИСП това става с помощта на 

функцията за присвояване SET!. Тя има два аргумента. Обръщението към тази 

функция изглежда така: 

(SET! <арг1>< арг2>), 

където <арг1> е атом, който не се оценява, т.е. <арг1> е името на променливата, а 

<арг2> е израз, който се оценява и получената оценка се разглежда като бъдещата 

стойност на <арг1>. Като оценка на изпълнението на функцията SET! се получава 

оценката на <арг2>  и като страничен ефект на <арг1> се присвоява оценката на 

<арг2>. Това е едно отстъпление от общата схема на езика – единият аргумент тук 

не се оценява, а му се присвоява стойност. 

Забележка:  Атомът <арг1> трябва да има предварително някаква стойност, 

получена например с DEFINE. 
> (define x 10) 

> (set! x ( * 2 x)) 

> (display x) 

20 

> (set! x '( * 2 x)) 

> (display x) 

(* 2 x) 

Нека разгледаме примера:  
> (define y 'ред) 

  (define z 'дума) 

  (define x 5) 

  >x 

  5 

  >(set! x (cons y z)) 

  >x 

 (ред . дума) 

Тогава в резултат от изпълнението на функцията SET! за оценка на обръщението се 

получава точковата двойка (ред . дума).Това ще е и стойността на аргумента X 

след изпълнението на функцията. 

Друг пример 
> (define b '(1 2 3)) 

(set! x (cons (car b)(cons (car (cdr b)) '()))) 

> x 

(1 2) 

Да разгледаме още един пример, в който АЗБУКА има стойност (A B C … X Y 

Z). В този случай стойността на аргумента M и оценката на обръщението ще е 

списъка (A B). 
(define azbuka '(A B C D E F J H K L M N O P Q R S T U V X Y Z)) 

(define M '()) 

> (set! M (cons (car azbuka)(cons (car (cdr azbuka)) '()))) 

> M 

(a b) 

Функцията SET! нарушава чистата функционалност на езика, тъй като 

функционалните езици не допускат присвоявания на стойности, понеже в една 

функция (в математически смисъл) не може да има присвояване. Това отстъпление е 

направено с цел удобство при разработката на по-сложни алгоритми и по-голяма 

ефективност при изпълнение. 

Нека сега видим по какъв начин може да се получи (A B C) за оценка на 

обръщението (SET! M X). 



  

Ако запишем (SET! M (A B C)), списъкът (A B C) ще се тълкува като 

обръщение към функцията с име A. Ако обаче запишем (SET! M '(A B C)), ще 

получим  искания резултат  (A B C),  т.е.  (SET! M X) ≡ (SET! M ‘(A B C))-> (A B C), 

като X -> (A B C). 

Нека сега за същата стойност на аргумента X е дадено следното обръщение: 

(QUOTE (QUOTE (CAR X))) -> (QUOTE (CAR X)), 

т.е. стойността на обръщението е (QUOTE (CAR X)). 

 

8 Функции за вход и изход 
Функцията READ. Функцията DISPLAY. Функция NEWLINE. 

 

Функция READ 

Изпълнението на функцията READ предизвиква прекъсване на работата на 

интерпретатора до момента, в който потребителят не въведе от клавиатурата 

произволен S–израз. След това интерпретаторът продължава своята работа, като най-

напред завършва изпълнението на функцията READ, чието обръщение дава като 

стойност въведения израз, без той да бъде оценяван. Функцията няма аргументи и 

обръщението към нея има следния вид: 

(READ) 

 

Примери 
> (+ (read) (read)) 

34 ; ако се въведе от клавиатурата 

56 ; ако се въведе от клавиатурата  

90 

> (define w (read))  

  (COND ((EQ? w 'A)  #T ) 

        ((EQ? w 'B) (SET! w '(b r a v o)))) 

A ; ако се въведе от клавиатурата  

#t 

> (define w (read))  

  (COND ((EQ? w 'A)  #T ) 

        ((EQ? w 'B) (SET! w '(b r a v o)))) 

B ; ако се въведе от клавиатурата 

> w 

(b r a v o) 

> (pol_h (read) (read));обръщение към зад.1 от тема 6 

2 ; ако се въведе от клавиатурата 

(1 2 3) ; ако се въведе от клавиатурата 

17 

 

Функция DISPLAY  

Функцията DISPLAY има един аргумент, чиято стойност може да е произволен 

S–израз. Действието на функцията е следното: аргументът се оценява и неговата 

стойност се извежда на екрана. 

Обръщението към функцията е следното: 

(DISPLAY <арг.>). 

 

Примери 
> (DISPLAY "СУМАТА Е ")(DISPLAY (+ 5 4)) 



  

СУМАТА Е 9 

DISPLAY може да се използва за организиране на интерфейса. 
(DEFINE (PROBA) 

 (DISPLAY "ВЪВЕДИ X=? И СПИСЪК С КОЕФИЦИЕНТИ НА ПОЛИНОМА") 

 (NEWLINE) (POL_H (READ) (READ))) ;обръщение към зад.1 от тема 7 

> (proba) 

ВЪВЕДИ x=? и списък с коефициенти на полинома 
2 ; ако се въведе от клавиатурата 
(1 2 3) ; ако се въведе от клавиатурата 

17 

 

Функция NEWLINE  

Функцията NEWLINE  предизвиква преминаване на нов ред. Функцията няма 

аргументи и обръщението към нея има следния вид: 

(NEWLINE) 

Стойността на обръщението към функцията е #f. 

 

9 Функции, предизвикващи изпълнение на други функции 

 
Ще разгледаме функции, които предизвикват изпълнение на други функции и с 

това даващи възможност за промяна на програмата или конструиране по време на 

изпълнение на някои нейни части. 

 

Функцията EVAL 

Тя е функция на един аргумент. Обръщението към EVAL е:       

(EVAL <арг> (interaction-environment)), 

където <арг> е израз, който при обръщение към EVAL се оценява два пъти. При 

изпълнението на функцията EVAL първоначално се оценява <арг>, като се получава 

стойност на <арг>. След това вече стойността на <арг> се оценява още един път. 

Тази последна оценка е и стойността на обръщението към функцията EVAL. 

Двойното изчисление на аргумента дава възможност по време на изпълнението на 

програмата да се конструират различни изрази, които от своя страна да се изпълнят 

пак по време на същото изпълнение. Следователно интерпретаторът прилага EVAL  

към '<израз>  за всеки израз от най-високо ниво.Чрез EVAL и quote се конструират 

обръщения към функции в процеса на изпълнение на програмата. 

Да разгледаме изпълнението на един израз, в който  се  съдържа  функцията  

EVAL.   
(define b2 '(2 3)) 

(define b3 'car) 

(define t 'b2 ) 

(eval (list b3 t)(interaction-environment)) 

2 

Обяснение: Най-напред се оценява (list b3 t)-> (car b2). Следващото оценяване 

е на (car b2)-> 2 

 

Ето още няколко примера,   при които:  
(define m 'h) 

(define h '(P O)) 

(define x '(A B C)) 

(define a '(P Q))  



  

> (eval m (interaction-environment)) 

(P O) 

> (eval 'm (interaction-environment)) ;* 

h 

Вместо (EVAL 'M) или още по-кратко M. С други думи, за интерпретатора е в сила 

M ≡ (EVAL 'M). 
> (eval '(car x) (interaction-environment));** 

A 

Но (EVAL  '(CAR X)) -> (P Q)  е грешно!!! 

От последните два примера следва, че (EVAL (QUOTE <ИЗРАЗ>) води до 

пресмятане на ИЗРАЗ. Следователно интерпретаторът прилага функцията EVAL 

към 'ИЗРАЗ за всеки израз на най-високо ниво. От това следва, че пример * може да 

се запише по следния начин: 
(EVAL '(EVAL M)), т.е. (EVAL M) ≡ (EVAL '(EVAL M)) 

По същия начин при пример ** нещата се свеждат до оценяването на CAR. 

Да разгледаме още няколко примера за приложение на EVAL. 

(define a '(p q)) 

(define x '(a b c)) 

> (eval (car x) (interaction-environment)) 

(p q)  

 
(define a sqrt) 

(define b 25) 

> (eval (a b)(interaction-environment)) 

5 

 

>  (define a '(2 3 4)) 

(eval '(car a)(interaction-environment)) 

2 

>  (eval (list '+ 6 9) (interaction-environment)) 

15 

 

А ето как една функция от по-висок ред може да се извика със списък от различни 

функции. 

(define (proba a  func b) ; сумата от числата в [a,b], върху които е 

приложена func 
  (if (> a b)0 

      (+ (func a)(proba (+ a 1) func b)))) 

 

(define (cube x)(* x x x)) 

  

(define (opit l) 

   (cond ((null? l)(display "")) 

         (else (display(proba 1 (eval(car l)(interaction-

environment))4))(newline)(opit (cdr l))))) 

> (opit '(sqrt cube abs)) 

6.146264369941973 

100 

10 

Разглеждаме още едно интересно приложение. 

 



  

Да се напише функция, която заменя един атом с друг. 
(define (subs new old l) 

(cond ((null? l)l) 

      ((list? (car l))(cons (subs new old (car l))(subs new 

old (cdr l)))) 

      (else (if(eq? old (car l))(cons new (subs new old (cdr 

l))) 

               (cons (car l) (subs new old (cdr l))))) )) 

Ето едно обръщение, чрез което може да се промени програма. 
>(subs 'delall 'del '(define (del x l) 

  (cond ((null? l)l) 

        ((list? (car l))(cons (del x (car l)) (del x (cdr 

l)))) 

        (else (if (= x (car l)) (del x(cdr l)) 

                            (cons (car l) (del x (cdr l)))))  

))) 

 

(define (delall x l) 

  (cond 

   ((null? l) l) 

   ((list? (car l)) (cons (delall x (car l)) (delall x (cdr 

l)))) 

   (else (if (= x (car l)) (delall x (cdr l)) (cons (car l) 

(delall x (cdr l))))))) 

 А чрез това обръщение ще направим изпълнение на нова функция 
> (eval (subs 'cube 'sqrt '(proba  1 sqrt 4))(interaction-

environment)) 

100 

 

Функцията APPLY 
 

 (apply  <арг1> <арг2>)- <арг1> - атом, който е име на функция; <арг2>- списък от 

фактически параметри на функцията. Те трябва да отговарят на описанието на 

съответната функция. В резултат от изпълнението  на apply се формира обръщение 

към  функцията с име [<арг1>] и фактически параметри елементите на   [<арг2>]. 
> (apply + '(1 2 3 4 5)) 

15 

Използуването на apply дава възможност за динамично формиране на обръщението 

към функция в определен момент на изпълнението, т.е. в зависимост от текущото 

състояние на изчисленията може да се извърши обръщение към една или друга 

функция с едни или други аргументи. По такъв начин може да се осигури тъй нар. 

"управление на програмата от данните" – едно  изключително мощно средство при 

решаване на задачи от Изкуствения интелект. 
> (apply * '(3 6 10 11)) 

1980 

 

Функции за преобразуване на типове. 

-преобразува стринг в списък- (string->list <стринг>)  
>(string->list "bravo") 

(#\b #\r #\a #\v #\o) 

-преобразува списък в стринг - (list-> string <списък>)  



  

>(list->string '(#\3#\5 #\7)) 

"357" 

-отделя подстринг от позиция <номер1> до позиция <номер2> от стринг 

(номерацията започва от 0) -   (substring <стринг> <номер1> <номер2>) 
> (substring "proba" 2 5) 

"oba" 

-извлича к-тия елемент на стринг-( string-ref <стринг> <k>) 
> ( string-ref "proba" 3) 

#\b 

-слепва стрингове- (string-append <стринг> <стринг>) 
> (string-append "matematika" "informatika") 

"matematikainformatika" 

-преобразува символ в стринг – (symbol-> string <символ>)  
> (symbol->string 'sofia) 

"sofia" 

-преобразува стринг в символ – (string-> symbol  <стринг>) 
> (string->symbol  "sofia") 

sofia 

 

10 Асоциативни списъци.  
Асоциативни списъци 

 

Списък от вида- ((<а1>.<е1>)…(<аn>.<еn>)), където <ai>  са атоми, а ,<ei> са 

произволни s-изрази се нарича асоциативен (напр. ((a .b)(c . (c d e))). Такъв списък 

може да се създаде така: 
 (list (cons 'a 'w)(cons 'b 2)(cons 5 'a3)) 

(assoc <арг1> <арг2>)-[<арг1>] е атом, а [<арг2>] – асоциативен  списък. В резултат 

от изпълнението се получава точкова двойка (<ai>.<ei>)(тя  принадлежи на асоц. 

списък), където i е номера на първата (отляво надясно) точкова двойка, за която 

[<арг1>] е <ai> и стойност #f в противен случай. 

Например, нека са дадени 
(define s (list (cons 'a 'x)(cons 'b(cons 3 4))(cons 'm 'n))) 

(define p 'b) 

(define q 'n) 

(define r '(a b c)) 

Тогава действието на функцията се илюстрира с няколко примера 
> (assoc    'm    s)    

(m . n) 

> (assoc     'q      s) 

#f 

> (assoc(car r) s) 

(a . x) 

> (assoc p s) 

(b 3 . 4) 

Друг пример. Нека LF има стойност от следния вид: ((<атом>. <име на функ.>)… 

(<атом>. <име на функ.>)). Нека функциите, чиито имена са посочени в списъка, 

нямат аргументи, а F  има стойност атом. Да се изпълни функцията с име – 

името  от точковата двойка [LF], за която [F] съвпада с <атом> и за стойност 

да се върне #Т.  Ако не се намери такава функция да се върне #F.  
(define (w f fl)  

  (let ((r (assoc f fl))) 



  

    (and r 

         (eval (list (cdr r))(interaction-environment) ) 

         ))) 

(define (a2) (* 2 2)) 

(define (a3) (* 2 2 2)) 

(define (b)   (+ (a2) (a3))) 

(define lf (list (cons 1 b)(cons 2 a2)(cons 5 a3)))  

>  (w 2 lp) 

4 

> (w 3 lp) 

#f 

Асоциативните списъци се ползват при предефиниране на функции или макроси 

когато интерпретаторът използува такива списъци за определяне кой вариант 

да изпълни.  

 

1. Да се напише функция, която създава списък по дадена дължина. 
(define (saz n) 

  (display "въведи елемент") 

  (if (= n 1)(cons (read) '()) 

      (cons (read)(saz (- n 1))))) 
 

 

(define a1 '(Стоян   3 2 6 3 4)) 

(define a2 '(Иван   4 3 4 6 3 6 4)) 

(define a3 '(Петър   2 3 4 6 3 2 4 6)) 

(define a123 (list a1 a2 a3)) 
 

2. Да се напише функция, която по зададен списък като а123, извежда списък от 

имената и средния успех на студентите. 
(define (sum_usp l) 

  (if (null? l)0 

      (+ (car l) (sum_usp (cdr l))))) 

(define (sr_usp l) 

(/(* 1.0(sum_usp l))(length l))) 

 
(define (list_ave l) 

(cond ((null? l)(newline)) 

      (else (display (car (car l)))(display "  ")(display 

(sr_usp (car (cdr(car l))))) 

           (newline) (list_ave (cdr l))))) 

> (list_ave a123) 

 

стоян  3.6 

иван  4.285714285714286 

петър  3.75 

3. Да се напише функция, която по зададен списък като а123, генерира списък от 

имената и средния успех на студентите. 
(define (gen_list l) 

(cond ((null? l)'()) 

      (else (cons(list(car(car l))(sr_usp (car cdr(car l))))) 

                  (gen_list (cdr l)))))) 



  

> (gen_list a123) 

((стоян 3.6) (иван 4.285714285714286) (петър 3.75)) 
 

4. Да се напише функция, която генерира списък от факултетните 

номера(имената) на студентите от 2КИ с двойки   и броя им за всеки студент. 
(define (gen_list_2 l) 

(cond ((null? l)l) 

      (else (let ((n (ima 2 (car (cdr(car l)))))) 

     (if(> n 0)(cons(list(car(car l)) n)(gen_list_2 (cdr l))) 

                  (gen_list_2 (cdr l))))))) 

(define (ima k l) 

  (if (null? l)0 

      (if (= k (car l))(+ 1(ima k (cdr l))) 

          (ima k (cdr l))))) 

> (gen_list_2 a123) 

((стоян 1) (петър 2)) 
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