
 

 

Предговор от научния редактор 
 

С настоящата книга се продължава уникалното явление в нашата учебна и научна литература 
(а, може би и в световната) — студенти да пишат оригинални учебници за компютърната инфор-
матика на изключително високо ниво, новаторски съчетавайки практика и теория. Първата книга, 
започнала този стил, беше "Основи на компютърните алгоритми" на Преслав Наков. Сега авторът 
ѝ заедно с Панайот Добриков правят следваща стъпка, като предлагат на читателя значително 
разширен и видоизменен труд, който по качества се доближава до такава основна книга за 
съставители на алгоритми, каквато е "библията" Introduction to Algorithms от Cormen, Leiserson и 
Rivest, но притежаващ и много свои специфични черти. 

Забележимата разлика с повечето университетски учебници и ръководства по алгоритми и 
структури от данни е, че авторите използват подход "отдолу-нагоре", тръгвайки от самото 
програмиране, за да стигнат до теорията. И това е естествено за тях, защото и двамата са навлезли 
в компютърната информатика чрез състезанията по програмиране и са преминали успешно през 
многобройните кръгове на националната и международната олимпиади по информатика. Това 
обяснява и значителното присъствие в книгата на цялостно завършени, елегантно оформени  
програми с изходен текст на езика Си. Те са написани от авторите и носят отпечатъка им на 
елитни алгоритмисти и програмисти-практици. 

Оттук следва и основното предназначение на книгата — да бъде учебник за състезатели — 
ученици и студенти. Разбира се, това никак не изключва възможността тя да бъде ползвана от 
професионални програмисти, на които е възложено или им се е наложило да програмират нещо, 
което надхвърля леймърското ниво (за "леймър" — виж въведението на авторите) — т.е. нещо, за 
което се изисква да се помисли предварително и да се потърси теория, преди да се започне с 
програмирането.  

Книгата може да служи и като превъзходен университетски курс за въведение в алгоритмите 
и структурите от данни. Може да се каже, че научното и педагогическото ѝ ниво е значително. 
Всъщност тя е експериментирана от авторите ѝ именно за такъв курс, защото са я ползвали, когато 
е била в още незавършения си  вид, за да преподават по нея. Така предложеният учебник има дос-
тойнствата, че споделя едновременно опита на доскорошни активни състезатели по информатика с 
по-новия им опит да преподават на студенти основите на компютърната информатика. Авторите 
са водили курса си "Проектиране и анализ на компютърни алгоритми", когато самите те са били 
студенти и по всеобщо признание този курс, който е тясно свързан с настоящата книга, е оценен 
много високо. 

В книгата са застъпени няколкото основни линии, по които могат да се разглеждат и препо-
дават алгоритми. Въпреки, че е трудно да се правят методологически класификации, може да при-
емем най-общо, че двете възможни гледни точки са — от позицията на предмета и от позицията на  
метода. Традиционно към предмета, върху който работят алгоритмите, се причисляват обекти като 
числа,  множества и по-общи структури от данни, графи и т.н., а към предмета на самите ал-
горитми могат да бъдат отнесени темите за сортиране и търсене, компресиране, получаване на 
комбинаторни конфигурации и т.н., докато методите за съставяне на алгоритми са рекурсия и ите-
рация, търсене с връщане, разделяй и владей, динамично оптимиране, евристични алгоритми и др.  

Подробното съдържание на книгата дава много добра представа за включения материал. За 
начинаещия читател то може да служи като пътеводител в една обширна област, а за запознатия с 
тази област опитен програмист то има качества на справочник. 

Книгата е оригинално българско творение, неотстъпващо от световното ниво в раз-
глежданата бързо развиваща се съвременна област на компютърната информатика. Тя съчетава 
програмистка практика с теория, изградена върху математически методи, което допринася за по-
добро разбиране и прилагане на многобройните алгоритми, съдържащи се в нея. Предназначена е 
за читатели, които биха оценили този синтез — ученици и техните учители, студенти и техните 
преподаватели, професионални програмисти и техните ръководители и разбира се, тя е за всички 
любители. 

 
1 Август 2002 

      Емил Келеведжиев 
Институт по математика и информатика, Българска академия на науките



 

 

Предговор към петото издание 
 

 

 

 

 

Скъпи читатели, 

 

Поради големия интерес и изчерпване на предишните предишните тиражи се наложи ново 

издание на настоящата книга. Разбира се, всяко преиздаване ни дава възможност за 

 подобрения и промени, продиктувани от развитието в различни алгоритмични области; 

 корекции на грешки, които открихме сами или получихме по е-mail и на страницата на 

книгата във Фейсбук 

 

Бихме искали да благодарим на всички читатели, които се свързаха с нас (или използваха 

форума във Фейсбук) – както за топлите и приятелски писма, така и за препоръките и откритите 

грешки и пропуски.  

 

Благодарим Ви! 

 

 

Имаме удоволствието да ви съобщим, че в периода от първото издание досега, няколко 

големи университета и средни училища избраха книгата като основен учебник или допълнителна 

литература в курсове по алгоритми и структури от данни. 

 

 

Пишете ни! Вашите идеи, препоръки и коментари са изключително ценни за нас! 

 

 

 

 

 

С пожелание за много успехи, 

Преслав и Панайот 
07.09.2015 г. 



 

 

Глава 0 

Компютърна информатика, 

алгоритми, програмиране 
 

"Think of all the psychic energy expended in seeking a fundamental distinction between 'algorithm' 

and 'program'". 

~ Epigrams in Programming 

 

Според една добре известна теория [Adams-1980] планетата Земя представлява един огромен 

компютър, построен с единствената цел да разкрие въпроса за “смисъла на живота, Вселената и 

всичко останало”. Тази щура мисъл, родила се в главата на Дъглас Адамс още през 1975 (докато се 

е излежавал в тръстиката), може би не е най-точното описание на състоянието на нещата, но, както 

и други негови “хипотези”, проектира една обща допирателна между минало, настояще и бъдеще. 

Ще отбележим, че построяването на обща допирателна през повече от два, и то не толкова 

закръглени, обекта, каквито са състоянията на времето, е една доста трудна и често нерешима 

задача. 

Трудно е да се избегнат клишетата, когато трябва да се описва ефектът, който компютърните 

системи и технологии оказват върху съвременното общество. Забележителните им темпове на 

развитие оставят дълбока следа в организационните и оперативните процеси в индустрията, 

бизнеса, управлението и обучението. Целта на настоящата уводна глава не е разсъждения върху 

това как след 10 години компютрите ще се хранят и [цензурирано, ред.] вместо нас, а да запознае 

накратко читателя с аспектите на съвременните компютърни технологии, както и да го подготви за 

света на компютърните алгоритми, който ще изследваме на страниците на тази книга.  

В основата на развитието на компютърните технологии стои компютърната информатика — 

термин, който многократно ще използваме по-нататък. Ще отбележим, че в английски език 

(особено в американски английски) се предпочита използването на термина computer science, 

който се превежда на български буквално като компютърна наука. В Европа има по-различно 

разбиране, например: в бившия социалистически блок (руски и български: информатика), във 

Франция (френски: informatique), Германия (немски: informatik) и др. Тук свободно циркулира и 

английското название informatics — вероятно първоначално появило се като буквален превод 

някъде извън Великобритания, но с тенденцията да се наложи. Въпреки това, informatics е силно 

дискриминирано: липсва в повечето речници на съвременния английски език, университетската 

специалност във Великобритания най-често се нарича computer science (макар напоследък да се 

използва и информатика), дори вградената в Microsoft Word стандартна програма за правописна 

корекция в момента систематично подчертава с червено тази дума. Въпреки това понятието 

постепенно се налага и на международно ниво: така например международната олимпиада е по 

информатика (англ. International Olympiad in Informatics), така е и с Балканиадата (англ. Balkan 

Olympiad in Informatics). В САЩ обаче продължават категорично да отричат правото му на 

съществуване... В основата на понятието информатика стои осъзнатият факт, че всъщност става 

въпрос за по-широкия процес на обработване на информация, докато от американска гледна точка 

е важна не информацията, а конкретното средство за обработката ѝ — компютърът. 
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0.1. Перспективни направления в 

компютърната информатика 

Областите, в които има поле за по-нататъшно развитие и научно-изследователска дейност през 

следващото десетилетие, могат условно да бъдат разграничени както на фигура 0.1. (Защо са 

оставени празни полета? Какво би могло да стои там?) 

 

 
Фигура 0.1. Основни области на компютърната информатика. 

0.1.1. Връзка компютър-потребител 

Когато се използва добре известното клише “компютрите са навсякъде”, в най-голяма степен 

се има предвид връзката между компютър и потребител. Макар за момента да не съществува 

общоприета дефиниция какво обхваща, това е една от най-важните области на компютърната 

информатика. Жизнено необходимо е по-нататъшното ѝ развитие, тъй като настоящите 

ограничения при това взаимодействие се чувстват осезателно. Съвсем естествено е желанието за 

много по-интерактивно взаимодействие с компютъра: да може да разбира печатен и ръкописен 

текст, човешка реч и жестове, както и да изразява свои собствени идеи в общуването си с нас. 

… 

… 

 

 

 



Глава 0 – Компютърна информатика, алгоритми и програмиране 23 

 

В момента възможностите за подобно “общуване” са тромави, неудобни или най-малкото 

бавни. Въпреки някои опити за подобрения в тази насока засега практиката определя компютър-

ните системи като “слепи” и “глухи”.  

 

Компютърна графика 

Може би най-разпространеното схващане за компютърна графика е: "почти всичко, свързано с 

компютрите, което не е текст и звук". На практика става въпрос за сериозна научна област, 

свързана с редица традиционни математически науки като: линейна алгебра, аналитична геомет-

рия, диференциална геометрия, диференциални уравнения, (комплексен) анализ и други, както и с 

множество фундаментални компютърни алгоритми. Целите, поставени в тази насока, включват 

развитието и експлоатацията на графични хардуерни и софтуерни системи, както и съставянето на 

нови методи за моделиране, рендериране, симулиране, визуализиране и др. (виж фигури 0.1.1а., 

0.1.1б. и 0.1.1в.).  

  

   

Фигура 0.1.1а. Рендериране: визуализиране на модели на обекти така, че да изглеждат 

триизмерни. 

 

      

Фигура 0.1.1б. Някои от най-често използваните техники за засилване на реализма на 

компютърни графични обекти: прозрачност, отражение и сянка. 

 

 
 

    

Фигура 0.1.1в. Проследяване на лъча, светлоусещане и светлоотражение. 
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0.1.2. Компютърни комуникации и сигурност 

Компютърната комуникация е процес, при който се създават, разменят и получават данни и 

информация, като се използват компютърни системи, свързани в мрежа. Например взаимодейс-

твията между различни “локални” изчислителни процеси, компютърни конференции, електронни 

бюлетини, глобалната мрежа Интернет (във всички аспекти, включително прости неща като 

електронната поща). Основните проблеми тук са начинът на кодиране, предаване, транспортиране 

и декодиране на данните, изпращани по мрежата, абстракцията на предаваните съобщения (прото-

коли) и др. Разпределянето и организирането на информацията са обект на усилени изследвания, а 

едно от челните места заема въпросът за сигурността на предаваните данни.  

В ранните дни на “компютърната ера”, поради ограничения достъп до компютърните системи, 

както и поради малкия им брой, проблемите, свързани със сигурността, почти не се разглеждат. 

Първите “пробиви” датират от средата на века, когато се поставя въпросът за поверителността и 

личната неприкосновеност на информацията. Малко по-късно Масачузетският технологичен 

институт, наред с множеството постижения в областта на компютърните системи и технологии, 

става известен и с първия хакер. Ще отбележим, че понятията хакер (от англ. hacker, hacking) и 

кракер (от англ. cracker, cracking) често се бъркат. Днес в значението на последното се влага сми-

съл на извършване на незаконни действия, докато за първото това не е задължително. От тази 

гледна точка (поверителност и лична неприкосновеност), под сигурност на информацията се раз-

бират, грижите, полагани за “опазването” й. 

Предпоставките за разрастване на проблема със сигурността са много — като се започне от 

използването на общи ресурси и се стигне до широкото разпространение и използване на ком-

пютърни системи в най-разнообразни сфери на живота. Вече става въпрос не само за пробиви в 

неприкосновеността на информацията, а за извършването на икономически, политически и други 

престъпления по компютърен път, дори за компютърен тероризъм. 

0.1.3. Новаторски компютърни архитектури 

През последните 10 години важно място в изследванията в областта на компютърната инфор-

матика заемат компютърните архитектури и в частност т.нар. асинхронни архитектури. Става 

въпрос за част от по-общия модел на Фон-Ноймановата архитектура на паралелните системи 

(името на Джон Фон-Нойман, както ще стане дума по-нататък в текста, се свързва с първото фор-

мално описание на структурата на изчислителна система).  

При паралелните системи определен, често доста голям, брой компютри или само процесори 

се свързват заедно и оперират като една голяма изчислителна машина. Съществува широк клас от 

задачи, свързани с този аспект на компютърната информатика: разработване на техники за програ-

миране в асинхронни среди, анализиране на ефективността на паралелни решения и др.  

Други новаторски компютърни архитектури ще бъдат разгледани в последния параграф, 

отнасящ се за изкуствения интелект. 

0.1.4. Моделиране на сложни феномени 

Изследването на явления и структури от различни области на науката и живота, както и симу-

лацията на реални функции, поведение и процеси от природата са изключително важна част от 

компютърната информатика. Компютърни игри като "Сим"-серията на Maxis и много други комер-

сиални продукти допринасят значително за популяризирането на областта.  Напредъкът и развити-

ето в областта на компютърното моделиране на процеси в химията, биологията, медицината и дру-

ги науки неминуемо ще доведе до множество важни открития. Така например, в биологията специ-

фични техники от компютърната информатика могат да се използват за изследване на преноса на 

информацията в клетките, централната нервна система и други. В социално-икономически аспект 

компютърното изследване и разпознаване на образци в сложни финансови системи може да се 

използва за ориентиране в икономическа ситуация и предвиждане на бъдещото ѝ развитие.  
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0.1.5. Изкуствен интелект 

Изкуственият интелект е добре известна материя, но спорове за това какво обхваща тя и какво 

точно представлява не липсват и днес. Въпросът в каква степен “интелектът” е свързан с ком-

пютърния потенциал е основен и в момента доминират главно две направления, които могат да 

бъдат обобщени накратко така: 

 Силно направление: Задачата на изкуствения интелект е да изследва, разбира и моделира 

процеса на разумно мислене. 

 Слабо направление: Задачата на изкуствения интелект е да моделира системи, в които 

определени действия могат да бъдат изпълнявани със същата успеваемост, както ако се 

изпълняват от човека. 

Границата между двете направления е условна и теоретически всяка разглеждана задача и 

всеки получен резултат може да се интерпретира от двете гледни точки: силна (доколко точно 

начинът на работа на системата моделира мисленето и действията на човека върху същата задача) 

и слабо (доколко успешна е машината). Същественото различие е, че силното направление изисква 

машината да работи и мисли така, както се предполага, че го прави човекът, докато слабото не се 

интересува от начина, а от резултата. В частност при слабото направление е напълно допустимо 

и дори силно желателно машината да се справя по-добре от човека, ако това е възможно, докато 

силното направление не толерира това: ако човекът често прави определен вид логическа грешка в 

разсъжденията си, машината също трябва да я прави. 

Силното направление се занимава главно с проблеми като разбиране и интерпретиране на ес-

тествените езици, както и философски въпроси като: “Какво да разбираме под интелигентна ма-

шина?” В допълнение, съществува връзка с логическото мислене, когнитивната наука, психоло-

гията, лингвистика  и др. 

При слабото направление засега е постигнат доста по-сериозен напредък. Един конкретен 

успешен пример в това отношение са експертните системи. Най-общо, те разглеждат въпроса за 

разпространение на знания и опит на специалисти в определена тясно специализирана област. Съ-

ществуват редица успешни реализации на експертни системи за търсене на (ценни) суровинни на-

ходища, медицински системи за диагностика на определени заболявания, системи за помощ при 

интерпретиране и прилагане на закона и други. 

Като цяло идеите и на двата “противоположни лагера” заемат централно място в изследва-

нията на съвременната компютърна информатика и пред тях непрекъснато се откриват нови въз-

можности за разширение и бъдещо развитие. 

Следващата тема е тясно свързана с някои вече разгледани аспекти на компютърната инфор-

матика, в това число и изкуствения интелект. 

 

0.1.6. Нетрадиционни методи за изчисление 

Невронни мрежи 

Проблеми като разпознаване по образец, разпознаване на говор, разпознаване на образи и др. 

са някои задачи, при които се счита, че невронните мрежи могат да се прилагат успешно. Без да 

се задълбочаваме в тази насока, ще скицираме съвсем накратко идеите, върху които се основава 

една невронна мрежа: това е техника за обработване на данни, вдъхновена от начина, по който то-

ва се извършва в човешкия мозък. Изкуствената невронна мрежа е математически модел, съста-

вен от набор отделни елементи, които симулират някои наблюдавани свойства на биологичните 

невронни системи (както и процесите на адаптивно биологично усвояване на нови знания и уме-

ния). Съвременният модел на невронна мрежа е композиция на добре взаимодействащи си елемен-

ти (аналог на невроните) и свързващите ги канали (аналог на синапсите). Основно свойство на 

невронните мрежи е самомодификацията (самообучението) дотогава, докато бъде постигнат опре-

делен желан резултат.  
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Генетични алгоритми 

Генетичните алгоритми също черпят своите идеи от природата. Като цяло те се основават на 

принципа на естествения подбор (оцеляване на най-доброто) при последователно генериране на 

"поколения" до решаване на поставената задача. Техниката наподобява процесите на генетично 

ниво при живите организми и все по-успешно се използва за решаването на трудни изчислителни 

задачи. В настоящия момент изследванията в тази насока са свързани с разбирането и поставянето 

на теоретична основа за генетичните алгоритми, както и разширяване на приложението им.  

Квантови изчисления 

Квантовите изчисления се основават на идеи от физиката. Анализира се потенциалното им 

приложение в нетрадиционна компютърна архитектура, която може да се окаже значително по-

ефективна от сега съществуващите. Изследванията в тази област на този етап са строго теоретични 

и често се ограничават до дискутиране на връзката между съвременната теоретична физика и ком-

пютърната информатика. 

0.1.7. Фундаментална компютърна информатика 

След краткия увод за периферията на компютърните технологии и информатика ще се насочим 

към основния предмет на настоящата книга: “ядрото” на компютърните технологии — 

фундаменталната компютърна информатика. Образно казано, “плътността” на това ядро е съ-

средоточена в компютърните алгоритми — главната движеща сила и най-важният механизъм за 

успешното функциониране на целия компютърен свят. 

Съществуват два основни термина при разглеждането на “поведението” на компютъра: пред-

ставяне и трансформиране на информацията. Информация е всичко, което носи някакъв смисъл 

(числа, думи, имена, понятия и др.). Компютърът от своя страна работи със символно представяне 

на информацията под формата на последователност от двоични цифри, което е прието да се 

нарича данни. Следва да се отбележи, че данните са носител на информация, но сами по себе си не 

са информация. Така например, за компютъра, както и за всеки незапознат, числото 25 не означава 

нищо конкретно. Едва когато в него се вложи някакъв смисъл, например цена на чаша кафе в 

стотинки, може да се говори за информация. 

Представянето на информацията се състои в символното кодиране на смисъла, заложен в нея. 

Трансформирането — това са стъпките  на алгоритъма за достигане на определена цел. Получа-

ваме следната неформална дефиниция на компютърен алгоритъм:  

Компютърният алгоритъм е схема на последователност от компютърни изчисления за 

решаване на определена задача (достигане на определена цел). 

Преди да преминем към кратък преглед на историята на възникване на алгоритмите, както и 

към материала, разглеждан в книгата по същество, ще направим кратко лирично отклонение: есе, 

чиято цел е да представи по малко по-нетрадиционен начин (както читателят сам ще се убеди) 

ползата от изучаването и разбирането на компютърните алгоритми. 

0.2. Понятието леймър 

Често са ни задавали въпроса какво означава леймър (от англ. lamer), когато се използва като 

определение по адрес на някой програмист. Отново, без да даваме формална дефиниция, ще 

обясним понятието, като използваме въведение ала Карл Май [Май-1989].  

На първо място, най-важната характеристика за един леймър е, че той не подозира, че е такъв.  

По-нататък, едно от най-разпространените определения за леймър, е програмист, който пише 

програми в колонка и който, като чуе за рекурсия, получава леко разстройство. 
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Леймър е програмист, който знае няколко езика за програмиране, но няма никакво понятие от 

алгоритми. 

Леймър е програмист, който ако изобщо слага коментари в програмите си, те са главно от 

следния вид: 

i++; /* увеличаваме i с единица */ 

Леймър e програмист, който не знае, че зад простичката игра Minesweeper за Windows се крие 

една от най-сериозните задачи в информатиката, за разрешаването на която университетът 

Станфорд е определил награда от 1 милион долара [Prize-2000]. 

Леймър е програмист, който може да напише бързо сортиране единствено, ако го научи 

наизуст. Нещо повече, истинските програмисти рядко могат да го запомнят и напишат бързо, но за 

сметка на това за 10 минути могат сами да си го “измислят”. Нашата цел е читателят да достигне 

това ниво, при което решаването на сложни задачи се свежда до просто упражнение на интуицията 

му. 

Леймър е програмист, който не знае, че “събирачът на боклук” (от англ. garbage collector)  не е 

измислен, специално за да събира “труповете” на “починалите” обекти на Java, а зад него стои 

мощна и красива теория, представена още в средата на XX век.  

Леймър е програмист, който не знае, че най-ефективната търсеща машина в Интернет Google 

дава толкова релевантни резултати, защото се основава на новаторски методи от теорията на 

графите.  

Леймър е програмист, който не знае, че формулата за ефективната реализация на произволен 

компютърен проект е малко спецификации + много и ефективни алгоритми.  

Леймър е програмист, който не може да проумее защо една програма, за която "някой бил 

казал, че има сложност (n2)", е по-бърза от друга със сложност (n3), след като n3 > n2. 

Леймър е програмист, който може да програмира на Cи и който може да намери най-малко 

общо кратно на две числа на лист, но не може да си напише програма за това. 

Леймър е програмист, който не може да си обясни защо като се компресира един файл, и после 

се компресира още веднъж, той не намалява още повече. 

Леймър е програмист, който знае, че това  е дърво, но не подозира, че това 

също е дърво, както и това  

 
 A 

B C D E F 

 . И, че всъщност той са-

мият, като програмист, също е едно младо и зелено дърво. 

Леймър е програмист, който за 10 минути може да направи дадена програма 10 пъти по-бавна, 

без да се притесни, че някой преди него е загубил 10 часа в оптимизиране, за да я направи с 10% 

по-бърза. 

Леймър е програмист, който brute-force-ва ftp (от англ. File Transfer Protocol — протокол за 

пренос на файлове в компютърна мрежа) пароли, без да съобрази, че при сегашната скорост на 

Интернет трудно би могъл да hack-не парола, по-дълга от 5 символа (а за това е необходимо едно 

съвсем просто комбинаторно изчисление), освен ако не извади луд късмет. 

Леймър е програмист, който трудно може да проумее асоциация на хубава вечеря с хубава 

програма (а тяхното качество зависи предимно от рецептата/алгоритъма, който се използва). 

Леймър е програмист, който не знае, че най-краткото разстояние между две точки не винаги е 

правата линия (понякога, то се намира по алгоритъма на Дейкстра). 

Леймър е програмист, за когото двоично търсене означава търсене в двоични файлове. 

Леймър е програмист, който се възхищава на програмни фрагменти като този: 
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0x000000FF & (i >> 24) 

често, просто защото си няма понятие какво точно означават и панически преминава на следваща-

та страница, когато види “йероглиф” от вида: 
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Леймър е програмист, който не е чувал за динамично оптимиране. Всъщност, един от наистина 

добрите начини да разбиете в спор някой леймър, е да му заявите: “Хей, ами тази задача е добре 

известна и се решава лесно, елегантно и ефективно с динамично оптимиране”. 

В началото, като всички начинаещи програмисти, и ние не бяхме нищо повече от едни млади и 

зелени леймъри. С течение на времето с хубави книги и статии, и най-вече с упорит труд по ре-

шаване на алгоритмични проблеми, започнахме да надрастваме това ниво. Днес сме готови да по-

могнем и на теб, драги читателю, да избягаш от стерилитета на занаятчийското програмиране.  

Ще завършим настоящия параграф с една от прекрасните мисли на друг знаменит автор (Марк 

Твен): 

“Когато искам да прочета нещо хубаво, сядам и си го написвам”. 

Целта на настоящата книга е да доведе теб, читателю, до положение, при което да имаш само-

чувствието да заявиш: 

“Когато искам да видя хубава програма, сядам и си я написвам”. 

0.3. Развитие на алгоритмите 

На пръв поглед изглежда, че не може да става дума за алгоритми преди раждането на самия 

компютър. Това може би е интуитивно ясно, но всъщност съвсем не е вярно. Както всяко нещо в 

природата, така и алгоритмите не са се появили за един ден, а дълго време са търсели своето 

място под слънцето.  

0.3.1. Произход на думата “алгоритъм” 

Думата алгоритъм идва от името на арабския математик al-

Khowarizmi, който през VIII век описва откриването на десетичната 

бройна система и представя редица важни концепции в книгата си Al-

jabr wa’l muqabala (заглавие, от което по-късно е образувана още една 

добре известна дума – алгебра). Това е най-разпространената хипотеза за 

появата на думата алгоритъм, въпреки че съществуват и други: по името 

на арабския  математик Al-Khashi, който през XV век предлага метод за 

изчисляване на константата  с точност 16 знака след десетичната 

запетая.  

Истината, както винаги, е някъде по средата. Това не означава, че в 

средата на XII-ти век трети арабски математик Al-* е предложил някаква 

нова и зашеметяващата за времето си схема за изчисляване на “нещо” — 

просто, когато се поставя въпросът за произхода на думата алгоритъм, не съществува друг 

отговор, освен множество хипотези, някои от които се налагат повече от други [Knuth-1/1968]. 

“Историческото” развитие на компютърните алгоритми, доколкото може да се говори за та-

кова, условно може да се раздели на три етапа:  

 намиране на начин за символно представяне на информацията под формата на данни; 

 формулиране на алгоритми, използващи данните за решаване на изчислителни задачи; 

 създаване на механични изчислителни машини, които могат да изпълняват алгоритмите 

ефективно. 
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Първият въпрос (за представянето на данните) най-добре може да се илюстрира, като се раз-

гледат различните начини за представянето на числата (някои, от които датират от най-дълбока 

Древност). Най-простото представяне е като редица от идентични символи, например чертички. 

Така всеки уважаващ себе си затворник отбелязва върху стената на килията броя на годините, 

които е прекарал лишен от свобода. Следващ добре известен пример е представянето на числа с 

римски цифри. По-нататък, наред с начините за представяне на числата започват да се появяват и 

правила за манипулиране с тях — аритметични операции, както и първите форми на прости изчи-

слителни машини — сметало и др.  

Следващата кратка хронология показва някои проекти и събития, имащи пряка връзка с 

компютърните алгоритми, като се започне от Древността и се стигне до средата на XX век.  

0.3.2. Алгоритмите през вековете 

300 г. пр. н. е. Евклид предлага алгоритъм, който намира най-големия общ делител на две 

естествени числа m и n: 

1) Ако стойността на m е по-малка от тази на n, разменяме стойностите им. 

2) На m даваме нова стойност: остатъка от делението на m с n. 

3) Ако m е различно от 0, преминаваме към стъпка 1), като използваме новите стойности на m 

и n. 

4) Резултатът (най-големият общ делител на двете числа) е равен на n. 

250 г. пр. н. е. Простите числа, както и методите за тяхното намиране, са в основата на най-

старите изчислителни задачи. Алгоритъмът на Ератостен, известен като решетото на Ератостен, 

датира още от 250 г. пр. н. е. Оттогава, до днес (с малки изключения), в методите за търсене на 

прости числа не е постигнат съществен напредък. Наскоро обаче беше направен пробив при 

сходна задача: намерен беше ефективен алгоритъм за проверка дали дадено число е  просто. 

780-850 г. Както вече споменахме, това е периодът, през който Abu Ja'far Mohammed Ben Musa 

al-Khwarizmi публикува "Hisab al-jabr w'al-muqabala".  

1424 г. Годината, през която Ghiyath al-Din Jamshid Mas'ud al-Kashi изчислява  с точност 16 

знака след десетичната запетая.  

0.3.3. Анализ на алгоритмите  

1845 г. Гейбриел Лейм (Gabriel Lame — Името му няма нищо общо с понятието леймър, въ-

преки че, ако можеше да прочете описанието от предишния параграф, прочутият математик 

вероятно би се обърнал в гроба) показва, че алгоритъмът на Евклид извършва брой деления, не 

повече от 5 пъти броя на десетичните цифри на по-малкото число. 

1910 г. Поклингтън дефинира сложност на алгоритъм като полином, зависещ от броя на 

цифрите в двоичното кодиране на обработваните данни.  

0.3.4. Изчислимост  

1900 г. Дейвид Хилберт поставя въпроса за намирането на процедура за решаване на 

диофантови уравнения (полиноми с цели коефициенти) и по този начин полага основите на по-

късно появилите се формални дефиниции за изчислимост.  

1920-30 г. Пост предлага прост унарен модел за изчисления, известен като машина на Пост.  

1930 г. Алонсо Чърч представя ламбда-смятането.  

1936 г. Алън Тюринг публикува статия, където представя машината на Тюринг — формален 

модел за изчислимост, който освен това е физически осъществим. (Всъщност почти осъществим, 

тъй като формалният модел изисква неограничен размер на паметта.) 

Последната дата се смята за рождена на съвременния компютър. 
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