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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината е предназначена да осигури фундаментална подготовка на студентите-

бакалаври по специалност “Информатика и Компютърни науки” със знания по теорията на 

множествата, комбинаториката, графите, регулярните изрази, формалните граматики, крайните 

автомати, мрежите на Петри, математическата логика, и основите на езиците за логическо 

програмиране  

ANNOTATION: 

The discipline is intended to provide for students in the specialty “Informatics and Computer 

Sciences” with fundamental knowledge in the theory of sets, mathematical combinatory, graph theory, 

finite state machine theory, Petry network theory, mathematical logic and background of logical 

programming languages. 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Да се придобият нови знания по теорията, методите, алгоритмите за анализ и синтез на 

дискретните математически и изчислителни архитектури. 

Основни задачи, свързани с формирането у студентите на знания и умения по 

дисциплината “Дискретна математика”: 

 Основни математически понятия от дискретната математика: множества, комбинаторика, 

графи; 

 Крайни автомати; 

 Мрежи на Петри; 

 Математическа логика. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е фундаментална и осигурява дисциплините 

1. Теория на алгоритмите. 

2. Компютърни архитектури. 

3. Кодиране и защита на информацията. 

4. Операционни системи. 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
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специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 
л с у общ л с у общ 

ИКН задължителна 7 40 30  70 20 20  40 

ПИМ задължителна 7 40 30  70 20 20  40 

СИ задължителна 7 40 30  70 20 20  40 

КСТ избираема 7 40 30  70 20 20  40 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
Тема 1. Основни математически понятия.  

1.1. Основни определения в теорията на множествата. Операции с множества. Релации. 

Двучленни релации. Релации на еквивалентност. 

1.2. Функции в множествата. Двоични функции. Полиномна интерпретация на двоични функции. 

1.3. Комбинаторика. Функционално-матрична интерпретация на пермутацията. 

1.4. Графи. Основни дефиниции и теореми. Ойлерови графи. Свързани графи без цикли (дървета). 

Ориентирани графи. Матрица на съседство. 

1.5. Обхождане на графи в широчина и дълбочина. Хамилтонови обхождания. Код на Грей. 

1.6. Азбука и думи. Операции над думи. Регулярни множества и изрази. 

1.7. Формални езици. Формални граматики. Класификация по Чомски на пораждащите граматики. 

Тема 2. Крайни автомати.  

2.1. Диаграма на преходите. Определение за краен автомат като идентификатор на низове. 

Теорема на Клини. Метод на подмножествата за построяване на краен автомат. 

2.2. Метод на построяване на регулярен израз по зададена диаграма на преходите. Синтез на 

краен автомат по регулярен израз. Таблица на преходите. Теорема на еквивалентността. 

2.3. Крайни автомати. Принцип на функциониране на крайните автомати. Детерминирани и 

недетерминирани крайни автомати. Функция на преходите. Таблица на преходите. Диаграма на 

преходите (краен ориентиран граф) 

2.4. Минимизация на крайни автомати чрез подмножества от еквивалентни състояния. Алгоритъм 

за минимизация на краен автомат. 

2.5. Автомати-преобразуватели на езици - дефиниция. Автомат на Мили. Автомат на Мур. 

Еквивалентност на автоматите на Мили и Мур. 

2.6. Безконтекстни формални граматики и езици. Структура на дървото на извода. Семантичен 

разбор на аритметичен израз. Недетерминирани магазинни автомати. 

2.7. Крайни машини със стекова памет. Машина на Пост. 

2.8. Машина на Тюринг. Принцип на действие. Изчислителни конфигурации и процеси. Диаграма на 

преходите. 

Тема 3. Мрежи на Петри.  

3.1. Теория на мрежите на Петри. Структура, маркировка и функциониране на мрежите на Петри. 

3.2. Свойства на маркираната мрежа на Петри. Пространство на състоянията на мрежата на Петри: 

надеждност, ограниченост, консервативност, активност, достижимост, покриваемост, конкурентност 

и конфликтност. 

Тема 4. Математическа логика.  

4.1. Препозиционна логика. Език на съждителната алгебра. Секвенции и правила за извод на 

правилно построени формули (ппф).  

4.2. Предикатна логика. Език на предикатната логика. Правила за построяване на ппф. Изчисления 

с предикати.  
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4.3. Метод на резолюциите. Базов метод на резолюциите. Клауза. Литерал. Преобразуване на ппф 

в клаузна форма.  

4.4. Общ метод на резолюциите. Унифициращ алгоритъм в езика на логическото програмиране 

PROLOG.  

 

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ  

Тема 1. Множества. Операции с множества. Декартово произведение. Релации. 

Тема 2. Графи. Обхождане на графи в широчина и дълбочина. Хамилтонов граф. Ориентирани 

графи. Матрица на съседство. 

Тема 3. Формални езици и формални граматики. Извод на думи чрез формални граматики. 

Тема 4. Комбинаторика. 

Тема 5. Операции с регулярни изрази.  

Тема 6. Алгоритъм за построяване на регулярен израз по зададена диаграма на преходите. 

Таблица на преходите. 

Тема 7. Метод на подмножествата за построяване на краен автомат. 

Тема 8. Построяване на детерминиране и недетерминирани крайни автомати. 

Тема 9. Недетерминирани стекови автомати. Крайни машини със стекова памет. Машина на Пост. 

Тема 10. Построяване на автомат на Мили и автомат на Мур 

Тема 11. Изграждане на мрежи на Петри. Основни операции. Маркировка на мрежите на Петри. 

Основни операции и свойства на мрежите на Петри. 

Тема 12. Препозиционна логика. Език на съждителната алгебра. 

Тема 13. Секвенции и правила за извод на правилно построени формули (ппф). 

Тема 14. Предикатна логика. Език на предикатната логика. Правила за построяване на ппф. 

Изчисления с предикати. 

Тема 15. Метод на резолюциите. Базов метод на резолюциите. Клауза. Литерал. Преобразуване на 

ппф в клаузна форма.  

Тема 16.Общ метод на резолюциите. Унифициращ алгоритъм в езика на логическо програмиране 

PROLOG. 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  
 

1. Аудиторна заетост.......................................................................................................................34  
 текущ контрол на лекционен материал...............................................................10 
 текущ контрол от семинарни упражнения...........................................................20 
 посещения на семинарни упражнения..................................................................4 

 
2. Извънаудиторна заетост .................................................................................................................12
  
 курсова задача, курсова работа, реферат, доклад и други 
 
3. Изпитна процедура......................................................................................................................54 
 
 Ако студентът получи  36 точки от т.1 и т.2, то има право на предварителна 
изпитна процедура (ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗПИТ) 
  

Ако студентът получи по-малко от 14 точки по т.1, то той не се допуска до изпит. 
Окончателната оценка се формира като точките се разпределят по скалата: 

 
 от 36 до 50 точки  -   Среден (3); 
 
 от 51 до 65 точки  -   Добър (4); 
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 от 66  до 80 точки  -  Много добър (5); 
 
 от 81 до 100 точки  - Отличен (6). 

 
Студентът трябва да има минимум 14 точки от контрола през семестъра и минимум 22 точки 
от изпита, за да му се формира комплексна оценка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК 
  

  

  

  
 MA 103 

 ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА  
 Лектор:  проф.д.т.н. Андон Д. Лазаров 

 

Тема 1. Основни определения в теорията на множествата. Множества. Операции с множества. 

Релации. Двучленни релации (отношения). Релации на еквивалентност 

Тема 2. Функции в множествата. Двоични функции. Полиномна интерпретация на двоични 

функции. 

Тема 3. Комбинаторика. Функционално-матрична интерпретация на пермутацията. 

Тема 4. Графи. Основни дефиниции и теореми. Ойлерови графи. Свързани графи без цикли 

(дървета). Ориентирани графи. Матрица на съседство. Обхождане а графи в широчина и 

дълбочина. Хамилтови обхождания. Код на Грей. 

Тема 5. Азбука и думи. Операции над думи. Регулярни множества и изрази. 

Тема 6. Формални езици. Формални граматики. Класификация по Чомски на пораждащите 

граматики. 

Тема 7. Крайни автомати. Принцип на функциониране на крайните автомати. Детерминирани и 

недетерминирани крайни автомати. Функция на преходите. Таблица на преходите. Диаграма на 

преходите (краен ориентиран граф). 

Тема 8. Крайни автомати. Диаграма на преходите. Определение за краен автомат като 

идентификатор на низове. Теорема на Клини. Метод на подмножествата за построяване на краен 

автомат. 

Тема 9. Метод на построяване на регулярен израз по зададена диаграма на преходите. Синтез на 

краен автомат по регулярен израз. Таблица на преходите. Теорема на еквивалентността. 

Тема 10. Минимизация на крайни автомати чрез подмножества от еквивалентни състояния. 

Алгоритъм за минимизация на краен автомат  

Тема 11. Автомати-преобразуватели на езици - дефиниция. Автомат на Мили. Автомат на Мур. 

Еквивалентност на автоамтите на Мили и Мур. 
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Тема 12. Безконтекстни формални граматики и езици. Структура на дървото на извода. 

Семантичен разбор на аритметичен израз. Недетерминирани магазинни автомати. 

Тема 13. Крайни машини със стекова памет. Машина на Пост. 

Тема 14. Машина на Тюринг. Принцип на действие. Изчислите конфигурации и процеси. Диаграма 

на преходите. 

Тема 15. Мрежи на Петри. Теория на мрежите на Петри. Структура, маркировка и функциониране 

на мрежите на Петри. 

Тема 16. Свойства на маркираната мрежа на Петри. Пространство на състоянията на мрежата на 

Петри: надеждност, ограниченост, консервативност, активност, достижимост, покриваемост, 

конкурентност и конфликтност. 

Тема 17. Математическа логика. Препозиционна логика. Език на съждителната алгебра. Секвенции 

и правила за извод на правилно построени формули (ппф).  

Тема 18. Предикатна логика. Език на предикатната логика. Правила за построяване на ппф. 

Изчисления с предикати.  

Тема 19. Метод на резолюциите. Базов метод на резолюциите. Клауза. Литерал. Преобразуване на 

ппф в клаузна форма.  

Тема 20. Общ метод на резолюциите. Унифициращ алгоритъм. 

Тема 21. Езика на логическото програмиране PROLOG.  
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