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Системи за управление на бизнес процеси 

1. 

Димитров Ю., Ст. Димитрова, Д. Любенов, Динамично управление на 

минното предприятие за ограничаване на вредните въздействия върху 

околната среда, Международна научно-техническа конференция 

“Проблеми на екологията в минерално-суровинния отрасъл”, Варна, 

2011, 346-351, ISBN-978-954-92738-3-0 

Представени са системите за управление на бизнес процесите, 

техните основни характеристики и тяхното приложение за управление 

на минно-добивно предприятие. 

Специално внимание е обърнато на системата за динамично 

управление (Fleet Management), която се реализира чрез съвременни 

средства за комуникация. Подчертано е, че прилагането на такива 

системи намалява честотата на нежелани ситуации, като предвижда 

тяхното настъпване и така ограничава вредното въздействие върху 

околната среда. 
 

2.  

J. Dimitrov, S. Dimitrova, D. Lyubenov, Possibility for application of issue-

tracking systems for design and decision makings in the mining, III 

international scientific conference “E-governance”, TU-Sofia, Sozopol, 

2011, 129-134, ISSN: 1313-8774 

Системите за планиране и управление на бизнес процесите 

намират широко приложение в областта на корпоративното електронно 

управление (e-corporation). Разгледани са техните основни характе-

ристики: потребителски работни потоци (Workflows) и моделиране на 

бизнес процесите (BPM), автоматично генериране на документация и 

база от данни на системата. 

Управлението на съвременното минно предприятие се развива в 

посока на всеобхватна автоматизация. В доклада се обсъжда 

възможността за прилагане на системите за проследяване на задачи за 



целите на проектирането и вземането на решения в минното 

предприятие. Даден е пример на работен поток за изчисляване на 

параметрите на система за разработване на полезни изкопаеми. 

След издаването на сборника на конференцията “III international 

scientific conference “E-governance” редколегията на конференцията 

препоръчва материалът по статията да бъде включен в специализирано 

издание “Management of public and business administration processes by 

means of collaboration and knowledge”, след някои преработки. 
 

3. 

J. Dimitrov, S. Dimitrova, D. Lyubenov, Application of issue-tracking 

systems for design and decision makings in mining industry, Management of 

public and business administration processes by means of collaboration and 

knowledge, Sofia, 2012, 153-159, ISBN: 978-954-438-971-0 

В статията се отделя особено внимание на примера за прилагане 

на системите за планиране и управление на бизнес процеси при 

производството на софтуер. Това е област на производство, в която 

тези системи се прилагат паралелено с тяхното създаване и развитие, а 

и с предлагането им за други корпоративни потребители. 

Авторите правят иновативното предложение отделните етапи при 

проектирането и вземането на решения при минното производство, в 

реални условия да се интерпретират със средствата на системите за 

планиране и управление на бизнес процеси. По този начин могат да се 

доразвият и обогатят системите за управление на минното пред-

приятие. Даден е пример – системата MineSuite
TM

. 

В статията е разгледан пример за автоматизирано решаване на 

задачата за избор на система за разработване при проектирането на 

процесите в минната индустрия. 
 

4. 

Dimitrova S., R. Tsankova, Exported tables for decision as a means of e-

government in administrative processes, Management of public and business 

administration processes by means of collaboration and knowledge, Sofia, 

2012, 40-46, ISBN: 978-954-438-971-0 

В статията се обсъжда усъвършенствуването на стандартизацията 

в административно-управленческите процеси. 

Разглежда се извеждането на таблиците на решенията извън 

алгоритъма на основния работен поток за операциите на 

административните процеси с цел повишаване на степента на 



стандартизация и произтичищате от това по-високи ефективност и 

ефикасност. Доказва се, включително и чрез примери, че тези 

инструменти за вземане на решения дават възможност за лесно 

установяване и показване на връзката между множество законово-

основани условия за осъществяване на една административна услуга и 

действията, които трябва да се предприемат във връзка с тях.  

Показано е, че таблиците като структуриран вход, базиращ се на 

представянето на логически функции, могат да се въвеждат 

автоматично и разделно от основния алгоритъм за тяхната обработка. 

При това положение основният алгоритъм остава един и същ за голям 

брой административни операции (работни потоци) и дори цели услуги 

(информационни потоци). Този факт позволява повишаване на 

степента на стандартизация в административно-управленските 

процеси, а следователно и постигането на по-висока ефективност и 

ефикасност.  
 

5.  

Димитров Ю., Ст. Димитрова, Д. Любенов, Приложение на бизнес 

информационни системи при проектиране и при вземане на решения, 

Годишник МГУ, Свитък ІІ, Добив  и преработка на минерални 

суровини, 2012, 28-31, ISSN 1312-1820 

 В статията са формулирани:  

 Основните характеристики на системите за управление на бизнес 

процеси, прилагани в областта на корпоративното електронно 

управление; 

 Характерните изисквания към съвременната система за 

управление на минното предприятие, които не допускат 

компромис при реализацията; 

 Формулирана е физическата, организационна и функционална 

структура на динамичното управление на минното предприятие. 

Обсъдени са функционалните възможности на Системи за 

динамично управление и Бизнес интелигентни системи. Дадени са 

примери с приложение на елементи на тези системи в програмни 

продукти, прилагани за управление на минното предприятие. 

Формулирани са основни предимства на прилагането на бизнес 

процесите в управлението на минното предприятие: 

 Намалява се честотата на нежелани ситуации и се постига 

контрол върху производството в реално време; 



 Постига се оптимално използване на ресурси и интегриране с 

други производствени единици; 

 Ограничава се вредното въздействие на минното производство 

върху околната среда. 
 

 

 Системи за електронно обучение 
 

6. 

Димитрова С., Ю. Димитров, Нетрадиционни форми в обучението по 

математика, Сб. Доклади Юбилейна научна конференция Ямбол, 

Bulgaria, том I, 1995, 5-10  

Разгледано е развитието на кореспондентското обучение от 

средата на деветнадесети век до наши дни, когато се разработват 

автоматизирани системи за обучение. Разгледано е състоянието на 

задочното обучение по математика в техническите висши учебни 

заведения. Разработени са изисквания при формиране на темите на 

кореспондентски курс, като: въвеждане в темата; проследяване на 

мисловния процес на учащия; пълнота на изложението; завършеност на 

темата и подходящи коментари. 

Разгледан е междинен курс по математика за студенти, подходящ 

за допълване на знанията на постъпващите във ВУЗ. Направен е 

изводът, че за развитие на формата на задочно обучение трябва да се 

използват методите на утвърдените в света форми на кореспондентско 

обучение. 

 

7.  

Димитрова С., Ю. Димитров, Приложение на един модел на зрителното 

възприятие в обучението по дескриптивна геометрия, Сборник доклади, 

Юбилейна научна сесия “40 години колеж Сливен”, том 2, 2001,  

стр.70-75, ISBN 954-90907-2-8 

Представен е подход за сравняване на обучаващи курсове по 

определена дисциплина, като се приема, че един учебен курс е 

ефктивен, ако той използва метод по-ефективен от най-разпростра-

нения метод за обучение при дадено учебно съдържание.  

С цел изграждане на модел на обучение по геометрия са 

разгледани свойства на човешкото възприятие. Прието е, че при 

обучението по геометрия си взаимодействат зрителното и моторното 

възприятие. Направен е изводът, че за реализиране на ефективно 



обучение трябва да се използват методи, които съчетават зрителното и 

моторното обучаващо въздействие. 

Представен е курс по дескриптивна геометрия, в който се прилагат 

основните изводи от модела. При описание на учебната доза се 

използват графични изразни средста, целящи да се ограничи 

максимално описателната част. Разчита се на моторни образи, които се 

изграждат чрез правила за изпълнение. Видът на учебното помагало е 

от особена важност, дори при достатъчно лекционни часове. 

 

8.  

Dimitrova St., Authoring system for web-based education, Proceedings of 

the 29-th. International summer school “Applications of mathematics in 

engineering and economics”, Bulvest, Sofia, Bulgaria, 2004, 332-337, ISBN 

954-18-0329-6 

Обсъжда се структурата и са представени елементи на система за 

обучение, реализирани чрез web – базирана технология. 

Системата е създадена на базата на модела на обучение, при 

който възприятието и действието са свързани на всички етапи от 

развитието на знанията на обучавания. 

Може да се прилага от автори на курсове с упражнения, където 

студентите се обучават чрез решаване на задачи. 

 

9.  

Dimitrov J., St. Dimitrova, Automated recognition of the made mistakes 

from student in scanned drawing by a descriptive geometry, Proceedings of 

the 29-th. International summer school “Applications of mathematics in 

engineering and economics”, Sofia, Bulgaria, 2004, 326-331, , ISBN 954-

18-0329-6 

Обсъдена е възможността за приложение на методите за 

разпознаване на геометрични обекти в обучението по дескриптивна 

геометрия като се представят средства за разпознаване на 

дескриптивни чертежи в един конкретен метод за проектиране - 

котирана проекция.  

Схематично е описана система за разпознаване (установяване) на 

грешките в сканирани копия на учебни дескриптивни чертежи, като 

част от авторска система. Обсъдена е възможността за автоматизирано 

оценяване на начина на изпълнение на дескриптивни чертежи, което е 

илюстрирано с пример. 

 



10.  

Dimitrova S., Two level of natural economy of storage in the data base of 

the authoring system for web-based teaching with tasks, Proceeding 

International Conference VSU’2005, Sofia, Bulgaria, 2005, том 1, 140 – 

144, ISBN: 954-331-003-3 

Представена е архитектурата на авторска система, която е 

предназначена за преподавателите създаващи web-базирано учебно 

помагало. Разглежда се моделът на базата от данни, който представлява 

релационно-гнездови модел. 

Основни са таблиците (релациите) с условията на задачите. Тези 

таблици съдържат хипертекстови препратки към информационни 

гнезда, които съдържат помощната информация, предоставяна от 

системата за всяка задача. По този начин стигаме до организация на 

базата от данни като мрежа, защото едно информационно гнездо, 

съдържащо подпомагаща студента информация, може да се използва от 

много задачи. Така се реализира икономията на памет. 

За обучението на студента не се използват специализирани 

програмни продукти, а само браузъра, чрез който се осъществява 

достъп до интернет. 

 

11.  

Димитрова С., Концепцията за web-базирано учебно помагало и 

неговата приложимост във висшето образование, Сборник с доклади, 

Научна конференция с международно участие ВСУ’2005, 2005, София, 

България, том 1, 169 – 174, ISBN: 954-331-003-3 

Тук се представя идеята за web-базирано учебно помагало, което 

е оформено като система от web-страници, съдържащи задачи и 

пояснения към тях.  

Чрез задачите и предоставените упътвания към тях се цели 

активизиране не на пасивното, а на активното възприятие на студента и 

творческото решаване на поставените проблеми. 

Подходът за активно използване на действията и възприятията 

при работа с помагалото включва: 

 Студентът сам да избира задачите, които ще решава;  

  Да решава на ръка подбраните задачи 

 Бързо и лесно да сверява получения резултат с верния отговор; 

  Да получава такава виртуална помощ от помагалото, каквато той 

сам избере от предоставените му възможности (упътване, междинен 

резултат, пълно решение, отговор и др.). 



Така web-базираното учебно помагало се използва като средство 

за стимулиране на самостоятелната работа на студентите. 

Има представени примери на разработени от автора web-

базирани средства за обучение на езика за програмиране C и за 

изучаване на неопределени интеграли. 

 

12.  

Димитрова С., Разработване на подпомагащи страници при 

проектиране на web-базирани ръководства за упражнения, Сборник с 

доклади, Научна конференция с международно участие ВСУ’2007, 

София, България, том 2, 2007, VIII 15 – 20, ISBN: 978-954-331-016-6 

В тази статия се представят психологическите съображения за 

ползване на помощ в системи за дистанционно обучение. Дадени са 

различни подходи за разработване на подпомагащи страници, 

съобразени с етапите в развитието на знанието на учащия и с 

типичните грашки, които се допускат от студентите по време на 

обучението. 

 

13.  

Dimitrov J., S. Dimitrova, Web-based learning tools for selected rheological 

models, Proceedings “The role of geomechanics in the stability of 

development of mining industry and civil engineering” – IGC’2007, 

Nessebar, 2007, ІІ 115 – ІІ 120, ISBN: 978-954-91547-6-4 

Представени са основни характеристики на помагалото за web-

базирано обучение. Последователността от действия се организира 

като се следват препоръките за решаване на задачите от системата от 

задачи на помагалото. Последователността от действия е една от 

характеристиките на мотивацията на достижението. Друга характе-

ристика е поставянето на цел, която може да бъде отговорът на въпроса 

“какво е приложението на изучаваната тема”. 

Изучаването на неопределени интеграли и диференциални 

уравнения намира приложение в решаването на реологични задачи. В 

статията се представя web-базирано помагало за изучаване на 

реологични задачи. Представен е пример с предоставяната помощ за 

решаване на задача при модела на Максуел. 

 

 

 

 



 

14.  

Димитрова С., Общ модел на практическо обучение с помощта на 

компютър, Научна конференция с международно участие ВСУ’2008, 

София, България, том 2, 2008, VІІІ 6-12, ISBN: 978-954-331-020-3 

В статията се прави преглед на използвани в електронното 

обучение психологически теории на учене като бихевиоризъм, 

конструктивистки теории на учене и др.  

Изгражда се модел за практическо обучение с компютър, при 

който се прилагат и теории, които до момента не са използвани в 

електронното обучение като гещалтпсихологията, разбиране на 

психологическата същност на проблема с общуването и добавяне на 

функции за комуникация със студента. Разглеждат се 4 типа стилове на 

учене (рефлексивен-импулсивен, полезависим-поленезависим), които 

са подходящи за допълване на модела на обучаемия, работещ със 

система за web-базирано практическо обучение. 

В предлагания модел се насърчава активността на студента при 

решаване на задачи. Задачите са обединени в дидактически пълна 

система от задачи, която може да се разглежда като външен модел на 

цялостната организация на знанието, което предстои да се 

интериоризира в съзнанието на учащия. 

 

15.  

Димитрова С., Предимства на системния подход при разработването на 

тестове за проверка на знания, Научна конференция с международно 

участие ВСУ’2008, София, България, 2008, том 2, VІІІ 13 -16, ISBN: 

978-954-331-020-3 

В този материал се въвежда понятието дидактическа система от 

тестови задачи. Една дидактическа система от тестови задачи е 

изградена от въпроси, които изискват решаването на дидактическа 

система от задачи, като към всеки въпрос са предвидени дистрактори за 

проверка на знанията. За пълна проверка на това до каква степен е 

усвоено прилагането на изучавания материал се предлага включването 

в теста на няколко аналогични нишки от задачи, всяка от които 

представлява дидактическа система от тестови задачи.  

В нишките повечето от задачите от едно и също ниво могат да 

бъдат аналогични или да проверяват един и същ елемент от учебния 

материал, който е предмет на тестване. По този начин, освен че се 

диагностицира дали един студент е налучкал верния отговор се 



проверява и разбирането на материала. Така ако студентът е решил 

вярно две последователности от задачи, но е сгрешил някоя задача от 

третата нишка, тази грешка може да се приеме като техническа и да не 

се санкционира строго. 

 

16.  

Dimitrova S., Lyubenov D., Three-layer architecture of environment for 

web-based practical education, Proceedings: Fourth International 

Bulgarian-Greek Conference “Computer Science’2008”, Part II, Kavala, 

Greece, Heron Press, 2008, 581-585p, ISBN: 978-954-580-255-3 

Архитектурата на средата за web-базирано обучение се разделя 

на три нива: 

 Ниво на системата от задачи; 

Връзките между задачите са явни, когато една задача е подзадача 

на друга и неявни, когато тези задачи изясняват едно и също 

понятие. 

 Ниво на системата от подпомагащи страници; 

Подпомагащите страници съдържат логическата организация на 

знанието. 

 Ниво на програмите, които вземат решение по проблемите на 

управление на работата на обучавания с web-базираната среда. 

Тези програми събират информация за стила и качеството на 

обучението на студента и се стремят да създадат мотивираща среда за 

работа. 

Необходимостта от това разделяне идва от логическите връзки 

между елементите на всяко ниво и особеностите на тяхното 

проектиране. 

 

17.  

Димитров Ю., Димитрова С., Възможности за автоматизиране на някои 

елементи на обучението по техническо чертане, Доклади, XIII ННТК с 

межд. участие "АДП - 2009", Созопол, 2009, 557-562, ISSN – 13 10-

3946 

Цел на статията е да се обсъди възможността за автоматизиране на 

някои елементи от обучението по геометрия в техническите 

специалности. 

Представен е един модел за обучение основаващ се на 

физиологичните особености на човешкото възприятие и 

поведенческите дадености на обучавания. Основно свойство на модела 



е, че възприятието и действието са свързани на всички етапи от 

развитието на знанията на обучавания.  

Този модел са прилага като експериментална основа за избор на 

ефективни методи за разпознаване на изображение. Търсенето на 

регулярност при разпознаването на изображения по аналогия на метода 

съобразен с човешкото възприятие и поведенческите дадености води до 

постулирането на два принципа: 

I. Методите за разпознаване на отделни обекти – линии, дъги, 

скали, размерни линии, символи и таблици трябва да се прилагат 

заедно с контекстно и семантично разпознаване. 

II. Разпознаването да се извърши на стъпки (етапи) на регулярност. 

Следвайки тази последователност при разпознаване се реализират 

алгоритмите: оконтурване; описване на контура с основни вектори; 

разпознаване на отсечка и дъга от окръжност; отделяне и разпознаване 

на щриховани линии; отделяне на размерните линии и означенията; 

разпознаване на осева линия; реконструиране – получаване на 

тримерен модел на обекта. 

Предвидена е възможност за автоматично разпознаване на скали, 

мрежи, таблици, на грешки допуснати поради неспазване на 

стандартите за чертане, разпознаване на симетрични форми на чертеж 

и др. 

 

18.  

S. Dimitrova, R. Tsankova, Tomov P., Exported tables for decision making 

in automated systems for practical web-based education, III International 

Scientific Conference “E-governance”, Sozopol, Bulgaria, 2011, 153 – 158, 

ISSN 1313 - 8774 

В статията се предлага използването на таблици на решения в 

автоматизирана система за практическо web-базирано обучение. 

Автоматизираната оценка на напредъка на студента е предмет на 

методите и средствата на изкуствения интелект. Тя се извършва в 

последния етап на обучението, когато се проверява практическото 

усвояване на изучавания материал. За тази цел на студента се възлага 

за разработване курсова задача или курсов проект.  

Използването на таблици на решенята в Автоматизирана система 

за практическо web-базирано обучение дава възможност препода-

вателят, подготвящ курса да съобрази изискванията за избиране на 

курсова работа със спецификата на предмета. Логическите условия за 

вземане на решения чрез таблиците се попълват от него предварително, 



заедно с въвеждането на обучаващия материал. Алгоритъмът за 

вземане на решение се прилага, при различните изисквания на 

преподавателите, което повишава ефективността от прилагането на 

социалния интелигентен агент, управляващ работата на студента с 

автоматизираната система за практическо web – базирано обучение.  

 

19.  

Dimitrova S., Modeling some elements of the process in e-learning with 

Petry nets, IV International Scientific Conference “E-governance”, Sozopol, 

Bulgaria, 2012, 154-161, ISSN: 1313-8774 

В статията са представени с мрежи на Петри някои съществени 

моменти от използването на "Автоматизирана система за практическо 

уеб-базирано обучение", която е разработена от автора. Такива са:  

 Мрежа на Петри за моделиране на процеса на развитие на 

знанието чрез решаване на задачи от трите нива;  

 Моделиране на решаването на задачи от Първо ниво на развитие 

на знанието с предоставяне на помощ и решение за всяка задача;  

 Моделиране на решаването на задачи от Второ ниво на развитие 

на знанието с предоставяне на помощ и междинни разултати от 

решението на всяка задача;  

 Моделиране на решаването на задачи от Трето ниво на развитие 

на знанието, като помощта е заменена с междинни резултати, а с 

дистрактори за различни отговори се проверява, дали студентът е 

решил правилно задачата, за което той получава съответен брой 

точки. 

 

20. 

Димитрова Ст., Ю. Димитров, Прилагане на система от задачи и 

подпомагащи страници за изучаване на мрежи на Петри с 

Автоматизирана система за уеб-базирано обучение, “Съвременни 

методи и технологии в научните изследвания”, Наука и икономика, 

Икономически университет – Варна, 2013, 178-185, ISBN: 978-954-21-

0630-2    

Статията представя съображенията за избиране на задачи в 

експериментална система за изучаване на мрежи на Петри. 

Представена е методика за проектиране на система от задачи, която е 

свързана главно с управление на развитието на знанията на студента и 

подкрепяне на неговата мотивация за работа със системата. 



Задачите са подредени тематично и с нарастваща трудност. За 

някои от задачите са дадени отговор, упътване и решение. Някои от 

задачите показват връзката с усвоени преди това елементи от 

компютърното моделиране или с конкретни модели на реални 

автомати.  

 

 

21. 

Димитрова С., П. Томов, Ю. Димитров, Стилове на учене и тяхното 

управление с автоматизирана обучаваща система, Сборник, Национална 

научно-техническа конференция с международно участие, 

Автоматизация в минната индустрия и металургията 

“БУЛКАМК’14”, София, 2014, 156-161, ISSN 1314-4537 

Статията представя начините за организиране на индивидуална 

работа на учащите, които използват Автоматизирана система за 

обучение чрез задачи. Представена е архитектурата на такава система, 

изградена като динамичен сайт, състоящ се от страници представящи 

учебното съдържание. Разгледани са четири вида индивидуални 

стилове на учене. Представени са средствата за подпомагане и 

стимулиране на индивидуалната работа на студентите в съответствие с 

техния стил на работа и за коригиране на техния стил, чрез подходящи 

съобщения от обучаващата система. 

Представените примери са от реално съществуваща система за 

изучаване на мрежи на Петри в курса по Компютърно моделиране. 

 

 

Математически методи и приложни алгоритми 

 

22.  

Димитров Ю., С. Димитрова, Е. Андонов, Графично решаване на 

гранични геомеханични задачи, Годишник ВМГИ, 1989, 381-388 

Статията обсъжда реализирането на програмен продукт за 

числено решаване на задачата за построяване на полето на 

напреженията – гранични задачи на геомеханиката. Обсъден е методът 

на «граничните елементи», представен като задача на изчислителната 

геометрия. 

Предложен е алгоритъм за построяване на числен геометричен 

модел на полето на напреженията в скалния масив. С този модел се 

решават обратни задачи за определяне на местоположението на 



източниците на тектонски напрежения и на разполагането на замерните 

станци.  

Аргументирана е възможността за графично решаване на задачи 

от геомеханиката с достатъчна за практическите приложения точност.  

Приложен е графо-аналитичен подход, основаващ се на 

възможностите на изчислителната техника да осъществява операции с 

«поргнозни карти». Оформена е концептуална схема на «геометричен 

поцесор» за опериране с прогнозни карти. 

 

23.  

Димитров Ю., С. Димитрова, Инструментални средства за работа с 

прогнозни графични модели в геомеханиката, Годишник ВМГИ, 1989, 

389 - 398 

Статията се обсъжда един метод на числено геометрично 

моделиране в геомеханиката чрез геомеханични прогнозни карти, 

представляващи графични изображения на параметри на скалния 

масив. Предлага се създаването на програмни средства за работа с тези 

графични изображения.  

Формулирани са аксиоми на графичния модел, които са 

приложени при извеждане на формула за прогнозно картиране.  

Основен модул на предлаганите програмни средства е програма, 

наречена геометричен процесор. Предлагат се аритмитични и 

теоретико-множествени операции с картите. 

Основен принос на статията е аргументирането на възможността 

за създаване на програмни средства за графична обработка на данните 

за скалния масив, постъпващи при реализиране на минно-добивните 

процеси. 

 

24.  

Андонов Е., Ю. Димитров, С. Димитрова, Геомеханичен модел за 

условията на гипсово находище "Кошава", Годишник ВМГИ, 1989, 375-

380 

Статията обсъжда възможността за създаване на пограмна ситема 

за моделиране на процесите в конкретно минно предприятие – рудник 

«Кошава». Като средство за реализация на проекта се предлага да се 

използва изчислителна геометрия – оперира се с геомеханични 

прогнозни карти. Технологичната информация, необходима за 

изпълнение постъпва чрез класификационни таблици (балови оценки) и 

аналитични формули за определяне на параметрите на масива.  



В статията са обсъдени технологични въпроси, свързани със 

събирането на необходимите данни. Предимствата на предлаганата 

програмна система включват: възможност за по-точно ориентиране на 

минните работи; оптимално оразмеряване на изработките; избор на 

техника и средства за извършване на основните технологични процеси 

и своевременно предотвратяване на аварии. 

 

25.  

Димитрова Стефка, Метод за коригиране на карти с икономично 

използване на памет, ЦИНТИ, ТУ-София, 1992, 12 стр. с фиг., 

Протокол 1/14.01.1992 на Семинара към Висшата следдипломна школа 

по експертни системи и изкуствен интелект, УДК 681.3.04681.327.3 

В статията е предложен алгоритъм за съхраняване на определен 

вид дискретни двумерни цветни изображения, наречени карти. 

Разглеждат се изображения, при които стойностите на цветовете се 

изменят последователно при хоризонтално или вертикално движение 

по картата. Предложеният алгоритъм в сравнение с метода на веригите 

на Фриман дава по-добри резултати.  

Разглеждания метод може да бъде прилаган и за по-общ вид 

карти, ако областите, които не удовлетворяват специалнито условие 

изисквано от алгоритъма, се съхраняват по някой друг метод. При 

прилагане на предложения метод не се поставят ограничения за 

параметрите на картата. 

В статията е предложен подход състоящ се в възприемането на 

съхраняването на карти като тяхно структуриране по зададени 

примитиви и начин на достъп до тях. Постигнато е значително 

сгъстяване на информацията в сравнение със съществуващите 

алгоритми за съхраняване на изображение като е използван примитив с 

един параметър – вектор. Предложен е алгоритъм за описване на 

цветовете, който може да бъде разглеждан като обучение в случая на 

кодиране и изпълнение в случая на декодиране, като кодовете се пишат 

само тогава, когато има неопределеност. 

 

 

 
 


