
Въпроси за интервю към вестник “ФМИ
онлайн”, зададени към доц. Минко Марков

16 юли 2014 г.

Визитка:

• Висше образование: ТУ, специалност Компютърни Системи 1989–
1994 г.

• Свързаност с ФМИ: от 2007 г. като хонорован асистент за доц.
Манев по ДАА до днес.

• Катедра: Изчислителни Системи.

Въпроси и отговори:

1. Здравей, Минко! Сесията за теб приключи след изпита по “Ди-
зайн и Анализ на Алгоритми” за спец. КН и спец. Информатика.
Ще обясниш ли защо този предмет е важен? Какви са най-честите
трудности, с които смяташ че се сблъскват студентите?

Здравейте! Важността на предмета се определя от важността на
алгоритмите. Като ученик прочетох в една статия в тогавашна
научно-популярна медия—не помня коя, може би списание “Кос-
мос”, не помня и името на името на автора, очевидно физик—
следното (цитат по памет):

За да бъдеш на ти с Вселената, трябва да бъдеш на ти
с понятието “енергия”.

Аз бих казал същото за алгоритмите. Важността на алгоритмите
е много, много по-голяма от бързо сортиране или бързо намиране
на оптимален маршрут в комуникационна мрежа. Както знаем,
най-важният нерешен въпрос на теоретичната компютърна наука
е P ?

= NP, чието дефиниране и осмисляне е невъзможно без добро
владеене на понятието “алгоритъм”. Отговорът на този въпрос би
ни помогнал да разберем много по-добре в какъв свят живеем и
що за създания сме ние.
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С какви трудности се сблъскват студентите . . . веднага задавам
контра-въпрос, кои студенти? Студентите не са хомогенна маса.
Въпреки че имат много общи интереси и са в сходно положение
на обучавани и изпитвани, има различни категории студенти. До-
толкова различни помежду си, че някои от тях, според мен, са
по-близки до преподавателите като манталитет, нагласа и оценка
на нещата във ФМИ (включително и протичането на курсовете),
отколкото до други категории студенти. Ако въпросът е по отно-
шение на средния студент (в статистическия смисъл), мога само да
гадая за отговора. Източниците ми на информация за мненията и
нагласите на студентите са три: отговорите на анонимните анкети,
които студентите попълват в края на семестъра, лични разговори
със студенти и някакви общи впечатления от лекции, упражнения
и изпити, изводите от които правя въз основа на интуицията си.
Обаче:

• Анонимните анкети не са представителни. Те се попълват в
последната лекция на семестъра, когато по правило идват най-
малко студенти, по правило най-мотивираните и заинтересу-
ваните. И не всички студенти попълват анкети. Което, между
другото, е разбираемо, защото анкетите на практика не се об-
работват и нямат гарантирана анонимност. Те се симулация на
дейност, която дейност е нормална за Западните университе-
ти, но непривична за българските. Също както неработещите
асансьори за инвалиди в софийските подлези, примерно. Но
това е съвсем друг въпрос.

• Разговарял съм само с отлични, силно мотивирани студенти,
примерно нашите асистенти, какъвто си и ти. Това не е пред-
ставителна извадка.

• Повече от половината студенти не идват на лекции, ако идват
е нередовно и ако идват, не участват. Говорейки чисто чис-
лено, основната маса от студентите за мен е нещо като така
наречената тъмна материя в астрофизиката.

И все пак, въз основа на непълната информация, бих казал след-
ното за трудностите. Първо и основно, курсът е труден за човек,
който си няма представа от областта. Трябва сериозна работа по
време на семестъра. Този курс изисква много мислене и разбиране
и има малко готови рецепти и техники, които да се прилагат авто-
матично. Това го отличава от курса Дискретни структури, чиято
цел, до голяма степен, е усвояването на нов език, което неизбеж-
но включва учене наизуст. Курсът ДАА набляга на мисленето и
творчеството. По ДАА ние винаги разрешаваме легален “пищов”
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на изпита; нещо, което би било немислимо по Дискретни структу-
ри.

Второ, нямаме учебник по ДАА в истинския смисъл на думата.
Учебникът на курса е горе-долу прочутият учебник на Кормен,
Лейсерсън и Ривест (CLR), но само горе-долу. Оплакванията на
студентите от липса на адекватен учебник са напълно основател-
ни. Ние, екипът по ДАА (д-р Георги Георгиев и аз), винаги слагаме
в електронния курс в муудъл легални, свободно достъпни материа-
ли, но CLR не е измежду тях. Освен това, обемът на тези помагала
е такъв, че проблемът не е с липса на информация, по-скоро с
ужасно много информация. Ние се опитваме да правим нещо по
въпроса: този семестър д-р Георгиев направи пълен запис на свои-
те лекции, който вече е достъпен свободно, аз направих разширени
лекционни записки на около половината от лекциите си, той излага
свои частични записки, и аз излагам сборник с решени задачи по
алгоритми.

Трето, има разминаване между изискванията в курса по ДАА и
представата за курс по алгоритми, който само дава наготово алго-
ритми като рецепти, без обосновка и без анализ. Ние държим на
математическия анализ на коректността и сложността на алгорит-
мите, а освен това държим на изучаването (ако не в дълбочина,
поне като въведение) на теорията на изчислителната сложност. Не
е тайна, че голяма част от студентите, може би мнозинството, то-
ва не знам със сигурност, се интересуват от алгоритми, но само
от занаятчийска гледна точка. Ако мога да се изразя така. Имам
предвид точно като готови рецепти: създадени от някакви други
хора, другаде и по друго време, които ние да ползваме наготово и
да не се интересуваме как са създадени. Разбирането на екипа, во-
дещ ДАА, е съвсем различно: предназначението на университетите
е (не само, но това е важно) да създават специалистите, способни
на самостоятелни креативни изследвания. За разказване на готови
рецепти би трябвало да има занаятчийски училища.

2. Как би го сравнил с курса Дискретни структури. Коя от двете
дисциплини е по-приятна за водене?

Със сигурност ДАА е доста по-голямо предизвикателство и на мен
лично ми е по-приятно и интересно.

3. Статистиката сочи, че тези два премета, които водиш, са сред най-
трудните за студентите. Какво трябва да усвоят те, за да са сигурни
в безпроблемното взимане на изпит при теб?
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Какво означава безпроблемно вземане: безпроблемна тройка или
безпроблемна шестица? , Сериозно: няма рецепта, както вече ка-
зах. Колкото и лошо да звучи, не всеки човек има естествена по-
датливост към тази материя. Нюейджърската идея, че всеки човек
става за всичко, просто не е вярна. Под “податливост” имам пред-
вид не само талант, а съвкупността от талант и други качества
като добра организираност (което включва добро разпределяне на
времето, следователно и учене през семестъра), усърдност, посто-
янство. Резултатите от кандидатстудентските изпити не са перфек-
тно корелирани с тези качества. Така че аз не виждам нищо лошо
или страшно в отпадането на студенти заради слаб успех. Обрат-
ното, нездраво е мнението, че всеки, бидейки веднъж приет, трябва
непременно да завърши. И все пак ще се опитам да отговоря съв-
сем кратко. По Дискретни структури аз лично държа на грамотно
изразяване. Не говоря за запетаи и пълни или непълни членове,
а за грамотно съставяне на изречения, за пълно и ясно излагане
на мисълта без досадно разводняване, за правилно разбиране как-
во трябва да бъде допуснато, че читателят знае a priori, и какво
следва да бъде поднесено като нова информация. По ДАА ми е
трудно да дам едно изречение – сякаш няма прост алгоритъм за
вземане на курса по алгоритми. Да кажа така: трябва да се учи
непрекъснато през семестъра и ако има неясноти по теорията или
по решението на дадена задача, да се пита веднага. Ученето на
юруш само през сесията води до доста сигурен провал, освен при
изключителни студенти.

4. Доста хора сигурно са забелязали, че курсовете по Дискретна мате-
матика и сродните и́ дисциплини се водят както от преподаватели
от катедра “Изчислителни Системи”, така и от катедра “Логика”.
Как точно се е получило това разделение?

Това е исторически обусловено. За историята на нашата катедра
ИС и по-специално историята на преподаването на Дискретна ма-
тематика трябва да питате другиго. Аз съм измежду най-късно
появилите се. Не искам да разисквам повече, за да не кажа нещо
невярно. Знам, че логиците акцентират върху различни области от
Дискретната математика (в сравнение с нас), но никога не сме ся-
дали да разискваме евентуално уеднаквяване. От лично моя гледна
точка това няма и особено значение, защото на мен Дискретната
математика ми трябва само за ДАА, а ДАА се учи като задължи-
телна дисциплина точно от тези специалности, на които ние от ИС
(д-р Георгиев и аз) водим Дискретна.

5. Интересите ти имат допирни точки с катедра Логика, а също и с
катедра Алгебра? Участвал ли си в научни мероприятия заедно с
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тях?

Тази пролет изнесох доклад на научния семинар на логиците. Но
това е доста слаба форма на заедно участие. Истинската заедност
биха били съвместни изседвания.

6. Има слухове, че през следващия семестър ще водиш нов курс, за-
нимаващ се с NP-пълнота и сходни въпроси. Ще ни издадеш ли
нещо повече?

Курсът ще бъде воден от д-р Георги Георгиев и от мен. Казва се
Изчислителна Сложност (Computational Complexity). Това е из-
бираем курс в магистърската програма, достъпен и за бакалав-
ри. Учебникът на курса е книгата на Arora и Barak Computational
Complexity: A Modern Approach. Страницата на книгата е тук. Са-
мо две от темите, апроксимиращи алгоритми и параметризирана
сложност, не се покриват от нея. Конспект вероятно ще се появи
скоро, макар че той не е тайна и, ако има интерес, ще го изложа и
преди това.

7. Ти си завършил “ТУ София”, по твое време - навярно “ВМЕИ Ле-
нин”. Как попадна там и кога разбра, че това, с което искаш да се
занимаваш е именно областта на теоретичните компютърни науки?

В МЕИ-то, както все още му казвам, попаднах случайно. Не знаех
точно какво искам и, както се казва, когато не знаеш къде оти-
ваш, попадаш някъде другаде. Завърших хуманитарна гимназия,
английската в София, като имах някакви интереси към история
и биология. Имах отличен успех по математика, но никакви из-
вънкласни интереси. По онова време нашумя специалността Елек-
троника в МЕИ, защото в последните години на комунизма имаше
целенасочен напън в тази посока. Дотам, че имаше възможност
за освобождаване от военна служба на студенти, приети с много
висок бал и сключили 10-годишен договор със завод, свързан с
електрониката. Друго евентуално предимство беше това, че имаше
възможност (по-точно, говореше се за такава) за специализация в
Англия.

Ти, разбира се, не можеш да си представиш какво беше в онези
години българин да има шанс да иде за известно време в Анг-
лия. И то нормално, а не като невъзвръщенец (заради “бягство” на
Запад комунистите тормозеха останалите тук роднини) или след
съглашение с ченгеджийницата. Примерно, моят баща е от поко-
лението, лишено напълно от възможността да пътува извън съ-
ветските колонии, и въпреки че беше преводач по английски, един
от най-ценените в енергетиката, беше стъпвал словом и цифром
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два пъти в Англия по време на соца, за по няколко дена, като
това му бяха единствените излизания до цивилизована държава.
Майка ми, учен биохимик, не беше имала възможност да излезе
нито един веднъж извън соц-домейна: нито една единствена кон-
ференция, нищо. Искам да кажа, че възможността човек просто
да вземе външен паспорт (да, имаше такова нещо, специален пас-
порт за чужбина) с разрешение да иде за определено време (да,
тогава за почти всичко трябваше разрешение, да не говорим за
толкова чувствително нещо като възможността да избягаш и да
лишиш комунистите от една работна единица), да закупи легално
западна валута (парадоксално, доларът, валутата на архи-врага на
комунизма, беше най-ценното нещо) и да хване самолета за Лон-
дон беше изключително примамлива. За мен. Естествено, ако ко-
мунизмът се беше задържал, аз едва ли щях да отида в Англия на
специализация, не е ясно дали и доколко е имало такива бройки, а
може би от ченгеджийницата щяха да ми поставят условие да сът-
руднича и аз щях да откажа. Но заради един слух и възможност
с практическа нулева вероятност, аз се самонавих за специалност
Електроника в МЕИ.

В МЕИ се разочаровах много бързо от електрониката, изобщо не
ми беше интересна, а със закъснение разбрах, че специалността,
която най-много ми харесва, е друга: Изчислителна Техника. Ком-
пютърджийството, с други думи. С един колега проверихме дали
можем да се прехвърлим във ФМИ, Информатика. По онова време
приемните изпити бяха еднакви и нямаше причина шестиците от
изпита за МЕИ да не се признават в СУ. Отговориха ни, че това
е така, но ще трябва да вземем първата година отново. Очевидно
не признаваха анализа от МЕИ и бяха напълно прави за това. Ние
решихме, че няма смисъл да губим още една година от живота си.
Вече бяхме загубили три години, една година соц-щуротията, на-
речена УПК и заместваща 11-ти клас, и две години в казармата.
Да загубим още една година не звучеше добре. От друга страна,
в МЕИ не ни даваха да се прехвърлим в Изчислителна Техника,
не помня защо. Дилемата се разреши, когато МЕИ отвори нова
специалност Компютърни Системи, която практически дублираше
Изчислителна Техника и не беше ясно защо е отделна, и в нея ни
разрешиха да се прехвърлим. Там попаднах на двама страхотни
преподаватели и хора: доц. Иван Табаков по Дискретна Матема-
тика и неговият асистент Дилян Гюров. Покрай тях се запалих за
теорията на компютърните науки.

8. Прекарал си и известно време в Съединените Щати. Какво би ка-
зал за живота и манталитета на хората там? А за техните действия
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в световната политика?

Живял съм в Канада, не в САЩ. В САЩ съм бил няколко пъти
за не много време. Манталитетът на Северна Америка ми остана
чужд, в смисъл, че след известно време разбрах, че определено
не искам да прекарам остатъка от живота си там. Аз съм европе-
ец. Казвайки това си давам сметка за множество предимства на
тяхната система, особено на американската, която е изключително
рационална.

Действията на САЩ по отношение на политиката са съвсем друго
нещо. След Втората световна война, САЩ са това е единствената
Западна държава, която практикува (донякъде) realpolitik. И Ве-
ликобритания, и Франция се опитват да практикуват realpolitik, но
винаги зад широкия гръб на САЩ. Основната критика срещу аме-
риканската световна политика е именно използването на realpolitik.
При положение, че геополитическите противници на САЩ използ-
ват 100% realpolitik, говоря за бившия СССР, Китай, в момента пу-
тинова Русия, Иран, аз лично не виждам основание за безжалостна
критика, на каквато е подложена политиката на САЩ къде ли не,
от левите среди в Западните университети до атакаджийските вес-
тници. Да го кажа просто, ако САЩ не бяха спечелили Студената
война, до ден днешен щяхме да живеем в червения тоталитаризъм.
Това, че сега имаме възможност да пътуваме, да говорим свобод-
но, животът ни да зависи от нас, да сме граждани на обединена
Европа, е директно обусловено от победата на САЩ над СССР в
Студената война. Която си беше война, независимо от температу-
рата си. А чист и снежнобяло-морален начин за водене на война
има само в приказки и филми.

9. Ще бъде полезно и ако изброиш няколко книги на научна тематика,
които най-много са ти променили мисленето?

The Emperor’s New Mind на Sir Roger Penrose. Chaos and Fractals:
New Frontiers of Science на Peitgen, Jürgens и Saupe. Първите три
тома от The Art of Computer Programming на Knuth. Computers
and Intractability на Garey и Johnson. Parameterized Complexity на
Fellows. Една не точно научна книга, Flatland: A Romance of Many
Dimensions на Abbot.

10. Имаш ли любими математици и учени от твоята област. Какво ги
отличава?

С уговорката, че “моята област” е тясна ивица от теорията на
графите и сложността, така че това ограничение не е приложи-
мо, бих изброил Donald Knuth, Mike Fellows, Bernard Chazelle, Avi
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Wigderson, Philippe Flajolet. Paul Erdős, естествено. Srinivasa Ramanujan.
John von Neumann. Roger Penrose. Richard Feynman, който е физик,
но един от създателите на идеята за квантов компютър. Какво ги
отличава – нечовешки талант, визия, неуморна работоспособност,
нечовешка продуктивност.

11. Коя е любимата ти задача и какво я прави такава?

Виж отговора на следващия въпрос! ,

12. Предположих, че ще посочиш станалата популярна наскоро зада-
ча на Ивайло Кортезов за кебапчетата и организираните червени
митинги :) . Ти определено не си от хората, които крият десните
си политически убеждения. Какви са спомените ти от комунизма
и в кой момент се изгради напълно мнението за този режим?

За задачата: правилно! В изкривената до нереалност българска
действителност е така. Опитай да я обясниш на човек от нормална
държава!

Ненавистта ми към комунизма е от около 14 годишна възраст, кога-
то натрупани наблюдения и дочути неща надхвърлиха критичната
маса и ми стана ясно, че живеем в тежка диктатура (тогава тер-
минът “тоталитаризъм” не ми беше известен) и повсеместна лъжа
от-до. Не знам дали си виждал учебник по произволна хуманитер-
на дисциплина от времето на комунизма. Особено от най-мрачната
епоха преди смъртта на Сталин. Прочети два параграфа от такъв,
или дори само от вестник Работническо Дело, и ще ти настръхне
косата. От това, че по едно време тези безумия са били де факто
стандарта, наложен на нормалните хора под страх от унищожение.
Налагането на това безумие като стандарт за публично говорене
доведе до повсеместен doublethink (изразът е на Джордж Оруел) –
хората много добре научават какво да говорят публично и какво,
под сурдинка, като това трябва да бъде вменено на следващото по-
коление невербално. Това е основният ми спомен от тоталитаризма:
тежка, мазна, гнусна, непрестанна лъжа. Прекалено млад съм, за
да помня терора. Аз бях свидетел на последиците от терора.

Единичен момент, за какъвто питаш, едва ли има . . . може би реак-
цията на режима след чернобилската катастрофа, когато, за да не
пострада имиджа на колонизатора (чиято ядрена ел-централа беше
гръмнала и облъчила половин Европа), се наслушахме на невъоб-
разими лъжи и лицемерие. Между другото, старателно си изрязвах
всяко съобщение относно чернобилската катастрофа от вестник Ра-
ботническо Дело от периода до към 12.май (началното съобщение
е от 29.април, 3 дена след катастрофата, и е истински шедьовър на
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червеното безумие) и ако имаш интерес, мога да ги сканирам и да
ти ги пратя.

13. Какви всъщност са лошите последици от комунистическия режим
за страната ни?

Тоталитаризмът разрушава тъканта на обществото. Той унищожа-
ва обществени отношения, които са били градени и усъвършенст-
вани със столетия, заменяйки ги първо с разрушителен бяс, после
с обществен примитивизъм и бруталност. Писателят Ивайло Ди-
чев нарича комунизмът “техно-феодализъм” и това е доста точно
определение: няма и десет години след вземането на властта от
червените бесове в Русия, те на практика изоставят химерите за
безкласово безпарично общество без собственост и без държави и
правят, бутани от Сталин, един брутален азиатски феодализъм,
изключително силен военно-технически (което включва и силни
точни науки), но абсолютно безчовечен.

Пораженията от тоталитаризма са обратно пропорционални на ни-
вото на цивилизованост от времето преди червената чума. Има
ли нужда да посочвам кои измежду бившите съветски колонии в
Европа са истински европейски държави, и кои се клатушкат по
хълмовете на времето?

14. Алтернативата, която бе предложена след 89г. не се ли оказа една
сплав от пребоядисани червени и малко на брой истински демок-
рати?

Това, което беше предложено след есента на 1989 г., беше възмож-
ност. Съветските колониални войски в Европа си стояха в казар-
мите и ново нахлуване нямаше да има. Горбачов беше хвърлил
пешкира, образно казано. Съдбата беше до голяма степен в ръцете
на хората, за пръв път от близо половин век. И различните народи
си изградиха различни животи. Поговорката “Всеки народ си зас-
лужава съдбата” в този момент стана истина. Преди това не беше.
Чехия беше смачкана от червената чума също като Узбекистан,
примерно, нито едните, нито другите са имали избор, но когато
външният натиск се стопи, стана ясно кой народ колко струва.
Българите се възползваха от тази възможност половинчато, но –
всеки народ си заслужава съдбата.

България нямаше никаква забележима опозиция по време на кому-
низма. Остатъците от предното общество бяха практически никак-
ви, а на голяма част от хората комунизмът допадаше. Или поне не
ги дразнеше. На първите истински избори, в Чехия бившите кому-
нисти взеха едноцифрен процент, а в България победиха. Въпреки
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че в провинцията имаше силен натиск и тежки манипулации, ко-
ито дадоха допълнителен резултат за пребоядисаните комунисти,
истината е, че на много българи от комунизмът се нравеше. Докато
в Централна Европа измерват комунизма със степента на насилие
над индивида, в България комунизмът се измерва с това, колко
е струвало сиренето по Тошово време. Много ясно, че при несъ-
ществуваща доскоро опозиция и дремещи широки народни маси,
бившата тоталитарна държавна сигурност ще се опита да овладее
процесите. Би било странно, ако не се бяха опитали. В природата
на ченгето-кадесар е да контролира живота на нормалните хора
в своя изгода. Но те успяха само дотам, докъдето ние ги пуснах-
ме. Ако сме ги пуснали далече, това е наш пропуск. Не е резул-
тат от някаква конспирация, което сякаш се намеква във въпроса.
Нашият мързел, липса на обществена енергия, късогледство, не-
мукайетлък си казаха думата. Пребоядисаните червени, за които
говориш, са опортюнистите, които никога не са вярвали сериозно в
глупавите догми на комунизма, но са искали да се урЕдят, докол-
кото е възможно. Мнозина от тях направиха завоя на 180 градуса
и се опитаха да се урЕдят в новото общество. Неприятно, грозно и
неморално, но те не са основният проблем на новото време.

15. Какво мислиш за Иван Костов като политик? А за царя?

Иван Костов е единственият държавник в българската съвременна
политика. Далече не всичко в него ми харесва, особено политика-
та му по отношение на кадрите, но основите на новата българска
държава бяха сложени по негово време. Добри-лоши, преди то-
ва беше едно плъзгане надолу, което завърши, напълно логично,
с катастрофа през 1997 г. Така нареченият “цар” е пълна проти-
воположност, дребен политически опортюнист без принципи, без
позиции, и съдейки по това, което съм чувал като изказвания от
него, без никаква мисъл. Идването на “царската” епоха е началото
на застоя.

16. Как ще коментираш ситуацията с банковата система от последните
седмици?

Не би трябвало да се изказвам, бидейки неикономист и нефинан-
сист, но не мога да се сдържа. За по-малко от 20 години българите
се готвят да настъпят една и съща мотика втори път. Кражбата е
феноменално голяма на фона на мизерната българска икономика.
Сумата, за която се казва, че е открадната, е в пъти повече от па-
рите за образование и здравеопазване, но на повърхността всичко
е спокойно. Би трябвало да има взрив от недоволство, наместо то-
ва широките народни маси посрещат разпадащата се държавност
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с телешко спокойствие. Поговорката за всеки народ и съдбата е на
път да се оправдае за пореден път.

17. Съпругата ти е журналист. Лесно ли се разбират един математик
и един журналист?

Аз не съм математик, а компютърен учен или както трябва да се
каже, но отговорът е ДА, независимо от това дребно уточнение.
В никакъв случай не съм хуманитар, но имам силен интерес към
хуманитарната част от познанието. Така че си допадаме чудесно.

18. Имаш думата за последни призиви и пожелания към читателите
на "ФМИ Онлайн".

Пожелавам им по-малко интересни времена. За тяхно добро!

Благодаря ти!
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