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Зміст

• Загальна ієрархія образів
• Генеративні моделі в РО
• Трансд’юсери
• Перетворення
• Інструментарій
• Висновки
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• Мікрорівень (вікно аналізу, вектор ознак, 
мікросегмент, топологія HMM)

• Базовий рівень: алфавіт (графем, фонем), 
контекстна залежність

• Рівні елементів: конструкції на основі образів 
базового рівня (мітки, словник)

• ...
• Синтаксис
• Семантика

Ієрархія образів
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Ієрархія образів: приклади 
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Ієрархія образів: генеративні моделі 
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Ієрархія образів: генеративні моделі 

Зважені автомати / 
акцептори
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Мотивація: 

• Скінченні автомати: компактне представлення 
регулярних множин, що ефективно при пошуку (pattern 
matching, grep, PCRE; токенізація; стиснення

• Скінченні трансд’юсери: компактне представлення 
бінарних відношень, що ефективно при пошуку та 
комбінуванні/каскадах (словники, контекстно-залежні 
правила)

• Зважені автомати: ваги, як правило, відображають 
необов’язковість, тобто, ймовірності (n-грами, 
машинний переклад)
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Скінченні зважені трансд’юсери (FSTWF):

(A ,B ,Q , I ,F ,λ ,ρ) над  напівкільцем K

A , B−алфавіти вхідних і вихідних символів (міток)
Q−скінченна множина станів
I ,F⊆Q−множини початкових і кінцевих станів
E ⊆Q×(A∪{ε})×(B∪{ε})×K×Q−множина переходів
λ : I→K , ρ: F→K−початкові та кінцеві значення ваг

FI
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FSTWF: приклади напівкілець 

x⊕log y=−log(e−x
+e− y

)

lcp - найбільший спільний префікс
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FSTWF:
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FSTWF:
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Стандартизація FSTWF: основні перетворення 
для генеративних моделей

• Композиція —  ∙ ○ ∙

• Детермінізація — det(∙)

• Мінімізація — min (∙)

• Факторизація
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Композиція: 

Основне перетворення, що дає змогу представити 
відношення між різними рівнями ієрархії образів

(T 1∘T 2)( x , y )= ⊕
z∈B

*
T 1( x , z )⊗T 2(z , y)

T 1={A ,B ,Q1, I 1, F1, λ1,ρ1}

T 2={B ,C ,Q 2, I 2,F2,λ2,ρ2}
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Композиція: 
(q1 , x , z ,w1 , r1) and (q2 , z , y ,w2 , r2) ⇒ ((q1 , q2) , x , y ,w1⊗w2 ,(r 1 , r2))
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Композиція: псевдокод алгоритму

На вході: 
T 1={A ,B ,Q1, I 1, F1, λ1,ρ1}

T 2={B ,C ,Q 2, I 2,F2,λ2,ρ2}
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Композиція: 

Особливим чином обробляються ε-переходи.

дляT 1: ε→ε1

дляT 2 :ε→ε2
~T 1∘F ∘

~T 2=T 1∘T2

F
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• Відкидає надлишкові неперспективні 
шляхи, що виходять з одного і того же 
стану

• Алгоритм залежить від вибору К
• Не всі трансд’юсери можуть бути 

детермінізовані — тоді застосовується 
пре-детермінізація шляхом введення 
додаткових переходів

Детермінізація: 
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Детермінізація: приклад
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Мінімізація: 

• Відкидає надлишкові неперспективні 
стани (після детермінізації)

• Приводить до еквівалентного мінімального 
зваженого  трансд’юсеру

• Вимога стохастичності зваженого 
автомату
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Мінімізація: приклад (min, +) 

Перенесення ваги
(Weight pushing)
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Перенесення ваги: особливий випадок 
перезважування

V(0) = 0 0

V(2) = 4

● Вага переноситься якнайближче до початку
● Перезважування не порушує ваги потенційно-

оптимальних шляхів
● Вихідний автомат еквівелентний початковому
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Факторизація: 

• Об’єднання послідовних станів з одним 
вихідним і одним вхідним переходами

• Зменшує обсяг трансд’юсера, але не 
впливає на швидкість алгоритмів
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Інтегральний трансд’юсер: 

• Тансд’юсери на окремих рівнях: 
– H — модель базового рівня (HMM)

– L — словник елементів (лексикон)

– G — обмеження на слідування елементів 
(граматика)

• Коснструювання інтегральних трансд’юсерів:
– min(det((H ○ L ○ G))

– min(H ○ det(L ○ G))

– ...
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Інструментарій OpenFST: 

• Попередники: AT&T FSM, MIT, VAUCANSON
• Формування, запис і зчитування трансд’юсерів
• Операції

– Раціональні

– Елементарні унарні

– Фундаментальні бінарні

– Оптимізаційні

– Пошуку найкоротшого шляху тощо



27

Інструментарій OpenFST: 

Раціональні операції

Елементарні унарні операції
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Інструментарій OpenFST: 

Операції оптимізації

Фундаментальні бінарні операції
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Висновок: 

• Трансд’юсерне представлення надає загальні 
методи комбінування генеративних моделей 
та їх оптимізації, що приводить до простих і 
гнучких конструкцій систем розпізнавання

• Інструментарій OpenFST дає змогу 
конструювати генеративні моделі у вигляді 
трансд’юсерів, не відволікаючись на деталі 
реалізації алгоритмів їх оптимізації



30

Література: загальна інформація
● John E. Hopcroft and Jeffrey D. Ullman. Introduction to Automata 

Theory, Languages, and Computation. Addison Wesley, 1979.

● Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest. 
Introduction to Algorithms. The MIT Press, 1992

● Jean Berstel. Transductions and Context-Free Languages. 
Teubner, 1979.

● Jean Berstel and Christophe Reutenauer. Rational Series and Their 
Languages. Springer, 1988.

● Л.П. Лисовик. Теория трансдьюсеров. Том 1. Главы 13-17. Книга 
3-я. Алгебра и автоматы. ІІ. --  262 с.

● Mehryar Mohri. Weighted automata algorithms. In Handbook of 
Weighted Automata. Springer, 2009.



31

Література
● C.Allauzen, M.Riley, J.Schalkwyk, W.Skut, M.Mohri. OpenFst: A 

General and Efficient Weighted Finite-State Transducer Library. In 
Proc. CIAA, 2007. www.openfst.org 

● M.Mohri, F.Pereira, M.Riley. Speech recognition with weighted 
finite-state transducers. Springer Handbook on Speech Processing 
and Speech Communication

● F. Menasri, J. Louradour, A.-L. Bianne-Bernard, and C. Kermorvant, 
“The A2iA French handwriting recognition system at the Rimes-
ICDAR2011 competition.” in Document Recognition and Retrieval 
Conference, ser. SPIE Proceedings, vol. 8297. SPIE, 2012.

● Chowdhury  S.,  Garain  U.,  Chattopadhyay  T.  A  weighted  finite-
state  transducer  (WFST)-based language model for online Indic 
script handwriting recognition, In: Proceedings of the International 
Conference on Document Analysis and Recognition



32

Дякую за увагу!
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