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ВСТУП

Загальний стан проблеми та її суть

Роботу присвячено розпiзнаванню складних семантично насичених зобра-

жень з iєрархiчною структурою, якими, як правило, є зображення графiчних

документiв. Особливiстю цих зображень є те, що вони складаються з вели-

кої кiлькостi взаємозалежних частин. Аналiз таких зображень є предметом

розгляду окремого роздiлу теорiї розпiзнавання, який називається структур-

ним розпiзнаванням. Результатом структурного розпiзнавання зображень є

не вiднесення всього зображення до якогось класу, як це вiдбувається в не-

структурному розпiзнаваннi, а перелiк iмен всiх його складових i вiдношень

мiж ними. Складнiсть, характерна для розпiзнавання саме таких зображень,

полягає у тому, що iм’я тiєї чи iншої окремої частини зазвичай не визнача-

ється однозначно зображенням цiєї частини. Iм’я зображення залежить не

тiльки i не стiльки вiд зображення цього фрагмента, а ще й вiд його мiсця,

оточення i всього того, що неформально розумiється як «контекст».

Низка практичних розробок базується на евристичних прийомах, суку-

пнiсть яких об’єднується пiд назвою «розпiзнавання за контекстом». Цi при-

йоми залежать вiд конкретної сфери застосування i досвiду розробника у

розв’язаннi подiбних задач. Програмнi продукти, отриманi таким способом,

можуть досить ефективно розв’язувати конкретну прикладну задачу. Однак

розв’язання iншої прикладної задачi мусить починатися нiби з нуля. Цього

можна було б уникнути, якби вказанi прийоми описувались в якомусь спiль-

ному форматi, а розв’язання кожної прикладної задачi автоматично випли-

вало б iз цього форматного опису.

Теорiя формальних мов Н. Хомського є виразним втiленням такого пiд-

ходу. Множина об’єктiв, що розпiзнаються, визначається скiнченим набором

даних певного формату, якi називаються граматикою, i для деяких добре
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вивчених пiдкласiв граматик розпiзнавання належностi послiдовностi до за-

даної множини здiйснюється однаково одним i тим самим алгоритмом. Для

визначення множин двовимiрних масивiв (зображень) найбiльш вiдомими є

двовимiрнi контекстно-вiльнi граматики, розглянутi, наприклад, в роботах [1]

та [2]. Цi роботи вiдiграють свою роль серед iнших фундаментальних до-

слiджень теоретичної кiбернетики. Однак для розв’язання практичних за-

дач розпiзнавання зображень вказаний апарат безпосередньо непридатний,

оскiльки вiн не мiстить засобiв для визначення множин зображень, спотво-

рених шумами.

В таких роботах, як [3] та [4] описано формальнi схеми, якi схожi на

формально-граматичнi, але враховують вплив шумiв. Особливiсть цих схем

полягає в тому, що на множинi граматичних правил задається функцiя, яка

визначає допустимiсть правил чи штраф за їх використання, чи щось iнше,

що вказує на перевагу одних граматичних правил над iншими. На вiдмiну вiд

класичних формально-граматичних конструкцiй, розпiзнавання в цьому ви-

падку зводиться не до пошуку першого-лiпшого виводу об’єкта за допомогою

граматичних правил, а до пошуку оптимального виводу. Найбiльш загаль-

ний опис вказаного класу методiв наведено в монографiї [5], де показано, що

оптимiзацiйнi задачi такого типу мають полiномiальну, а не експоненцiйну

складнiсть. Однак для розв’язання практичних задач розпiзнавання зобра-

жень ця складнiсть занадто висока. Перший роздiл дисертацiї присвячено

двовимiрним контекстно-вiльним граматичним конструкцiям, а саме, – ана-

лiзу та модифiкацiї вiдповiдних понять i алгоритмiв з метою ефективного

розпiзнавання семантично насичених зображень текстових та графiчних до-

кументiв.

Процедури навчання розпiзнаванню образiв добре вивченi в рамках не-

структурного розпiзнавання. Бiльше за це, навчання у неструктурному роз-

пiзнаваннi є найсуттєвiшою i найпроблематичнiшою частиною технологiї роз-

пiзнавання в цiлому. Процедури власне розпiзнавання, тобто функцiонуван-
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ня вже навченої системи, є, як правило, достатньо простими, такими, що їх

реалiзацiя не є проблематичною. Процедури структурного розпiзнавання є

досить складними навiть тодi, коли йдеться про функцiонування вже навче-

ної системи розпiзнавання. З огляду на це, на початкових етапах дослiджен-

ня проблем структурного розпiзнавання актуальнiсть навчання вiдiйшла на

заднiй план. Нинi, коли структурне розпiзнавання взялося до розв’язання

значущих прикладних проблем, актуальнiсть процедур навчання неухиль-

но зростає. Однак проблеми навчання в структурному розпiзнаваннi значно

складнiшi i значно менш дослiдженi порiвняно з навчанням в неструктурно-

му розпiзнаваннi. У другому роздiлi дисертацiї сформульовано та розв’язано

нову задачу навчання у структурному розпiзнаваннi, – задачу настройки дво-

вимiрних контекстно-вiльних граматичних конструкцiй на основi скiнченої

множини прикладiв.

Як зазначалось, структурне розпiзнавання зображень в умовах випадко-

вих шумiв зводиться до пошуку оптимального в певному значеннi виводу

зображення, яке розпiзнається. Функцiю якостi виводу можна безпосередньо

задати на пiдставi тих чи iнших доречних мiркувань, а можна i обґрунтовано

вивести як реалiзацiю однiєї з рекомендацiй байєсiвської теорiї.

Ця рекомендацiя полягає у вiдшуканнi апостерiорi найiмовiрнiшої суку-

пностi прихованих параметрiв зображення, яке розпiзнається. Незважаючи

на природнiсть цiєї рекомендацiї, вона випливає iз цiлком визначеної функцiї

втрат, котра в рядi випадкiв неадекватна прикладному змiсту задачi. Напри-

клад, при розпiзнаваннi рядка тексту вимога знайти найiмовiрнiшу послiдов-

нiсть лiтер рiвнозначна вимозi мiнiмiзацiї кiлькостi неправильно розпiзнаних

рядкiв. Ця вимога неприродна, оскiльки не враховує, що помилки при розпi-

знаваннi рядкiв можуть бути рiзними, бiльшими чи меншими. Наприклад, ре-

зультат розпiзнавання може вiдрiзнятися вiд дiйсного рядка однiєю лiтерою,

а може вiдрiзнятися усiма лiтерами. В такiй ситуацiї природною є не вимога

мiнiмiзацiї ймовiрностi неправильно розпiзнаних рядкiв, а мiнiмiзацiї матема-
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тичного сподiвання кiлькостi неправильно розпiзнаних лiтер в рядку. Задача

в такiй постановцi вже вiдрiзняється вiд загальноприйнятої, i алгоритми її

розв’язання, взагалi кажучи, вiдрiзняються вiд загальноприйнятих. Однак

задача в такiй новiй постановцi, як i у багатьох iнших, також природних по-

становках, не виходить за рамки загальної теорiї байєсiвських рiшень. При

формулюваннi оптимiзацiйних задач структурного розпiзнавання важливо

використовувати весь арсенал засобiв, що надає байєсiвська теорiя рiшень, а

не лише найпростiший її окремий випадок, нехай навiть загальновизнаний.

В третьому роздiлi дисертацiї на прикладi розпiзнавання зображень тексто-

вих рядкiв задачу структурного розпiзнавання розв’язано в кiлькох нових

постановках, якi випливають з рекомендацiй загальної байєсiвської теорiї.

Актуальнiсть теми

Актуальнiсть роботи визначається масовою потребою в системах розпiзнаван-

ня складних семантично насичених зображень документiв, котру неможливо

задовольнити, ґрунтуючись лише на евристичних методах, при яких розв’я-

зання кожної окремої прикладної задачi доводиться починати з початку.

Необхiдно розробити формальнi засоби для визначення множин

зображень з iєрархiчною структурою так, щоб алгоритми розпiзна-

вання безпосередньо випливали iз цього формального визначення.

Класичний апарат формальних мов та граматик, включаючи їх двови-

мiрнi узагальнення, незастосовний безпосередньо для розпiзнавання реаль-

них, тобто спотворених шумами креслярсько-графiчних зображень. Тi вiдомi

формально-граматичнi схеми, котрi враховують випадковi спотворення зо-

бражень, ведуть до алгоритмiв з неприпустимо високою часовою та просто-

ровою складнiстю.

Необхiдно, з одного боку, узагальнити евристичнi прийоми по-

будови практичних програм розпiзнавання зображень, а з iншого
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боку, модифiкувати формально-граматичнi схеми так, щоб вони до-

пускали використання цих евристичних прийомiв в явному виглядi,

забезпечуючи зменшення складностi алгоритмiв.

Масова потреба систем розпiзнавання зображень документiв вимагає ефе-

ктивних засобiв настройки алгоритмiв розпiзнавання на той чи iнший клас

зображень.

З огляду на це, актуальним є розробка методiв, аналогiчних на-

вчанню в розпiзнаваннi образiв, але таких, якi враховують складну

iєрархiчну структуру зображень документiв.

Вiдомi методи розпiзнавання складних зображень ґрунтуються на най-

бiльш iмовiрному оцiнюваннi прихованих параметрiв зображення. Ця окрема

рекомендацiя теорiї байєсiвських рiшень не завжди адекватна прикладно-

му змiсту розв’язуваної задачi, навiть в таких найпростiших випадках, коли

зображення, що розпiзнається, має структуру послiдовностi. Задачi розпiзна-

вання складних зображень потребують використання всього багатства теорiї

байєсiвських рiшень, а не лише вказаного окремого випадку.

Тому актуальним є аналiз i розв’язання задач розпiзнавання в

формулюваннях, вiдмiнних вiд традицiйних.

Вирiшення вказаних актуальних питань полягає в:

• такiй модифiкацiї загальної структурної конструкцiї чи загального ал-

горитму розпiзнавання, яка б зменшила часову та просторову скла-

днiсть розпiзнавання, дозволивши суттєво знизити затрати на розв’я-

зання прикладних задач;

• постановцi та розв’язаннi задач навчання та настройки параметрiв алго-

ритмiв структурного розпiзнавання, зокрема алгоритмiв синтаксичного

аналiзу зображень в загальних структурних конструкцiях;

• постановцi i розв’язаннi байєсiвських задач розпiзнавання структуро-

ваних зображень, формулювання яких адекватно вiдображають спосiб

оцiнювання якостi алгоритмiв розпiзнавання.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Робота виконана в Мiжнародному науково-навчальному центрi iнформацiй-

них технологiй та систем НАН України та МОН України.

Результати роботи є складовою частиною:

• науково-дослiдної роботи «Дослiдження контекстно-вiльних формаль-

них конструкцiй та iєрархiчних моделей зображень» на замовлення На-

цiональної Академiї наук України, 2004-2006 рр. ( № держреєстрацiї

0104U000952), яка виконувалась у вiдповiдностi з планами наукових

дослiджень вiддiлу № 120 «Розпiзнавання зображень» Мiжнародного

науково-навчального центру iнформацiйних технологiй та систем;

• робiт за мiжнародним науково-дослiдним проектом «Принципи розпi-

знавання образiв у сигналах, послiдовностях символiв та зображеннях

на основi вiдмiнностей (Principles of Dissimilarity-based Pattern Recogni-

tion in Signals, Symbolic Sequences and Images (acronym PRINCESS))

INTAS Ref. Nr 04-77-7347» на замовлення європейської грантової орга-

нiзацiї INTAS.

Особисто автором було розроблено:

• модифiкацiї загальної структурної конструкцiї та пов’язаного з нею за-

гального алгоритму аналiзу зображень, якi забезпечують ефективне їх

застосування для розв’язання певних прикладних задач розпiзнавання

зображень;

• програмний комплекс для розпiзнавання зображень нотних текстiв;

• архiтектуру програмного комплексу для розпiзнавання зображень за

заданою загальною структурною конструкцiєю;

• постановку та розв’язання задачi настройки (навчання) для довiльної

загальної структурної конструкцiї;

• архiтектуру програмного комплексу для настройки еталонiв в задачi

розпiзнавання текстових зображень;
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• постановку та розв’язання ряду нетрадицiйних байєсiвських задач роз-

пiзнавання текстових зображень.

Мета i задачi дослiдження

Метою роботи є розроблення теоретичних та практичних засад для констру-

ювання програм синтаксичного аналiзу та розпiзнавання документiв. Завда-

ннями роботи є:

• модифiкувати вiдомi формально-граматичнi схеми так, щоб зменшити

часову та просторову складнiсть розв’язання прикладних задач;

• сформулювати та розв’язати задачу настройки параметрiв в задачах

синтаксичного аналiзу та розпiзнавання зображень документiв; прове-

сти експериментальну перевiрку отриманих алгоритмiв;

• сформулювати i розв’язати ряд байєсiвських задач розпiзнавання стру-

ктурованих зображень, постановки яких вiдрiзняються вiд традицiйних

i адекватно вiдображають спосiб оцiнювання якостi алгоритмiв розпi-

знавання; в межах даної роботи виконати це завдання на прикладi роз-

пiзнавання текстових зображень;

Об’єкт дослiдження. Методи синтаксичного аналiзу та розпiзнавання

структурованих зображень текстових та графiчних документiв.

Предмет дослiдження. Узагальнена модель структурованих зобра-

жень, алгоритми синтаксичного аналiзу таких зображень та методи настрой-

ки цих алгоритмiв.

Методи дослiдження. При розв’язаннi задач синтаксичного аналiзу

зображень широко застосовувались методи динамiчного програмування, син-

таксичного аналiзу в формальних мовах та граматиках, байєсiвськi методи

статистичного оцiнювання та методи оптимiзацiї на графах. При постановцi
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та розв’язаннi задач настройки використовувалися методи лiнiйного дискри-

мiнантного аналiзу.

Методика дослiдження узагальненого алгоритму синтаксичного аналiзу

в загальних структурних конструкцiях полягала в розробцi програмного за-

безпечення, що базується на представленнi структури зображень в межах

структурних конструкцiй i призначене для розпiзнавання рiзноманiтних ти-

пiв зображень. Проблемнi питання, якi виникали при цьому, осмислювались

з теоретичної точки зору.

Задачу настройки параметрiв структурних конструкцiй спочатку було

розв’язано на прикладi порiвняно простого класу зображень, а саме — текс-

тових зображень. На цьому ж прикладi алгоритми було перевiрено експе-

риментально, пiсля чого постановку та розв’язання задачi настройки було

перенесено на випадок довiльних структурних конструкцiй.

Наукова новизна одержаних результатiв

Теоретично i експериментально доведено доцiльнiсть та ефективнiсть апа-

рату контекстно-вiльних граматичних конструкцiй для розв’язання певних

класiв практичних задач розпiзнавання зображень зi складною iєрархiчною

структурою. Цей результат є основним, i його досягнуто на основi таких окре-

мих результатiв як його складових.

1. Розширено структуру граматичних правил породження зображень, яка,

на вiдмiну вiд вiдомих, включає правила об’єднання i таких фрагментiв

поля зору, що перетинаються. Показана ефективна розв’язнiсть задач

синтаксичного аналiзу реальних зображень i у цьому, бiльш загальному

i вочевидь доцiльному випадку. Цей висновок одержано на основi аналi-

зу певних класiв функцiй схожостi зображень, що залишаються адитив-

ними i за такого розширення. А саме, схожiсть складного зображення,

як i ранiше, визначається через сумарну схожiсть його складових ча-
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стин, навiть якщо вони перетинаються.

2. Для дослiдженого класу двовимiрних контекстно-вiльних граматичних

конструкцiй розроблено процедуру розпiзнавання зображень, яка поля-

гає у послiдовному переглядi вже виведених фрагментiв зображення i

побудовi нових згiдно з правилами виводу. Ця процедура має полiномi-

альну складнiсть, однак необхiдна для її роботи пам’ять залежить вiд

порядку перегляду фрагментiв. Цу процедуру вдосконалено за рахунок

того, що сформульовано та розв’язано задачу такого впорядкування

фрагментiв, яке забезпечує мiнiмальнi витрати пам’ятi при її виконан-

нi.

3. Визначено пiдклас двовимiрних контекстно-вiльних граматичних кон-

струкцiй, в рамках яких синтаксичний аналiз зображення має скла-

днiсть, що залежить вiд його розмiру лiнiйно, на вiдмiну вiд складностi

синтаксичного аналiзу в загальному випадку, яка є бiльшою на порядок.

Конструкцiї цього пiдкласу можуть розумiтись як двовимiрне узагаль-

нення регулярних граматик.

4. Вперше сформульовано i розв’язано задачу настройки (навчання)

контекстно-вiльних конструкцiй як задачу вiдшукання таких штрафiв

за використання правил, що забезпечують безпомилкове розпiзнаван-

ня заданої навчальної множини. Суттєва вiдмiннiсть сформульованої

задачi вiд загальновiдомих задач навчання у розпiзнаваннi полягає у

форматi навчальної множини. Так, кожен приклад з навчальної мно-

жини є складним зображенням з iєрархiчним перелiком його складових

фрагментiв.

5. Дослiджено новi задачi розпiзнавання послiдовностей, зокрема тексто-

вих рядкiв, у їх статистичних постановках i показано, що загальновiдо-

ма задача пошуку найiмовiрнiшої послiдовностi є лише однiєю з можли-

вих i в рядi випадкiв не найбiльш доречною. Сформульовано i розв’я-

зано декiлька прикладiв задач у їх нетрадицiйних постановках.
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Практичне значення одержаних результатiв

Результати роботи впроваджено в Державнiй науково-технiчнiй програмi

«Образний комп’ютер» для розробки систем розпiзнавання креслярсько-

графiчних зображень та Центрi машинного бачення Чеського технiчного унi-

верситету (Прага) для розпiзнавання зображень математичних формул i ви-

користовувались при виконаннi таких контрактiв:

• «Апаратно-програмний комплекс для автоматичної обробки кресляр-

сько – графiчних та текстових зображень» в рамках Державної науково-

технiчної програми «Образний комп’ютер», 2001 р. (№ держреєстра-

цiї 01U007950).

• «Розроблення iнтелектуальних засобiв розумiння зображень та створе-

ння на їх основi дослiдних зразкiв пiдсистем ОК та приладiв» в рамках

Державної науково-технiчної програми «Образний комп’ютер», 2002 р.

(№ держреєстрацiї 0102U006897).

• «Розробити базову iнтелектуальну технологiю сприйняття, розпiзнаван-

ня та розумiння зображень та створити на цiй основi прикладнi техноло-

гiї розпiзнавання та зразки наукомiстких виробiв» в рамках Державної

науково-технiчної програми «Образний комп’ютер», 2003 р. (№ держре-

єстрацiї 0103U005769).

• «Розробити iнтелектуальнi технологiї «Бачу i розумiю, що бачу» i виго-

товити експериментальнi зразки пристроїв, що їх реалiзують» в рамках

Державної науково-технiчної програми «Образний комп’ютер», 2004 р.

(№ держреєстрацiї 0104U008471).

Особистий внесок здобувача

Основнi науковi результати, представленi в дисертацiї та статтях, отрима-

нi автором самостiйно. В статтях, написаних разом iз спiвавторами, внесок

дисертанта є таким:
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• в статтi [6] дисертанту належить формулювання моделi лiнiйних гра-

матик з фiксованими розмiрами нетермiналiв, аналiз ефективностi вiд-

повiдного алгоритму розпiзнавання та iдея застосування цiєї моделi до

розпiзнавання друкованих нотних текстiв;

• в статтi [9] дисертанту належить постановка та алгоритм розв’язання

задачi настройки еталонiв лiтер тексту;

• в статтi [12] дисертанту належить модель двовимiрної контекстно-

вiльної граматики з перекриттям сегментiв та вiдповiдний алгоритм

синтаксичного аналiзу зображень.

Експериментальнi дослiдження, представленi в дисертацiї та статтях, ви-

конанi за допомогою програмного забезпечення, реалiзованого автором разом

iз спiвавторами статей: Анохiною М. О., Камоцьким О. В. та Павлюк О. В.

Апробацiя результатiв дисертацiї

Результати дослiджень, включенi до дисертацiї, було оприлюднено на таких

конференцiях:

• Мiжнародна конференцiя «Document Image Analysis for Libraries (DI-

AL’06)», Лiон, Францiя. Назва роботи (у спiвавторствi з Камо-

цьким О. В.): «Character templates learning for textual images recognition

as an example of learning in structural recognition».

• Автоматика - 2004: 11-а мiжнародна конференцiя з автоматичного

управлiння. Назва роботи:«Синтаксичний аналiз та розпiзнавання дру-

кованих нотних текстiв»;

• Автоматика - 2004: 11-а мiжнародна конференцiя з автоматичного

управлiння. Назва роботи (у спiвавторствi з Камоцьким О. В.): «На-

лаштування параметрiв в задачах структурного розпiзнавання»;

• Мiжнародна конференцiя «Електроннi зображення та вiзуальнi мисте-

цтва» EVA 2002 Київ. Назва роботи (у спiвавторствi з Шлезiнгером М. I.
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та Анохiною М. О.): «Комп’ютерна технологiя для розпiзнавання типо-

графських нотних текстiв»;

Окрiм цього результати роботи неодноразово доповiдались на семiнарi

Державної науково-технiчної програми «Образний комп’ютер», на семiнарах

в Iнститутi штучного iнтелекту Дрезденського технiчного унiверситету, Цен-

трi машинного бачення Чеського технiчного унiверситету, Iнститутi космi-

чних дослiджень НАНУ та у вiддiлi розпiзнавання зображень Мiжнародного

науково-навчального центру iнформацiйних технологiй та систем.

Список публiкацiй

Матерiали дисертацiї оприлюднено у 8 наукових публiкацiях. Серед них 4,

одна з яких без спiвавторiв, опублiковано у фахових журналах, затвердже-

них ВАК України, 2 доповiдi та 2 тез - у збiрниках праць конференцiй, в

тому числi мiжнародної конференцiї «Document Image Analysis for Libraries

(DIAL’06)», Лiон, Францiя. Окрiм цього, матерiали дисертацiї опублiковано

у 5 науково-технiчних звiтах, два з яких – за Державною науково-технiчною

програмою «Образний комп’ютер»i один – за науково-дослiдною роботою на

замовлення Нацiональної Академiї наук України.

Перелiк публiкацiй матерiалiв дисертацiї:

• [6] Стаття:«Синтаксичний аналiз та розпiзнавання друкованих нотних

текстiв» (журнал УСiМ, №4, 2003, стор. 30-38; належить до перелi-

ку фахових видань);

• [7] Стаття: «Комп’ютерна технологiя для розпiзнавання типографських

нотних текстiв» (Мiжнародна конференцiя «Електроннi зображення та

вiзуальнi мистецтва» EVA 2002 Київ. Збiрник праць. Стор.82–86.);

• [8] Стаття: «Синтаксичний аналiз та розпiзнавання друкованих нотних

текстiв» (Автоматика - 2004 Матерiали 11-ої мiжнародної конференцiї

по автоматичному управлiнню, стор. 93);
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• [9] Стаття: «Настройка алгоритму розпiзнавання тексту» (журнал

УСiМ, №2, 2005, стор. 17–24; належить до перелiку фахових ви-

дань)

• [10] Стаття: «Налаштування параметрiв в задачах структурного розпi-

знавання» (Автоматика - 2004 Матерiали 11-ої мiжнародної конференцiї

по автоматичному управлiнню, стор. 94);

• [11] Стаття: «Нетрадицiйнi задачi розпiзнавання тексту в межах байє-

сiвської теорiї прийняття рiшень» (журнал УСiМ, №1, 2005, стор. 8–17;

належить до перелiку фахових видань);

• [12] Стаття: «Ефективний синтаксичний аналiз та розпiзнавання стру-

ктурованих зображень» (журнал УСiМ, №5, 2005, стор. 13–24; нале-

жить до перелiку фахових видань);

• [13] Стаття: «Character templates learning for textual images recogniti-

on as an example of learning in structural recognition» (Збiрник праць

мiжнародної конференцiї «Аналiз зображень документiв для бiблiотек

» DIAL’06, Лiон, Францiя, 2006, стор. 88–95);

• [14] Звiт про науково-дослiдну роботу за проектом «Апаратно-

програмний комплекс для автоматичної обробки креслярсько-

графiчних та текстових зображень» (Мiжнародний науково-навчальний

центр iнформацiйних технологiй та систем, Київ, 2001, № держреєстра-

цiї 01U007950, 75 стор.);

• [15] Звiт про дослiдно-конструкторську роботу «Розробити базову iн-

телектуальну технологiю сприйняття, розпiзнавання та розумiння зо-

бражень та створити на цiй основi прикладнi технологiї розпiзнаван-

ня та зразки наукомiстких виробiв» (Мiжнародний науково-навчальний

центр iнформацiйних технологiй та систем, Київ, 2003, № держреєстра-

цiї 0103U005769, 61 стор.);

• [16] Звiт про дослiдно-конструкторську роботу «Розробити iнтеле-

ктуальнi технологiї «БАЧУ I РОЗУМIЮ, ЩО БАЧУ» i виготовити
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експериментальнi зразки пристроїв, що їх реалiзують» (Мiжнародний

науково-навчальний центр iнформацiйних технологiй та систем, Київ,

2004, № держреєстрацiї 0104U008471, 61 стор.);

• [17] Науково-технiчний звiт про науково-дослiдну роботу «Дослiдже-

ння контекстно-вiльних формальних конструкцiй та iєрархiчних моде-

лей зображень» (Мiжнародний науково-навчальний центр iнформацiй-

них технологiй та систем, Київ, 2006, № держреєстрацiї 0104U000952,

148 стор.).

Структура дисертацiї

Дисертацiйна робота складається iз вступу, 4 роздiлiв, висновкiв, списку ви-

користаних джерел (9 сторiнок, 75 найменувань) та одного додатку. Робота

мiстить 28 рисункiв. Загальний обсяг дисертацiї 130 сторiнок. Повний обсяг

дисертацiї (включаючи список використаних джерел, рисунки та додаток)

становить 155 сторiнок.
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РОЗДIЛ 1

АНАЛIЗ СУЧАСНОГО СТАНУ I ВИБIР НАПРЯМКIВ

ДОСЛIДЖЕНЬ

1.1. Структурнi методи розпiзнавання зображень документiв

За своїм походженням всi зображення можуть бути подiленi на два класи:

природного походження та створенi людиною. До перших вiдносять аерофо-

тознiмки, зображення людей, природних ландшафтiв та iн. Другi ж створю-

ються людиною для збереження та передачi iнформацiї iншiй людинi. Сюди

належать рiзноманiтнi карти, креслення, тексти, таблицi, графiки, бланки та

iншi текстовi i графiчнi документи.

Зображення другого типу, зокрема креслення, тексти, таблицi тощо, роз-

пiзнаванню яких присвячена дана робота, створюються i читаються згiдно з

певними правилами, набiр яких можна розумiти як певну граматику. Оче-

видно, що й алгоритми розпiзнавання цих зображень повиннi базуватись на

використаннi правил цiєї граматики. Для постановки i розв’язання задачi

розпiзнавання таких зображень найчастiше використовують формалiзми, що

належать до таких двох груп:

• формалiзми, що базуються на використаннi понять та методiв теорiї

графiв. Зображення при цьому представляється у виглядi деякого роз-

мiченого (labelled) графа. Задачi розпiзнавання ставляться як задачi

знаходження iзоморфiзму еталонного та вхiдного графiв, iзоморфiзму

їх пiдграфiв та як задачi, що є «розмитими» узагальненнями вказаних

постановок [18–21]. Вирiзняється на цьому фонi лише робота [22], де за-

дача розпiзнавання формулюється як задача вiдшукання найкращого

зв’язуючого дерева;

• формалiзми, якi базуються на понятiйному апаратi i методах теорiї фор-

мальних мов та граматик. Зображення при цьому розглядається як сло-
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во у деякiй формальнiй мовi, яка задається за допомогою конструкцiй,

що є узагальненнями класичних контекстно-вiльних мов та граматик

Хомського. Розпiзнавання ж полягає у вiдшуканнi найкращого в пев-

ному значеннi виводу зображення у заданiй граматицi [3,4,23–28].

Задачi розпiзнавання, якi формулюються в рамках теорiї графiв, зазвичай

потребують експоненцiйних за часом алгоритмiв їх розв’язання у найгiршо-

му випадку. Цей недолiк є доволi серйозним, хоча й не означає цiлковитої

непридатностi вказаних моделей для практичних застосувань. Прийнятний

час розпiзнавання досягається у таких випадках:

• малий розмiр графiв, на яких вирiшується задача – див., напр., [19] –

зазвичай, це алгоритми, результатом роботи яких є класифiкацiя зо-

браження, тобто вказiвка для кожного зображення вiдповiдного йому

елемента зi скiнченої i не надто великої множини класiв. Хоча сам ал-

горитм класифiкацiї i використовує внутрiшню графову структуру об’-

єктiв розпiзнавання, але на результатi це нiяк не позначається – резуль-

татом є лише номер класу, до якого належить об’єкт;

• розглядаються графи спецiального вигляду: графи-ланцюги, графи-

цикли, графи-дерева, плоскi графи [18,29].

• алгоритм розпiзнавання може бути роздiлений на двi фази: фазу попе-

редньої обробки еталонного графа та фазу власне розпiзнавання, тоб-

то порiвняння еталонного графа з графом, який вiдповiдає вхiдному

зображенню. За рахунок попередньої обробки, яка виконується ще до

подачi на вхiд зображення для розпiзнавання i зазвичай потребує експо-

ненцiйного часу та пам’ятi, досягається полiномiальний час порiвняння

графiв [20,21].

Друга група формалiзмiв, що базується на поняттях формальних мов та

граматик, також представлена надзвичайно великою кiлькiстю робiт. Для

всiх них є характерним розгляд зображення як об’єкта, що складається за

певними правилами з великої кiлькостi елементарних частин. Цi частини i
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правила можуть значно вiдрiзнятись мiж собою (наприклад, так, як вiд-

рiзняються розпiзнавання нот [26,27] та розпiзнавання математичних фор-

мул [28,30]), так само, як i вiдповiднi їм алгоритми розпiзнавання. Але ця

рiзниця лише на перший погляд є значною. В роботi [5] введено формалiзм,

названий загальною структурною конструкцiєю, що включає в себе всi гра-

матики, описанi в роботах [3,4,23–28,31,32], як окремi випадки (в деяких з

цих робiт, зокрема в [31,32], слово «граматика» навiть не згадується, але по-

становка задачi та алгоритм її вирiшення, очевидно, можуть бути описанi за

допомогою саме таких усталених термiнiв). Окрiм власне визначення загаль-

ної структурної конструкцiї, в [5] наведено загальну постановку та алгоритм

розв’язання задачi розпiзнавання в рамках введеного формалiзму. Цей фор-

малiзм, безумовно, має значний свiтоглядний вплив, оскiльки описує цiлий

ряд задач, що до того вважались зовсiм рiзними, з однiєї загальної точки зо-

ру. Бiльш за це, вiн з єдиної точки зору подає навiть, на перший погляд двi

рiзнi задачi розпiзнавання: задачi на точний та найкращий збiг. На цих двох

типах задач ми зупинимось детальнiше.

Задача на точний збiг полягає у знаходженнi вiдповiдi на питання про

належнiсть вхiдного зображення мовi, яка генерується певною структурною

конструкцiєю, i, за позитивної вiдповiдi, у вiдшуканнi виводу зображення як

послiдовностi правил, згiдно яких воно може бути побудоване. До робiт, в

яких задача формулюється саме таким чином, слiд вiднести [4,24–26,28,31].

Для формулювання задачi на найкращий збiг кожному правилу приписується

штраф за його використання. Розпiзнавання вхiдного зображення полягає у

вiдшуканнi його виводу з мiнiмальним штрафом. Така постановка використо-

вується у роботах [3,23,27].

Незважаючи на всеохопну загальнiсть, а може саме через неї, безпосере-

днє застосування загальних структурних конструкцiй в практичних задачах

наштовхується на серйознi практичнi труднощi, що пов’язанi перш за все зi

складнiстю (в значеннi теорiї складностi) загального алгоритму синтаксично-
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го аналiзу зображень, якi задаються за допомогою загальних структурних

конструкцiй. Сказане, однак, не означає, що автори прикладних дослiджень,

в яких розглядаються тi чи iншi окремi випадки загальних структурних кон-

струкцiй, пропонують алгоритми, ефективнiшi за описаний в [5]. Ефективний

за часом розв’язок задачi розпiзнавання в розглянутих роботах досягається

в таких двох випадках:

• використовуються стороннi (не пов’язанi зi структурними конструкцi-

ями, часто евристичнi) мiркування, на основi яких на першому кроцi

розпiзнавання визначається розташування на зображеннi всiх елемен-

тарних фрагментiв, частин, з яких воно складається. Надалi використо-

вуються алгоритми розв’язання задачi на точний збiг для вiдшукання

правил, що пов’язують цi фрагменти [4,24–26,28,31]. Так, в роботi [25] на

першому етапi визначається розташування та iмена фрагментiв, що по-

значають резистори, дiоди, їх маркування тощо. I лише на другому етапi

за допомогою алгоритмiв синтаксичного аналiзу елементи електричної

схеми визначаються як цiле: з’ясовується належнiсть маркування та

номiналiв до тих чи iнших графiчних позначеннь. Роботи такого ха-

рактеру мають один спiльний недолiк, пов’язаний з тим, що, взагалi

кажучи, розташування та iмена елементарних фрагментiв можуть бути

визначенi лише на основi результату розпiзнавання всього зображення.

Це означає, що якiсть розпiзнавання багато в чому залежить вiд пер-

шого етапу – неправильне визначення розташування, розмiрiв чи iмен

елементарних фрагментiв зображення унеможливлює правильне розпi-

знавання зображення в цiлому;

• використовується окремий, лiнiйний за часом синтаксичного аналiзу

пiдклас загальних структурних конструкцiй, а саме той, що вiдповiд-

ає т. з. регулярним граматикам та мовам. У цьому випадку, зазвичай,

ставиться та вирiшується задача на найкращий збiг [3,23,27]. Алгоритм,

що використовується для розв’язання цiєї задачi, є окремим випадком
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алгоритму синтаксичного аналiзу в загальних структурних конструкцi-

ях. Постановка задачi розпiзнавання як задачi на найкращий збiг є ха-

рактерною поки що лише для зображень, якi описуються регулярни-

ми мовами, та й то, переважно для тих, де простiшими евристичними

методами досягти прийнятних прикладних результатiв неможливо. На

даний момент найпопулярнiшими задачами такого типу є задачi розпi-

знавання рукописних текстiв [33–36].

Однак для розв’язання задач синтаксичного аналiзу у вказаних двох окре-

мих випадках використовуються дещо рiзнi алгоритми. У другому випадку, а

саме, для задач, що описуються регулярними мовами та граматиками, вико-

ристовується алгоритм, який є окремим випадком алгоритму синтаксичного

аналiзу в загальних структурних конструкцiях. Вiн полягає в упорядкуваннi

всiх фрагментiв поля зору, якi тiльки можуть зустрiтись у виводi, за їхнiми

розмiрами. В множину цих фрагментiв входять як фрагменти, що вiдповiд-

ають елементарним частинам зображення (наприклад, зображенням лiтер в

друкованому текстi) так i бiльшi фрагменти, що позначають вже збудований

фрагмент зображення i складаються з багатьох елементарних частин (на-

приклад, фрагмент зображення текстового рядка). Для кожного фрагмента,

починаючи з найменших, вирiшується питання, чи може вiн бути побудова-

ний з менших фрагментiв (для яких це питання вже отримало вiдповiдь) i

якщо так, то яким чином. Пiсля цього знаходиться штраф за найдешевшу

побудову цього фрагмента. Так само, на сам кiнець, будується все зображе-

ння, яке також входить до множини фрагментiв. Зрозумiло, що в процесi

цих обчислень розглядається значна кiлькiсть «зайвих» фрагментiв – тих,

про якi, виходячи з певних евристичних мiркувань, можна було б одразу з

упевненiстю сказати, що вони не увiйдуть у вивiд всього зображення.

У першому випадку алгоритми синтаксичного аналiзу фактично розв’язу-

ють задачi на точний збiг i мають зазвичай дещо iнший формат. На першому

етапi розпiзнавання про певнi фрагменти поля зору, а саме про тi, якi вiдпо-
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вiдають елементарним, неподiльним частинам зображення, приймається кiн-

цеве рiшення щодо їх найменувань. Називатимемо цi фрагменти термiнальни-

ми. Будь-який iнший фрагмент поля зору може увiйти до виводу зображення

в цiлому лише у разi, якщо вiн складається в кiнцевому пiдсумку з термiналь-

них фрагментiв. Це, зрозумiло, стосується i зображення в цiлому. Алгоритм

розпiзнавання будується так, щоб уникнути перегляду тих фрагментiв, якi не

можуть бути виведенi з термiнальних. Перш за все створюється перелiк усiх

фрагментiв, якi беруть участь у виводi зображення, i до цього перелiку одра-

зу ж записуються всi термiнальнi фрагменти. Далi для всiх пар фрагментiв,

що задовольняють правила граматики, генерується фрагмент – результат їх

об’єднання, який одразу ж додається до згаданого перелiку. Ускладнення ал-

горитму порiвняно з алгоритмом розв’язання задачi на точний збiг полягає

у пошуку пар фрагментiв, якi можуть бути об’єднанi, та у вiдповiдi на за-

питання на кожному кроцi алгоритму, чи є вже в поточному перелiку щойно

утворений фрагмент.

Висновок. Вибiр напрямку дослiдження Таким чином, ми стисло

розглянули граматичний напрямок в структурному розпiзнаваннi зображень

i вказали на його вiдмiннiсть вiд iншого поширеного пiдходу – графового.

В межах обох напрямкiв iснують рiзноманiтнi постановки задач та алгори-

тми їх розв’язку. Найбiльший iнтерес становлять узагальненi моделi, що опи-

сують значне розмаїття типiв зображень. Перевагою граматичного пiдходу

перед графовим є те, що для нього є така модель (загальна структурна кон-

струкцiя [5]), в рамках якої задачi синтаксичного аналiзу зображень мають

полiномiальну складнiсть. Однак, це не забезпечує автоматично ефективно-

стi розв’язання будь-якої прикладної задачi, оскiльки ступiнь полiнома, який

визначає часову чи просторову складнiсть алгоритму, дорiвнює n5, де n — лi-

нiйний розмiр зображення, є досить високим. Це пояснюється тим, що через

свою загальнiсть дана модель не враховує специфiки прикладних задач i не

включає тi практичнi прийоми, якi дають змогу побудовати ефективнi, але
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вузькоспецiалiзованi алгоритми розпiзнавання.

Слiд модифiкувати загальну структурну конструкцiю так, щоб на ста-

дiї опису того чи iншого класу зображень, тобто на стадiї формулювання для

нього загальної структурної конструкцiї в неї можна було включити тi специ-

фiчнi риси даного класу зображень, якi дозволяють його ефективний аналiз

спецiалiзованими алгоритмами. Цi ж риси повиннi бути надалi використанi

при розпiзнаваннi, тобто при синтаксичному аналiзi цих зображень.

1.2. Настройка та навчання алгоритмiв розпiзнавання доку-

ментiв

Задачу настройки параметрiв алгоритмiв розпiзнавання зображень ми роз-

глядатимемо в контекстi розпiзнавання зображень документiв. Алгоритми

розпiзнавання таких зображень визначаються двома типами параметрiв: ета-

лонними зображеннями елементарних частин вхiдних зображень та правила-

ми побудови зображення в цiлому з цих частин.

Роботи, що мають на метi автоматичне налаштування правил граматики,

зазвичай орiєнтуються на розв’язання задач на точний збiг, мають справу

зi скелетизованим зображенням, оперують з визначеним набором примiтивiв

(вiдрiзки, точки) i описують вiдносно простi об’єкти, що складаються з 3-

10 примiтивiв [18,19,37]. Побудова правил полягає у визначеннi взаємного

розташування та типiв примiтивiв на пред’явленому зразку i перетворення

отриманих даних у певний визначений формат правил.

У своїй роботi ми розглядатимемо настройку iншого характеру: нас цiка-

витимуть задачi побудови еталонних елементарних частин зображень (шабло-

нiв символiв), якими можуть бути апроксимованi вiдповiднi частини вхiдного

зображення. Такi задачi, як правило, ставляться одним iз двох способiв, якi,

як буде показано далi, мають спiльний недолiк. Цими способами є:

1. Задано певну кiлькiсть прикладiв зображення кожного з символiв. Зо-



25

браження одного i того ж символу називатимемо зображеннями одно-

го класу. Необхiдно побудувати алгоритм з певної визначеної множини

алгоритмiв, який для кожного з пред’явлених прикладiв безпомилково

вказуватиме клас, до якого той належить. Цей самий алгоритм на стадiї

розпiзнавання використовується як класифiкатор зображень символiв,

що надходять на його вхiд [38–41].

2. Задано певну кiлькiсть прикладiв зображення певного символу. Необхi-

дно побудувати шаблон цього символу так, щоб мiнiмiзувати значення

заданого критерiю схожостi даного символу на пред’явленi приклади.

До таких робiт належать [42–46].

Перший спосiб використовується при вирiшеннi задач на точний збiг, ко-

ли до початку розпiзнавання зображення сегментується на основi якихось,

найчастiше евристичних мiркувань, а зображення окремих символiв розпi-

знаються за допомогою класифiкатора, отриманого на етапi навчання.

Шаблони, побудованi за допомогою розв’язання задач другого типу, вико-

ристовуються зазвичай при вирiшеннi задач на найкращий збiг, коли замiсть

вiдповiдi на запитання, який символ зображено на певному фрагментi зо-

браження, слiд вiдповiсти на запитання, наскiльки схожим є пред’явлений

фрагмент зображення на кожен iз можливих символiв.

Недолiк обох пiдходiв: еталон будується таким чином, що це не гарантує

правильного розпiзнавання вхiдних документiв загалом навiть за умови, що

всi приклади окремих, сегментованих символiв, розпiзнаються без помилок.

Наприклад, в результатi такої настройки шаблонiв кiлька сусiднiх символiв

стануть розпiзнаватись як якийсь один, еталон якого схожий на пару еталонiв

цих символiв.

Вказаний недолiк, очевидно, є результатом недосконалостi постановки за-

дачi настройки. Така постановка нiяк не враховує факту, що на вхiд алгори-

тму розпiзнавання подається зображення (скажiмо, документа) в цiлому, а

не тi чи iншi його фрагменти. Не враховується також, що мiж рiзними ча-
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стинами зображення є певнi зв’язки, якi впливають на результат розпiзнава-

ння. Для врахування цього задачу настройки слiд було б ставити так, щоб

до навчальної вибiрки входило вхiдне зображення загалом, а не окремi його

частини

Iнакше кажучи, задачу настройки слiд формулювати так: задано навчаль-

ну вибiрку, яка мiстить одне або кiлька зображень та вiдповiднi їм дере-

ва виводу. Задано також алгоритм розпiзнавання, визначений з точнiстю до

еталонного вигляду символiв. Задача полягає в побудовi таких еталонiв сим-

волiв, щоб результатом розпiзнавання кожного iз зображень було вiдповiдне

йому, вказане в навчальнiй вибiрцi, дерево виводу.

Тривалий час задача налаштування параметрiв автономного стохастично-

го автомата, висвiтлена в роздiлi 8.10 книги [5], залишалась єдиним вiдомим

авторовi прикладом навчання в структурному розпiзнаваннi, при якому на

вхiд алгоритму навчання подавався об’єкт розпiзнавання в цiлому, а не його

окремi частини. Найновiшi роботи в цiй галузi, що з’явилися водночас iз пу-

блiкацiєю результатiв даної дисертацiйної роботи, присвячено навчанню при-

хованих марковських моделей [47–55]. Внесок цiєї роботи, зокрема, третього

її роздiлу, полягає у розробцi такого пiдходу до навчання для зображень, що

можуть бути заданi за допомогою загальних структурних конструкцiй.

Висновок. Вибiр напрямку дослiдження Ми розглянули i проаналi-

зували iснуючi напрямки в постановцi та розв’язаннi задач настройки параме-

трiв алгоритмiв розпiзнавання документiв. З проведеного аналiзу випливає

необхiднiсть дослiдження цих задач для розпiзнавання структурованих зо-

бражень. Зокрема, важливим є дослiдження цих задач для зображень, що

задаються за допомогою загальних структурних конструкцiй, яким присвя-

чено другий роздiл даної дисертацiї.

В третьому роздiлi роботи сформульовано i розв’язано задачу настройки

загальних структурних конструкцiй. Отриманi теоретичнi положення пере-

вiрено на задачi налаштування еталонiв лiтер для розпiзнавання текстових
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зображень.

1.3. Байєсiвськi методи розпiзнавання тексту.

Текстовi зображення – один з чи не найпопулярнiших об’єктiв розпiзнава-

ння. Iнтерес до цiєї задачi виник ще на зорi обчислювальної технiки [23] i

зберiгся дотепер, щоправда, постановки прикладних задач значно ускладни-

лися: здебiльшого дослiдникiв цiкавить вже розпiзнавання лише рукописних

текстiв або ж друкованих, але отриманих у складних умовах поганого освi-

тлення, малої роздiльної здатностi тощо [36]. Значний iнтерес зумовлюється

насамперед надзвичайною важливiстю цiєї задачi, адже текст є практично

обов’язковим компонентом будь-якого документу чи графiчного зображен-

ня, i розпiзнавання зображень таких документiв неодмiнно має включати i

розпiзнавання тексту.

З точки зору структурного розпiзнавання, текстовi зображення є вира-

зним i водночас досить простим прикладом складноструктурованого об’єкта.

Вiдносна простота текстових зображень робить їх хорошим полiгоном для

випробування нових пiдходiв до розпiзнавання зображень, особливо ж рiзно-

манiтних документiв.

Як i будь-яка задача структурного аналiзу, розпiзнавання зображень текс-

тiв надзвичайно багатогранне. Iнтерес i певну складнiсть становить все: вiд

методiв розпiзнавання та навчання розпiзнаванню окремих лiтер до побудо-

ви моделей i розпiзнавання структури текстової сторiнки в цiлому. Окремою

задачею, на перший погляд, не надто складною, є задача розпiзнавання зо-

браження рядка тексту. Але пильнiший погляд виявляє, що її сучаснi поста-

новки [3,33–35] мало вiдрiзняються вiд запропонованої ще 1967 року В. А. Ко-

валевским [23] iнтерпретацiї цiєї задачi як задачi знаходження найiмовiрнiшої

послiдовностi еталонiв лiтер тексту.

Водночас вiдомо, що задача знаходження апостерiорi найiмовiрнiшого ста-
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ну об’єкта (в нашому випадку – найiмовiрнiшої послiдовностi еталонiв лiтер)

є окремим випадком байєсiвської теорiї прийняття рiшень. З точки зору цiєї,

бiльш загальної теорiї, знаходження найiмовiрнiшої послiдовностi еталонiв

вiдповiдає дельтоподiбнiй функцiї штрафу, згiдно з якою правильна послi-

довнiсть не штрафується, а всi iншi штрафуються абсолютно однаково, неза-

лежно вiд того, скiльки лiтер в цих послiдовностях розпiзнано неправильно.

Зрозумiло, що така постановка не задовольняє iнтуїтивне розумiння поняття

якостi розпiзнавання – iнтуїтивно правильна функцiя штрафу повинна при-

ймати бiльшi значення для тих послiдовностей, якi значно вiдрiзняються вiд

правильної i меншi – для тих, рiзниця яких з правильною є незначною.

На сьогоднiшнiй день байєсiвськi постановки задач розпiзнавання широко

використовуються в iнших галузях структурного розпiзнавання, наприклад,

у машинному стереобаченнi [56–58] та текстурнiй сегментацiя [59], даючи по-

зитивнi прикладнi результати. Це дає пiдстави сподiватись на плiднiсть цього

пiдходу i в галузi розпiзнавання зображень структурованих документiв.

Висновок. Вибiр напрямку дослiджень Байєсiвськi задачi структур-

ного розпiзнавання зображень документiв, зокрема текстових, потребують

дослiдження. Перш за все, слiд сформулювати та вирiшити задачi розпiзна-

вання окремо взятого зображення текстового рядка. Їх потановки повиннi

адекватно вiдображати спосiб оцiнювання якостi розпiзнавання.
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РОЗДIЛ 2

КОНТЕКСТНО-ВIЛЬНА КОНСТРУКЦIЯ З ВИДIЛЕНИМИ

СЕГМЕНТАМИ

Граматичнi методи широко використовуються для розпiзнавання зображень

документiв. Всi цi методи мають спiльне походження – класичну теорiю ав-

томатних мов та граматик [60–62]. Iснує значна кiлькiсть узагальнень та

модернiзацiй класичних автоматних мов та граматик на двовимiрний випа-

док [2–4,25]. На перший погляд, вони значно вiдрiзняються одне вiд одного.

Та значна кiлькiсть таких узагальнень є окремими випадками загальної стру-

ктурної конструкцiї, описаної в [5]. Там само наведено загальний алгоритм

синтаксичного аналiзу зображень в рамках цiєї конструкцiї.

Роздiл присвячено двовимiрним контекcтно-вiльним граматикам, тако-

му їх узагальненню та удосконаленню вiдповiдних алгоритмiв синтаксичного

аналiзу, якi необхiднi для їх практичного використання при розпiзнаваннi

зображень.

Нехай T – певна скiнчена прямокутна пiдмножина двовимiрної цiлочи-

сельної решiтки: T = {(i, j) | 0 ≤ i < H, 0 ≤ j < W}. Множину T назива-

тимемо полем зору, числа H та W – його висотою та шириною вiдповiдно,

а елементи поля зору називатимемо пiкселами. Кольори пiкселiв вибираю-

ться з певної скiнченої множини Y . Вiдображення x : T → Y називатимемо

зображенням, величина x(t) визначає колiр зображення x в пiкселi t ∈ T .

Двовимiрною контекстно-вiльною граматикою G називатимемо четвiрку

〈V, E, ε, P 〉, де V – множина нетермiнальних iмен. Вона мiстить iмена, що

присвоюються частинам зображення в процесi його генерування за допомо-

гою граматики. Множина E – множина термiнальних зображень – мiстить

однопiксельнi зображення (зображення, визначенi на полi зору розмiром 1

пiксел) всiх кольорiв з множини Y . Нетермiнальне iм’я ε ∈ V – аксiома, ви-

користовується для iменування всього, повнiстю згенерованого зображення.
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(a) (b)

Рис. 2.1. Iлюстрацiя правил вертикальної та горизонтальної конкатенацiї.

Множина P – множина правил виводу мiстить правила трьох типiв: правила

горизонтальної конкатенацiї, вертикальної конкатенацiї та правила замiни.

Множини цих правил позначатимемо вiдповiдно Ph, Pv, Ps.

Правила замiни мають вигляд v → e, де v ∈ V – деяке нетермiнальне

iм’я, а e ∈ E – термiнальне зображення. Таке правило вказує на те, що одно-

пiксельний фрагмент зображення, який має той самий колiр, що i e, може

отримати iм’я v.

Множина правил горизонтальної конкатенацiї мiстить трiйки нетермi-

нальних iмен вигляду v → vl|vr. Наявнiсть такого правила вказує на те, що

будь-який прямокутний фрагмент зображення може отримати iм’я v, якщо

його можна розбити вертикальною лiнiєю на такi два прямокутнi фрагмен-

ти, що лiвий вже має iм’я vl, а правий – vr. Графiчну iнтерпретацiю правил

горизонтальної конкатенацiї представлено на рис 2.1(a). Наголосимо, що сим-

вол | використовуватиметься нами для роздiлення пари нетермiнальних iмен

у правилах горизонтальної конкатенацiї, а не для скороченого запису кiль-

кох правил, як це прийнято в лiтературi, присвяченiй формальним мовам та

граматикам.

Аналогiчно множина правил вертикальної конкатенацiї мiстить трiйки не-
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термiнальних iмен вигляду v → vt

vb
. Наявнiсть такого правила вказує на те, що

будь-який прямокутний фрагмент зображення може отримати iм’я v, якщо

його можна розбити горизонтальною лiнiєю на такi два прямокутнi фрагмен-

ти, що верхнiй вже має iм’я vt, а нижнiй – vb. Графiчну iнтерпретацiю правил

вертикальної конкатенацiї представлено на рис. 2.1(b).

Мова граматики G складається з таких зображень, яким може бути при-

своєне iм’я ε.

Послiдовнiсть правил, застосованих до зображення x, результатом чого є

присвоєння iменi ε всьому зображенню, називається виводом зображення x в

граматицi G.

Природнiм чином для двовимiрних контекстно-вiльних граматик форму-

люється задача на точний збiг: для вхiдного зображення x та граматики

G визначити, чи належить x до мови граматики G, тобто чи iснує вивiд

зображення x i якщо так, то знайти цей вивiд.

Алгоритм (див. [5]) розв’язання задачi є прямим узагальненням алгори-

тму Кока-Янгера-Касамi [63,64] для визначення належностi слова мовi певної

контекстно-вiльної граматики Хомського. Вiн полягає в тому, що при послi-

довному переглядi всiх прямокутних фрагментiв зображення для кожного з

них визначається, якi iмена можуть бути присвоєнi йому в данiй граматицi.

При цьому для перегляду фрагменти впорядковуються за розмiрами.

Означення двовимiрної контекстно-вiльної граматики та постановка зада-

чi на точний збiг, сформульованi ранiше, вочевидь мають низку недолiкiв, що

суттєво обмежують їх практичне застосування:

• з точки зору розпiзнавання зображень формалiзм двовимiрних

контекстно-вiльних граматик є доволi бiдним: важко знайти реальне

зображення, яке можна роздiлити на прямокутнi фрагменти i при цьо-

му данi фрагменти не перетинаються;

• надмiрна деталiзацiя правил граматики: для кожного зображення слiд

вказувати, яким чином воно складається з менших частин аж до рiв-
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ня окремих пiкселiв. Водночас набагато природнiшим i легшим є за-

звичай оперування бiльшими фрагментами зображення без вказання,

яким чином вони можуть бути виведенi з пiкселiв. Наприклад, в задачi

розпiзнавання зображень текстiв такими бiльшими неподiльними фра-

гментами можуть бути фрагменти, що вiдповiдають окремим лiтерам

тексту;

• постановка задачi на точний збiг потребує точного збiгу значень кольо-

рiв окремих пiкселiв зображення з кольорами термiнальних зображень.

За наявностi шуму, що є характерним для розпiзнавання, ця умова не

виконується;

Базова контекстно-вiльна конструкцiя, введена в однойменному пiд-

роздiлi, дозволяє усунути вказанi недолiки, оскiльки:

• вона описує зображення як таке, що складається з фрагментiв довiль-

ної, а не лише прямокутної форми;

• процес побудови зображень задається не до рiвня пiкселiв, а до рiв-

ня довiльного набору термiнальних фрагментiв, розмiри яких можуть

значно перевищувати розмiр пiксела;

• визначається штраф за присвоєння iмен фрагментам зображення. Цей

штраф для заданого фрагмента дорiвнює сумi штрафiв за тi фрагменти,

з яких його було утворено;

• штраф за термiнальнi фрагменти визначається довiльною функцiєю,

яка нiяк не пов’язана з формалiзмом контекстно-вiльних граматик. Це

дозволяє використовувати у її побудовi якi завгодно, в тому числi, й

евристичнi мiркування. Наприклад, в задачi розпiзнавання текстiв нею

може бути будь-яка функцiя, яка визначає схожiсть довiльних лiтери

та фрагмента зображення.

Алгоритм розв’язання задачi синтаксичного аналiзу в такiй конструкцiї є

узагальненням вiдповiдного алгоритму для двовимiрних контекстно-вiльних
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граматик i полягає в послiдовному обчисленнi для кожного фрагмента штра-

фу за присвоєння йому кожного iменi.

Спiльним недолiком вказаних алгоритмiв є їх часова та просторова скла-

днiсть, яка, наприклад, у випадку двовимiрних контекстно-вiльних граматик

становить O(H2W 2(H + W )) та O(H2W 2) вiдповiдно. Ця складнiсть хоч i є

полiномiальною вiд розмiрiв H та W зображення, та все ж є надто великою

для безпосереднього застосування алгоритмiв на практицi.

Часова та просторова складнiсть цих алгоритмiв визначаються перш за

все кiлькiстю фрагментiв, якi переглядаються в ходi їх роботи. Тому змен-

шення цiєї кiлькостi є основним способом зменшення складностi.

В пiдроздiлi Контекстно-вiльна конструкцiя з неявно заданими

сегментами. Генеративний пiдхiд до задачi синтаксичного аналiзу

описано спосiб зменшення часової складностi алгоритму синтаксичного ана-

лiзу. Iдея такого зменшення полягає в тому, що не всi фрагменти, множина

яких введена в граматицi, можуть зустрiчатися у виводi вхiдного зображення.

А саме, для деяких термiнальних фрагментiв (наприклад, для тих, штраф за

якi перевищує певний порiг) можна з впевненiстю сказати, що вони не увiй-

дуть до найкращого виводу вхiдного зображення. Таке зменшення кiлькостi

термiнальних фрагментiв веде до зменшення кiлькостi усiх iнших фрагмен-

тiв, якi можуть з’явитися у виводi всього зображення.

Алгоритм синтаксичного аналiзу, який враховує наведенi мiркування, пра-

цює таким чином, що в процесi своєї роботи генерує з термiнальних фрагмен-

тiв усi iншi фрагменти – тi, що можуть бути з них побудованi.

Пiдроздiл Контекстно-вiльна конструкцiя з видiленими сегмента-

ми. Мiнiмiзацiя пам’ятi, необхiдної для синтаксичного аналiзу при-

свячено проблемi мiнiмiзацiї пам’ятi при синтаксичному аналiзi. Iдея пiдходу

виникла в результатi аналiзу прикладних програм розпiзнавання зображень,

потреба в оперативнiй пам’ятi яких значно менша за оцiнки просторової скла-

дностi названих алгоритмiв. Найяскравiше ця iдея може бути проiлюстрована
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на прикладi розпiзнавання текстових зображень. При розпiзнаваннi тексто-

вих зображень обчислення органiзовуються у два етапи. На першому етапi

знаходяться найкращi виводи для всiх фрагментiв, якi можуть мiстити текс-

товий рядок. Це робиться по черзi для всiх таких фрагментiв. На другому

етапi зображення сторiнки тексту найкращим чином будується з фрагментiв–

рядкiв. Зауважимо, що завдяки почерговiй побудовi рядкiв, пам’ять, яка не-

обхiдна для їх побудови, прямо пропорцiйна сумi кiлькостi рядкiв (щонай-

бiльше – висотi H вхiдного зображення) та ширинi одного рядка (ширинi

зображення W ), тобто зростає лiнiйно з лiнiйними розмiрами зображення.

Це досягається завдяки тому, що при обчисленнi штрафу за найкращий ви-

вiд поточного рядка в пам’ятi зберiгаються лише штрафи за побудову iнших

рядкiв i не зберiгаються штрафи за вивiд менших фрагментiв, тих, з яких

данi рядки було утворено.

Загальна схема обчислень, наведена у пiдроздiлi, полягає в розбиттi гра-

матики, яка задає все зображення, на кiлька пiдграматик, що задають окремi

фрагменти зображення. Такi окремi фрагменти називаються видiленими. Iн-

кше кажучи, видiленi фрагменти – це тi, штраф за найкращий вивiд яких

слiд обов’язково обчислити в процесi виводу всього зображення. В прикладi

iз зображенням текстiв такi фрагменти вiдповiдають окремим рядкам текс-

ту. В рамках кожної пiдграматики обчислення виконуються незалежно, що

дозволяє зменшити кiлькiсть необхiдної оперативної пам’ятi. Окрiм цього,

для пiдграматик, що описують окремi фрагменти зображення, можуть iсну-

вати алгоритми синтаксичного аналiзу, якi є ефективнiшими за загальний

алгоритм. Завдяки побудовi процесу синтаксичного аналiзу зображення як

послiдовностi аналiзу окремих фрагментiв зображення в рамках незалежних

пiдграматик саме цi, ефективнi алгоритми можуть бути використанi в про-

цесi синтаксичного аналiзу вказаних окремих фрагментiв, що значно знижує

часову та просторову складнiсть аналiзу зображення в цiлому.
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2.1. Базова контекстно-вiльна конструкцiя та її недолiки

Нехай задана скiнчена множина T , яку ми надалi називатимемо полем зору,

певна множина її пiдмножин Γ ⊂ 2T – структура поля зору. Вважатимемо,

що структура поля зору обов’язково мiстить i саме поле зору T ∈ Γ. Елементи

g ∈ Γ структури називатимемо фрагментами поля зору.

Нехай також V – певна скiнчена множина, яку ми називатимемо мно-

жиною iмен. Одне з iмен ми видiлятимемо, називатимемо його аксiомою

i позначатимемо ε ∈ V . Певну множину S ⊂ Γ × V фрагментiв, кожно-

му з яких присвоєне iм’я, називатимемо множиною сегментiв, а її елемен-

ти s = (g, v), g ∈ Γ, v ∈ V – сегментами. Вважатимемо також, що сегмент

sε = (T, ε) обов’язково належить множинi сегментiв S. Його називатимемо

головним або аксiомним сегментом.

Позначатимемо g(s) та v(s) вiдповiдно фрагмент та iм’я сегмента s.

Правилом виводу називатимемо трiйку сегментiв (s, s′, s′′) таких, що фра-

гменти сегментiв s′ та s′′ не перетинаються, а результатом їх об’єднання є

фрагмент сегмента s. Таким чином, множина правил визначається як пiд-

множина множини всiх трiйок сегментiв, що задовольняють вказанi умови:

P ⊂ {(s, s′, s′′) : g(s′)
⋂

g(s′′) = ∅, g(s′)
⋃

g(s′′) = g(s)}.

Cегмент s правила p = (s, s′, s′′) називатимемо його лiвою частиною i

позначатимемо left(p), а сегменти s′ та s′′ – правою частиною. Порядок дру-

гого та третього елементiв правила ролi не грає, тож, ми не вiдрiзнятимемо

правила (s, s′, s′′) та (s, s′′, s′), вважаючи їх тотожними.

У множинi сегментiв видiлимо пiдмножину Z ⊂ S сегментiв, якi назива-

тимемо термiнальними. Термiнальнi сегменти не можуть входити до лiвої

частини правил виводу: якщо z ∈ Z – термiнальний сегмент, то множина P

правил не мiстить правила (z, s′, s′′) нi для яких сегментiв s′ та s′′.

На противагу термiнальним, сегменти, що не належать до множини Z,

називатимемо нетермiнальними.
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Введемо також функцiю вигляду q : S → R, значення q(s) якої вказує

штраф за прийняття рiшення про присвоєння фрагменту g(s) iменi v(s). Зна-

чення, якi приймає ця функцiя на множинi сегментiв S, визначимо наступним

рекурсивним чином:

1. Значення q(z), z ∈ Z штафiв за термiнальнi сегменти вважатимемо

заданими;

2. Нехай p̄ – послiдовнiсть правил, що веде до побудови сегмента s з тер-

мiнальних сегментiв. Множину цих термiнальних сегментiв позначимо

Z(p̄). Такi послiдовностi правил p̄ ми називатимемо виводами сегмента

s. Штрафом за вивiд p̄ називатимемо сумарний штраф за набiр термi-

нальних сегментiв Z(p̄), з яких в результатi виводу p̄ було побудовано

сегмент s: q(p̄) =
∑

z∈Z(p̄) q(z). Множину всiх можливих виводiв сегмен-

та s позначатимемо P̄ (s).

3. Штрафом q(s) за сегмент s називатимемо штраф за найдешевший його

вивiд з термiнальних сегментiв q(s) = minp̄∈P̄ (s) q(p̄).

4. Якщо не iснує такої послiдовностi правил, яка веде до утворення се-

гмента s з iнших сегментiв, врештi – з термiнальних, то штраф q(s) за

такий сегмент вважатимемо рiвним ∞.

Нехай s′ i s′′ виведенi з термiнальних сегментiв за допомогою виводiв p̄1

та p̄2 вiдповiдно, а p∗ = (s, s′, s′′) — правило, що пов’язує їх в певний сегмент

s. Тодi неважко побачити, що штраф за вивiд p̄, який є послiдовнiстю виводiв

p̄1, p̄2 та правила p∗, дорiвнює q(p̄) = q(p∗) = q(p̄1) + q(p̄2).

Задача розпiзнавання полягає в обчисленнi штрафу за найдешевший ви-

вiд аксiомного сегмента ε, i крiм цього, у знаходженнi власне послiдовностi

правил, яка забезпечує найдешевшу його побудову з термiнальних сегментiв.

Задача 1. Задано базову контекстно-вiльну конструкцiю < Γ, S, P, V, sε >.

Знайти вивiд аксiомного сегмента sε з мiнiмальним штрафом:

r(sε) = arg min
p̄∈P̄ (sε)

q(p̄) .
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Перш нiж ми сформулюємо базовий алгоритм розв’язання задачi розпi-

знавання 1, введемо кiлька означень, що необхiднi для формулювання цього

алгоритму та його подальшого аналiзу.

Будемо казати, що сегмент s безпосередньо залежить вiд сегмен-

та s′, якщо множина правил мiстить хоча б одне правило виду

(s, s′, s′′) чи (s, s′′, s′), s′′ ∈ S. Упорядкуванням сегментiв згiдно вiдношеня

їх залежностi називатимемо таке упорядкування, при якому залежнi се-

гменти знаходяться у списку пiзнiше за сегменти, вiд яких вони залежать, а

останнiм у списку стоїть аксiомний сегмент sε = (T, ε) (очевидно, вiд нього

не залежить жоден iнший сегмент).

Введемо на множинi сегментiв вiдношення бiльший за таким чином: се-

гмент s називатимемо бiльшим за s′, якщо кiлькiсть елементiв у фрагмен-

тi g(s), як пiдмножинi поля зору, бiльша за кiлькiсть елементiв у g(s′):

|g(s)| > |g(s′)|. Сегмент s′, в свою чергу, називатимемо меншим за сегмент s.

Очевидно, що коли сегмент s безпосередньо залежить вiд сегмента s′, то вiн

є бiльшим за нього, оскiльки фрагмент g(s) мiстить фрагмент g(s′) як вла-

сну пiдмножину: g(s) ⊃ g(s′), а, отже, кiлькiсть елементiв у фрагментi g(s)

бiльша за кiлькiсть елементiв у g(s′).

Будь-яке впорядкування сегментiв згiдно введеного вiдношення «бiльший

за» називатимемо впорядкуванням за розмiрами сегментiв.

Сформульована задача розпiзнавання може бути розв’язана за допомогою

наступного алгоритму (його узагальнена версiя наведена у [5]), який полягає

у послiдовному обчисленнi штрафiв за побудову кожного сегмента вiдповiдно

до введеного порядку:

Алгоритм 1 Базовий алгоритм розпiзнавання в загальних структурних кон-

струкцiях
1: Впорядкуємо сегменти згiдно з вiдношенням їх залежностi (наприклад,

за розмiрами);

2: Рухаючись послiдовнiстю в напрямку залежних сегментiв (вiд менших
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сегментiв до бiльших) виконуватимемо операцiї:

q(s) = min
s′,s′′:(s,s′,s′′)∈P

(q(s′) + q(s′′)),

r(s) = arg min
s′,s′′:(s,s′,s′′)∈P

(q(s′) + q(s′′)).

За допомогою q(s) та r(s) тут позначено вiдповiдно штраф за побудо-

ву сегмента s та правило, що забезпечило його побудову. Зазначимо, що

завдяки впорядкуванню сегментiв штрафи q(s′) i q(s′′) за побудову вiд-

повiдно сегментiв s′ та s′′ обчислюються до обчислення штрафу q(s).

Покладемо q(s) = ∞, якщо не iснує жодного правила, яке мiстить се-

гмент s у лiвiй частинi.

3: Якщо q(sε) = ∞, то множина розв’язкiв задачi порожня. Iнакше q(sε) є

шуканою величиною, а значення r(sε) мiстить нащадкiв кореня дерева

виводу аксiомного сегмента.

Кожне значення r(s), s ∈ S, — це пара сегментiв, з яких було побудовано

сегмент s. Маючи значення q(sε) в кiнцi роботи алгоритму, легко побудувати

дерево виводу з коренем в sε. Для цього слiд рекурсивно додавати в дере-

во вершини-сегменти, що мiстяться в значеннi r(s) для поточного сегмента-

вершини s i є його прямими нащадками в деревi.

Оцiнка часової та просторової складностi алгоритму. Очевидно,

що часова складнiсть алгоритму становить O(|P |) – адже алгоритм полягає у

однократному переглядi правил у спецiально заданому порядку. Просторова

складнiсть алгоритму пропорцiйна кiлькостi сегментiв, штрафи за обчислен-

ня виводу яких повиннi знаходитися в пам’ятi: O(|S|).

Надалi ми розглядатимемо застосування описаної базової контекстно-

вiльної конструкцiї до розпiзнавання зображень. Це означатиме, що поле зору

T є пiдмножиною двовимiрної цiлочисельної решiтки.
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2.1.1. Два приклади базової контекстно-вiльної конструкцiї.

Аналiз ефективностi формалiзму.

Приклад 1. Розпiзнавання зображення сторiнки тексту.

Нехай поле зору T = {(i, j) : 0 ≤ i < H, 0 ≤ j < W} – пiдмножина дво-

вимiрної цiлочисельної решiтки висотою H i шириною W . Структура поля

зору Γ мiстить всi можливi прямокутнi пiдмножини T . Прямокутний фра-

гмент поля зору з лiвим верхнiм кутом у точцi (i, j), висотою h та шириною

w позначатимемо (i, j, h, w), а сегмент з iменем α, складовою частиною якого

є даний фрагмент, вiдповiдно
(
α, (i, j, h, w)

)
.

Нехай A – алфавiт iмен лiтер, що трапляються в текстi. Нехай також E –

множина еталонних зображень символiв лiтер тексту, а кожнiй лiтерi α ∈ A

вiдповiдає її еталонне зображення e(α) ∈ E. Висоти зображень еталонiв усiх

лiтер збiгаються i дорiвнюють h. Кожна лiтера α ∈ A у множинi термiналь-

них сегментiв Z представлена її пiдмножиною Z(α) всiх можливих сегментiв

поля зору, що мають iм’я α i розмiри, якi збiгаються з розмiрами еталону

e(α). Зображення сторiнки тексту будується за такими правилами:

1. Зображення текстової сторiнки є вертикальною послiдовнiстю, яка

складається iз зображень рядкiв тексту та пропускiв мiж ними;

2. Зображення всiх текстових рядкiв мають висоту hl, що перевищує ви-

соти лiтер: hl > h;

3. Кожен текстовий рядок може бути розбитий по горизонталi на дiлянки,

кожна з яких мiстить зображення одної лiтери та збiгається по ширинi

з її еталоном. В межах цiєї дiлянки лiтера може знаходитись в будь-

якому положеннi по висотi, не порушуючи межi рядка. Отже, зобра-

ження текстового рядка є послiдовнiстю зображень лiтер, якi щiльно

прилягають одне до одного по горизонталi, а по вертикалi можуть змi-

щуватись у межах, що задаються висотою рядка.

Множина V iмен сегментiв окрiм iмен лiтер мiстить також iмена Page, Line,

Col та Empty: V = {Page, Line, Col, Empty}
⋃

A. Першi три iменi познача-
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ють вiдповiдно вже побудовану частину сторiнки, рядка чи стовпчика, який

мiстить лiтеру тексту. Iм’я Empty використовується для позначення сегмен-

тiв, якi мiстять пропуски. Множина сегментiв S складається з таких сегмен-

тiв:

• сегменти, що мiстять зображення окремих лiтер (iм’я лiтери – α, ї ї

ширина та висота w(α) та h(α) вiдповiдно):
(
α, (i, j, h(α), w(α))

)
, α ∈

A, 0 ≤ i < H − h(α), 0 ≤ j < W − w(α);

• сегменти, якi мiстять зображення лiтери (наприклад, α ∈ A) зсунуте

вгору чи вниз вiдносно границь сегмента. Ширина цих сегментiв дорiв-

нює ширинi лiтери (w(α)), а висота коливається в межах вiд одиницi,

коли дане зображення ще не побудоване i мiстить лише рядок бiлих пi-

кселiв, до величини hl висоти рядка тексту:
(
Col, (i, j, hc, w(α))

)
, α ∈

A, 0 ≤ i < H − hl, 0 ≤ j < W − w(α), 1 ≤ hc ≤ hl;

• сегменти, що мiстять текстовий рядок. Його лiвий край збiгається з лi-

вим краєм зображення, висота дорiвнює hl, а верхнiй i правий край мо-

жуть перебувати будь-де в межах зображення:
(
Line, (i, 0, hl, j)

)
, 0 ≤

i < H − hl, 0 ≤ j < W ;

• сегменти, що мiстять послiдовнiсть рядкiв тексту та промiжкiв мiж ни-

ми. Верхнiй лiвий кут та правий край цих сегментiв збiгається з вiд-

повiдно верхнiм лiвим кутом та правим краєм всього зображення. В

число цих сегментiв входить i сегмент, що мiстить зображення сторiнки

в цiлому:
(
Page, (0, 0, i, W )

)
, 0 ≤ i < H;

• сегменти, що мiстять рядок бiлих пiкселiв, що простягається вiд лiвого

до правого краю зображення. Висота рядка дорiвнює одиницi. Цi се-

гменти використовуються для заповнення промiжкiв мiж сегментами,

якi мiстять рядки тексту:
(
Empty, (i, 0, 1, W )

)
, 0 ≤ i < H − 1;

• сегменти, що мiстять бiлi промiжки, мають ширини, рiвнi шири-

нам w(α) лiтер α ∈ A алфавiту. Висота цих сегментiв може ко-

ливатися вiд одиницi до висоти hl зображення текстового рядка, а
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розташовуватись вони можуть у будь-якому мiсцi поля зору. Цi се-

гменти використовуються при побудовi стовпчикiв з однiєю лiтерою:
(
Empty, (i, j, he, w(α))

)
, α ∈ A, 0 ≤ i < H − 1, 0 ≤ j < W −w(α), 1 ≤

he < hl

Сегмент
(
Page, (0, 0, H, W )

)
є аксiомним.

Множина правил виводу складається з правил трьох типiв:

• правила, що визначають сторiнку як сторiнку меншого розмiру, до якої

пристиковано або ж текстовий рядок, або ж пропуск мiж рядками. Най-

менша, початкова сторiнка складається з двох мiжрядкових пропускiв:((
Page, (0, 0, 2, W )

)
,
(
Empty, (0, 0, 1, W )

)
,
(
Empty, (1, 0, 1, W )

))
,

((
Page, (0, 0, i, W )

)
,
(
Page, (0, 0, i − hl, W )

)
,
(
Line, (i, 0, hl, W )

))

hl ≤ i < H,((
Page, (0, 0, i, W )

)
,
(
Page, (0, 0, i − 1, W )

)
,
(
Empty, (i, 0, 1, W )

))

1 ≤ i < H;

• правила, що визначають рядок, як рядок, до якого при-

стиковано стовпчик, якй мiстить зображення певної лiтери:((
Line, (i, 0, hl, j)

)
,
(
Line, (i, 0, hl, j − w(α))

)
,
(
Col, (i, 0, hl, w(α))

))
,

α ∈ A, 0 ≤ i < H − hl, 0 ≤ j < W − w(α);

• правила, якi визначають стовпчик як фрагмент зо-

браження висоти hl, що мiстить зображення лiтери:((
Col, (i, j, hc, w(α))

)
,
(
α, (i, j, h, w(α)

)
,
(
Empty, (i+h, j, hc−h, w(α))

))

((
Col, (i, j, hc, w(α))

)
,
(
α, (i + hc − h, j, h, w(α)

)
,
(
Empty, (i, j, hc −

h, w(α))
))

,

α ∈ A, h ≤ hc ≤ hl, 0 ≤ i < H − hc, 0 ≤ j < W − w(α);

• правила, що визначають спосiб побудови сегментiв, якi мi-

стять пропуски:
((

Empty, (i, j, he, w(α))
)
,
(
Empty, (i, j, he −

1, w(α))
)
,
(
Empty, (i, he − 1, 1, w(α))

))
,

α ∈ A, 1 ≤ he < hl, 0 ≤ i < H − he, 0 ≤ j < W − w(α),.
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Оцiнимо просторову складнiсть базового алгоритму 1 синтаксичного ана-

лiзу для визначеної структурної конструкцiї. Вона, як вказано в попередньо-

му пiдроздiлi, дорiвнює асимптотичнiй кiлькостi сегментiв: O(HW |A|).

Водночас очевидно, що обчислення можна органiзувати таким чином, щоб

знизити просторову складнiсть до величини O(Whl +H), не збiльшуючи при

цьому часової складностi обчислень. Для цього процес пiдрахунку слiд орга-

нiзувати таким чином:

Алгоритм 2 Розпiзнавання зображення текстової сторiнки

1: Покласти i = 0

2: Пiдрахувати штрафи за термiнальнi сегменти з iменами α : α ∈ A та

Empty, що лежать всерединi рядка, який починається з i-ої координати

по вертикалi, тобто всерединi сегмента (Line, (i, 0, hl, W )), окрiм штрафiв

за сегменти (Empty, (i′, 0, 1, W )), 0 ≤ i′ < H − 1;

3: Пiдрахувати штрафи за побудову зображення текстового рядка,

який починається з i-ої координати по вертикалi, тобто сегмента

(Line, (i, 0, hl, W ));

4: i := i + 1;

5: Якщо i = H − hl, то перейти на наступний крок. Iнакше видалити з

пам’ятi штрафи за всi термiнальнi сегменти, що не лежать всерединi

сегмента (Line, (i, 0, hl, W )) i перейти на крок 2.

6: Видалити штрафи за всi термiнальнi сегменти, що ще знахо-

дяться в пам’ятi. Пiдрахувати штрафи за термiнальнi сегменти

(Empty, (i, 0, 1, W )), 0 ≤ i < H − 1. На основi цих штрафiв та штрафiв

за вивiд сегментiв з iменем Line знайти найкращий вивiд всiх сегментiв

з iменем Page, серед яких є i аксiомний.

За такої схеми пiдрахунку в пам’ятi до кроку 6 знаходиться O(Whl + H)

сегментiв: O(Whl) сегментiв, що необхiднi для побудови поточного зображе-

ння рядка тексту та не бiльше за O(H) сегментiв вже побудованих зображень

рядкiв. Для виконання власне кроку 6 потрiбно також O(H) пам’ятi.



43

Алгоритм 2, описаний вище, вiдрiзняється вiд базового алгоритму 1 ли-

ше порядком, в якому пiдраховуються штрафи за вивiд сегментiв. Точнiше,

в базовому алгоритмi не фiксується жодне конкретне впорядкування, алго-

ритм вирiшує задачу розпiзнавання за будь-якого впорядкування сегментiв,

яке узгоджується з вiдношенням їх безпосередньої залежностi. В алгоритмi 2

застосовано одне з таких впорядкувань, а саме те, що забезпечує мiнiмальнi

витрати пам’ятi (твердження щодо мiнiмальностi в даному пiдроздiлi роботи

є непринциповим, тому ми залишимо його без доведення).

Проте нез’ясованим залишається, як у загальному випадку за заданою

контекстно-вiльною конструкцiєю визначити впорядкування, що вiдповiдає

мiнiмальним витратам пам’ятi алгоритму 1 розпiзнавання.

Це питання є актуальним, оскiльки:

• не для будь-якої заданої загальної структурної конструкцiї таке впоряд-

кування є очевидним;

• для побудови програмних комплексiв, що мають на метi автоматичну

побудову алгоритму розпiзнавання за заданою контекстно-вiльною кон-

струкцiєю, слiд вказати автоматичний (тобто, алгоритмiчний) спосiб

визначення цього впорядкування.

З’ясуванню питання побудови впорядкування сегментiв, яке забезпечує

мiнiмiзацiю витрат пам’ятi базового алгоритму 1, присвячено пiдроздiл 2.3.4.

Приклад 2. Розпiзнавання зображень прямокутникiв.

Розглянемо множину зображень, кожне з яких є порожнiм всерединi пря-

мокутником довiльних розмiрiв, розташованим у будь-якому мiсцi поля зору.

Приклади таких зображень наведено на рис. 2.2.

Контекстно-вiльна конструкцiя, яка задає зображення такого типу, по-

винна вмiщати всi можливi сегменти, якi мiстять прямокутник i не мiстять

оточуючих його бiлих полiв зображення. Таким чином, множина сегментiв

S повинна мiстити щонайменше O(n2m2) елементiв, де n та m – вiдповiдно

ширина та висота зображення. Це означає, що часова складнiсть алгоритму
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(a) (b) (c)

Рис. 2.2. Приклади зображень прямокутникiв

розпiзнавання не може бути меншою за вказану. Водночас, за умови не надто

великих шумiв широковживаним є такий пiдхiд: спочатку на основi певних

евристичних алгоритмiв (що базуються, наприклад, на скелетизацiї зображе-

ння) приблизно визначається положення прямокутника, точнiше, лiнiй, якi

визначають його сторони, а потiм шукається його найкраще положення iз

врахуванням обмежень, внесених евристичним алгоритмом. Такий пiдхiд до-

зволяє вирiшувати задачу розпiзнавання за час, близький до O(nm).

В термiнах контекстно-вiльних конструкцiй це означає, що на етапi ев-

ристичного аналiзу зображення визначаються можливi термiнальнi сегменти

поля зору, точнiше, з множини всiх можливих термiнальних сегментiв ви-

даляються тi, що, згiдно з евристичним алгоритмом не зможуть увiйти до

кiнцевого виводу.

Це в свою чергу означає, що разом iз термiнальними сегментами до кiн-

цевого виводу не зможе увiйти й значна кiлькiсть нетермiнальних, тому ал-

горитм синтаксичного аналiзу слiд будувати таким чином, щоб уникати їх

перегляду. Базовий алгоритм 1, описаний у цьому пiдроздiлi, очевидно не

задовольняє цю умову.

Подiбнi евристики можуть бути знайденi практично до будь-якого класу

зображень. Їх ефективне застосування дає змогу значно зменшити множину
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сегментiв контекстно-вiльної конструкцiї, практично не впливаючи на якiсть

розпiзнавання.

2.1.2. Висновки до пiдроздiлу. У практицi розпiзнавання зобра-

жень безпосереднє застосування конструкцiї та алгоритму, описаних у по-

передньому пунктi, наштовхується на труднощi двох типiв:

1. Кiлькiсть оперативної пам’ятi, необхiдної алгоритму, пропорцiйна кiль-

костi всiх можливих сегментiв, що в багатьох випадках є надто значною

величиною;

2. Розв’язання задачi розпiзнавання потребує для своєї роботи знання всiх

сегментiв, якi можуть виникнути при виводi зображення, та правил їх

поєднання. Бiльш за це, саме кiлькiсть сегментiв визначає часову та

просторову складнiсть алгоритму. Тому побудова такої множини S се-

гментiв, що включає тi i лише тi сегменти, що можуть виникнути при

виводi зображення, є однiєю з визначальних умов ефективної роботи

алгоритму.

Можливi два пiдходи до побудови множини S сегментiв. При першому

вона будується на основi лише апрiорних знань про клас зображень,

якi необхiдно розпiзнавати. Iз зображення, що розпiзнається, тiльки iн-

формацiя про його висоту та ширину використовується для побудови S.

Саме таким чином побудовано множину сегментiв у першому прикладi,

про розпiзнавання зображення сторiнки тексту.

При другому пiдходi для побудови множини сегментiв, окрiм апрiор-

них знань, використовується зображення, подане на розпiзнавання. Для

цього певним, найчастiше, евристичним чином, визначаються тi сегмен-

ти, якi задовольняють апрiорну модель, але вiрогiднiсть яких з’явитися

у виводi зображення нижче за певний порiг. Так, у другому прикладi,

де йдеться про розпiзнавання зображень прямокутникiв, положення се-

гментiв, що вiдповiдають сторонам прямокутника, певним, стороннiм



46

по вiдношенню до контекстно-вiльних конструкцiй, способом може бу-

ти визначене положення сторiн прямокутника на зображеннi. Всi iншi

сегменти, що потенцiйно могли мiстити зображення сторiн прямокутни-

ка, виключаються з множини сегментiв.

Перевагою першого пiдходу є те, що вiн забезпечує правильний розв’я-

зок задачi розпiзнавання незалежно вiд зашумленостi вхiдного зобра-

ження: вiн забезпечує мiнiмiзацiю штрафу за аксiомний сегмент. Водно-

час цей пiдхiд не може бути використаний на практицi для бiльшостi

типiв зображень документiв через свою ресурсомiсткiсть: i час роботи

алгоритму i об’єм пам’ятi є надто великими через те, що множина S

сегментiв вибирається «з запасом».

Щодо другого пiдходу, то вiн, взагалi кажучи, не забезпечує точного

розв’язання задачi розпiзнавання, та для широкого класу зображень,

зашумлення яких є незначним, задача розв’язується правильно. Про-

блемою в використаннi цього пiдходу є те, що стороннi евристичнi ал-

горитми зазвичай дозволяють визначити не всю множину сегментiв, а

лише певну її пiдмножину. До цiєї пiдмножини входять як правило тер-

мiнальнi та аксiомний сегменти i деякi, але далеко не всi, нетермiнальнi.

Наступнi два пiдроздiли цього роздiлу присвячено розвитку та узагаль-

ненню другого пiдходу.

В пiдроздiлi 2.2 означення базової контекстно-вiльної конструкцiї сфор-

мульовано у виглядi, що є зручним для використання при другому пiдходi до

формування множини сегментiв. Крiм того, запропоновано алгоритм розв’я-

зання задачi розпiзнавання, який на входi приймає не всю множину сегментiв,

а лише термiнальнi сегменти та аксiомний. Пiдроздiл 2.3 присвячено ситуацiї,

коли вiдомими є також певнi нетермiнальнi сегменти, окрiм аксiомного. Для

цього випадку розглянуто задачу мiнiмiзацiї оперативної пам’ятi необхiдної

для роботи алгоритму.



47

2.2. Контекстно-вiльна конструкцiя з неявно заданими сегмен-

тами. Генеративний пiдхiд до задачi синтаксичного аналiзу

В цьому роздiлi означення базової контекстно-вiльної конструкцiї буде сфор-

мульовано спецiальним чином, а саме – так, що наперед, до початку роботи

алгоритму розпiзнавання, заданими є лише аксiомний та термiнальнi сегмен-

ти, крiм того, задано спосiб поєднання менших сегментiв у бiльшi. За допо-

могою цього способу в ходi розпiзнавання з термiнальних сегментiв утворю-

ються нетермiнальнi. Основною вiдмiннiстю цього означення вiд уведеного в

попередньому пiдроздiлi є те, що нетермiнальнi сегменти заданi не явно, а за

допомогою правил утворення їх iз термiнальних сегментiв. На основi введено-

го означення ми також сформулюємо задачу на найкращий збiг та алгоритм

її розв’язання.

Цей пiдроздiл має на метi, по-перше, показати, що такий пiдхiд може

використовуватись для розв’язання задач на найкращий збiг i, по-друге, слу-

гувати плавним переходом до матерiалу наступного пiдроздiлу, присвяченого

мiнiмiзацiї просторової складностi алгоритмiв розв’язання задач розпiзнава-

ння.

Як i ранiше, певну скiнчену множину T називатимемо полем зору, деяку

множину її пiдмножин Γ ⊂ 2T – структурою поля зору, елементи структури

називатимемо фрагментами. Як i в попередньому пiдроздiлi, позначення V

використовуватимемо для скiнченої множини iмен, а одне, видiлене iм’я sε,

називатимемо аксiомою. Поiменованi фрагменти поля зору (g, v), g ∈ Γ, v ∈

V , називатимемо сегментами. Будемо вважати заданими тiльки аксiомний

сегмент (sε, T ) та множину термiнальних сегментiв Z.

Визначимо множину масок правил виводу як множину, яка мiстить

трiйки iмен сегментiв, а також тi чи iншi обмеження на положення або

розмiри двох фрагментiв сегментiв, що можуть бути поєднанi в тре-

тiй: Π = {(v, v′, v′′, connection_rule) : v, v′, v′′ ∈ V }. Згiдно маски
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(v, v′, v′′, connection_rule) два сегменти з iменами v′ i v′′ можуть бути поєдна-

нi в сегмент з iменем v, якщо їх фрагменти задовольняють умови, накладенi

правилом connection_rule.

Множину правил виводу P будемо вважати множиною тих трiйок сегмен-

тiв, якi описуються хоча б однiєю маскою.

П’ятiрку < Γ, Z, Π, V, sε > називатимемо контекстно-вiльною констру-

кцiєю з неявно заданими сегментами на пiдкреслення вiдмiнностi її означе-

ння вiд означення базової контекстно-вiльної конструкцiї, сформульованого

в пiдроздiлi 2.1.

Як i у випадку базової контекстно-вiльної конструкцiї, введемо функцiю

q : S → R, значення q(s) якої визначає штраф за прийняття рiшення про

присвоєння фрагменту g(s) iменi v(s). Значення, якi приймає ця функцiя на

множинi сегментiв S, визначенi так само, як це було зроблено в попередньому

пiдроздiлi, а саме:

1. Значення q(z), z ∈ Z, штрафiв за термiнальнi сегменти вважатимемо

заданими;

2. Штрафом q(s) за нетермiнальний сегмент s називатимемо штраф за

найдешевший його вивiд з термiнальних сегментiв q(s) = minp̄∈P̄ (s) q(p̄).

3. Якщо не iснує такої послiдовностi правил, яка веде до утворення се-

гмента s з iнших сегментiв, зрештою – iз термiнальних, то штраф q(s)

за такий сегмент вважатимемо рiвним ∞.

Задача 2. Задано контекстно-вiльну конструкцiю G =< Γ, Z, Π, V, sε > з

неявно заданими сегментами. Знайти вивiд аксiомного сегмента sε з мiнi-

мальним штрафом:

r(sε) = arg min
~p∈P̄ (sε)

q(~p).

Алгоритм 3, який наведено нижче, полягає у послiдовному генеруваннi

за допомогою правил виводу нетермiнальних сегментiв iз термiнальних. Пiд

час генерування перевiряється, чи генерувався ранiше згенерований зараз се-
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гмент. У разi позитивної вiдповiдi та за умови того, що штраф за щойно згене-

рований сегмент є меншим, величина штрафу замiнюється на меншу. Разом

зi змiною штрафу замiнюються вказiвники на ту пару сегментiв, з якої утво-

рено щойно згенерований сегмент. Таким чином для кожного згенерованого

сегмента знаходиться найкращий його вивiд i штраф за цей вивiд.

Алгоритм 3 Алгоритм синтаксичного аналiзу зображень в рамках

контекстно-вiльних конструкцiй з неявно заданими сегментами
1: Нехай L – список, який в процесi роботи алгоритму мiститиме термi-

нальнi та виведенi з них нетермiнальнi сегменти разом зi своїми штра-

фами. Окрiм цього, для кожного нетермiнального сегмента зберiгаються

вказiвники на тi два сегменти, з яких його було побудовано. Сегменти

зберiгаються у списку в порядку зростання їх розмiрiв.

Проiнiцiалiзувати список L, занiсши до нього всi термiнальнi сегменти

s ∈ Z;

2: Рухатись списком вiд менших сегментiв до бiльших. На кожному кроцi

для поточного сегмента s виконати дiї кроку 3.

3: Знайти серед тих сегментiв, розмiр яких менший за розмiр сегмента s, всi

такi сегменти s′, якi можуть бути поєднанi з сегментом s згiдно множини

Π масок правил виводу. Для кожного знайденого сегмента s′ виконати

кроки 4–6. Сегмент s′ достатньо шукати лише серед сегментiв, менших

за s, оскiльки сегменти, що є бiльшими за s, переглядатимуться на на-

ступних кроках алгоритму;

4: Сформувати сегмент s′′ як результат об’єднання сегментiв s та s′. Пе-

ревiрити, чи в списку L iснує сегмент s∗, що збiгається з сегментом s′′.

Сегмент s∗ слiд шукати лише серед сегментiв, розмiр яких перевищує

розмiр s;

5: Якщо iснує, то у випадку, якщо штраф q(s∗) за його утворення бiльший

за штраф q(s′′) за утворення сегмента s′′, замiнити величину штрафу та

вказiвники на пару сегментiв, з яких його було побудовано;
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6: Якщо такого сегмента s∗ = s′′ не iснує, то вставити сегмент s′′ в список

L згiдно його розмiру.

Прокоментуємо роботу алгоритму 3. Спочатку створюється список L, в

який заносяться всi термiнальнi сегменти у порядку зростання їх розмiрiв.

Далi список переглядається по порядку вiд менших до бiльших сегментiв.

Для поточного сегмента s знаходяться всi тi маски правил π, якi в правiй

своїй частинi мiстять iм’я сегмента s. Для кожної такої маски в тiй частинi

списку, яка передує сегменту s, знаходяться всi сегменти s′, якi можуть бути

поєднанi з s згiдно маски. Знайдений сегмент s′ об’єднується з сегментом s,

утворюючи сегмент s′′. За умови, що сегмент s′′ ще не був виведений, вiн

вставляється в список L. При цьому, оскiльки вiн бiльший як за сегмент s,

так i за сегмент s′, то вiн вставляється в ще непереглянуту частину списку.

Якщо ж сегмент s′′ вже було виведено, тобто список L вже мiстить се-

гмент s∗, що збiгається з сегментом s′′, i при цьому штраф q(s′′) за щойно

зроблений вивiд сегмента менший за отриманий ранiше штраф q(s∗), то бiль-

ший штраф замiнюється меншим.

Очевидно, що оскiльки кожен сегмент обробляється лише один раз, а за-

гальна кiлькiсть сегментiв скiнчена, то описаний алгоритм завершує свою

роботу за скiнчену кiлькiсть крокiв. При цьому, якщо в результатi його ро-

боти був утворений сегмент sε, то вивiд, що йому вiдповiдає, i є розв’язком

поставленої в попередньому роздiлi задачi. Якщо ж аксiомний сегмент не був

утворений, то шуканий вивiд не iснує.

Часова складнiсть алгоритму дорiвнює величинi

O(
∑

s∈L

(T1(s) + T2(s) + T3(s))), (2.1)

де T1(s) – сумарний час, необхiдний для пошуку всiх сегментiв, що знаходя-

ться в списку L перед сегментом s i можуть бути поєднанi з ним за прави-

лами граматики; T2(s) – сумарний час, необхiдний для пошуку сегментiв s∗,

якi збiгаються iз щойно утвореними сегментами s′′, у ще необробленiй частинi
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списку L; T3(s) – час, необхiдний для вставки всiх щойно утворених сегментiв

s′′ у список.

Просторова складнiсть алгоритму, тобто об’єм пам’ятi, необхiдний для

його роботи, не менший за O(|L|), тобто за кiлькiсть всiх сегментiв, як термi-

нальних, так нетермiнальних, що можуть брати участь у побудовi аксiомного

сегмента sε. Просторова складнiсть може збiльшуватися при використаннi

додаткових структур даних, якi забезпечують ефективний пошук та вставку

сегментiв до списку. Приклад 3 дозволяє порiвняти часову складнiсть описа-

ного алгоритму зi складнiстю базового алгоритму 1.

Приклад 3. Конкатенацiя прямокутних сегментiв.

Нехай поле зору є пiдмножиною двовимiрної цiлочисельної решiтки

T = {(i, i) : 0 ≤ i ≤ I, 0 ≤ j ≤ J}.

Структура поля зору Γ мiстить всi прямокутнi пiдмножини поля зору

Γ ∋ g = {(i, j) : I1 ≤ i ≤ I2, J1 ≤ j ≤ J2, 0 ≤ I1 ≤ I2 ≤ I, 0 ≤ J1 ≤ J2 ≤ J}.

Також задано певну множину iмен V , яка мiстить аксiому ε.

Множина масок правил складається з двох пiдмножин: пiдмножини ма-

сок правил горизонтальної конкатенацiї та пiдмножини масок правил верти-

кальної конкатенацiї. Пiдмножина масок правил горизонтальної конкатена-

цiї мiстить трiйки iмен сегментiв. Якщо трiйка iмен (v, v′, v′′) мiститься в цiй

пiдмножинi, то це означає, що два сегменти з iменами v′ та v′′ можуть бути

поєднанi в один сегмент з iменем v у тому i лише в тому випадку, коли вони

мають однакову висоту i щiльно прилягають один до одного по горизонталi.

Якщо трiйка iмен (v, v′, v′′) мiститься в пiдмножинi масок правил вертикаль-

ної конкатенацiї, то два сегменти з iменами v′ та v′′ можуть бути поєднанi в

один сегмент з iменем v у тому i лише в тому разi, коли вони мають однакову

ширину i щiльно прилягають один до одного по вертикалi.

У цьому випадку операцiї пошуку сегментiв в списку L можуть розгляда-

тись як операцiї геометричного пошуку [65,66], якi при використаннi методу
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дерева регiонiв (range trees) [65,66] виконуються за час O(log(|L|)), пропор-

цiйний логарифму вiд кiлькостi сегментiв, серед яких проводиться пошук.

Щоправда, через витрати пам’ятi для додаткових структур даних, якi за-

безпечують швидкий пошук, просторова складнiсть алгоритму зростає до

O(|L| log |L|).

Повернiмось до формули (2.1). Час T1(s) + T2(s) на пошук сегментiв i час

T3(s) на їх вставку пропорцiйнi величинi log(|L|). Якщо через N позначити

найбiльшу кiлькiсть сегментiв, що можуть поєднуватись з будь-яким одним

сегментом, то отримаємо, що часова складнiсть всього алгоритму у найгiр-

шому випадку складає O(|L|N log |L|).

Якщо список L сегментiв, якi утворюються в процесi роботи алгоритму 3,

мiстить всi сегменти поля зору з усiма можливими iменами, тобто є декарто-

вим добутком L = Γ×V структури поля зору на множину iмен, то його дов-

жина асимптотично дорiвнює величинi n2m2, де n та m вiдповiдно висота та

ширина зображення. Кiлькiсть сегментiв, якi можуть бути поєднанi з даним

сегментом по вертикалi, дорiвнює O(n), по горизонталi – O(m). Таким чи-

ном, часова складнiсть всього алгоритму дорiвнює O(n2m2(n+m) log(n2m2)).

Для порiвняння – базовий алгоритм 1 потребує O(n2m2(n + m)) часу, тобто

є лише в O(log(nm)) разiв швидшим.

Наведена оцiнка базується на тому, що множина S сегментiв, якi слiд

задати для базової контекстно-вiльної конструкцiї, сформульованої у попере-

дньому пiдроздiлi, та список L сегментiв, що генеруються в процесi роботи

алгоритму 3, є однаковими за потужнiстю. При постановцi задач розпiзна-

вання потужнiсть апрiорi заданої множини сегментiв S завжди не менша

за довжину списку L, оскiльки процес визначення списку сегментiв, якi мо-

жуть увiйти до виводу всього зображення, i полягає власне у генеруваннi

їх iз термiнальних сегментiв. Таким чином, сформульований нами алгоритм

доцiльно використовувати у тому випадку, коли потужнiсть множини S се-

гментiв бiльш як у log(n2m2) разiв переважає довжину списку L. Звичайно,



53

останнiй факт не може бути використаний безпосередньо, оскiльки на поча-

тку роботи агоритму 3 вiдомими є лише аксiомний та термiнальнi сегменти,

вiдповiдно, довжина списку L є невiдомою. Однак в бiльшостi практичних

задач довжина списку L може бути оцiнена зверху, i саме ця оцiнка слугує

основою обґрунтування доцiльностi використання алгоритму 3 замiсть базо-

вого алгоритму 1.

2.3. Контекстно-вiльна конструкцiя з видiленими сегментами.

Мiнiмiзацiя пам’ятi, необхiдної для синтаксичного аналiзу

2.3.1. Означення та постановка задачi синтаксичного аналi-

зу. В цьому пiдроздiлi ми сформулюємо означення контекстно-вiльної кон-

струкцiї з видiленими сегментами, яка займає мiсце посерединi мiж базо-

вою контекстно-вiльною конструкцiєю, визначення якої вимагає апрiорно-

го визначення всiх сегментiв, що можуть виникнути у будь-якому виводi,

i контекстно-вiльною конструкцiєю з неявно заданими сегментами, введеною

в попередньому пiдроздiлi. Мета даного пiдроздiлу – показати, яким чином

апрiорне знання певних нетермiнальних сегментiв може бути використане при

розпiзнаваннi для зменшення просторової складностi алгоритму 3.

Нехай, як i в попереднiх двох пiдроздiлах, певну скiнчену множину T на-

зиватимемо полем зору, деяку множину її пiдмножин Γ ∈ 2T – структурою по-

ля зору, елементи структури називатимемо фрагментами. Позначення V ви-

користовуватимемо для скiнченої множини iмен, а одне, видiлене iм’я sε, на-

зиватимемо аксiомою. Поiменованi фрагменти поля зору (g, v), g ∈ Γ, v ∈ V ,

називатимемо сегментами.

Нехай, як i у попередньому пiдроздiлi, Z – це множина термiнальних се-

гментiв, sε – аксiомний сегмент, а Π – множина масок правил виводу.

Контекстно-вiльною конструкцiєю з видiленими сегментами називати-

мемо пару: контекстно-вiльну конструкцiю з неявно заданими сегментами
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G0 =< Γ, Z, Π, V, sε > та множину видiлених нетермiнальних сегментiв

Ŝ. Множина Ŝ може включати щонайменше один сегмент – аксiомний sε,

а щонайбiльше – усi сегменти, якi можуть зустрiчатись у виводi sε. Можна

сказати, що базова контекстно-вiльна конструкцiя є контекстно-вiльною кон-

струкцiєю з видiленими сегментами з множиною Ŝ = S, а контекстно-вiльна

конструкцiя з неявно заданими сегментами є контекстно-вiльною конструкцi-

єю з видiленими сегментами з множиною Ŝ = {sε}.

Результат об’єднання множини Ŝ видiлених нетермiнальних сегментiв та

множини Z термiнальних сегментiв називатимемо множиною видiлених се-

гментiв.

Як i ранiше, штрафи за термiнальнi сегменти вважатимемо вiдомими, а

штрафом q(s) за нетермiнальний сегмент s називатимемо штраф за найде-

шевший його вивiд з термiнальних сегментiв q(s) = minp̄∈P̄ (s) q(p̄).

Задача розпiзнавання в контекстно-вiльних конструкцiях з видiленими

сегментами формулюється таким самим чином, як i для базової конструкцiї

та конструкцiї з неявно заданими сегментами:

Задача 3. Задано контекстно-вiльну конструкцiю G =< Γ, Z, Ŝ, Π, V, sε >

з видiленими сегментами. Знайти вивiд аксiомного сегмента sε з мiнiмаль-

ним штрафом:

r(sε) = arg min
~p∈P̄ (sε)

q(~p).

2.3.2. Розв’язання задачi. З означення контекстно-вiльної констру-

кцiї з видiленими сегментами очевидно, що розв’язок задачi 3 розпiзнавання

може бути знайдений алгоритмом 3, описаним в пiдроздiлi 2.2.

Недолiком цього алгоритму є те, що необхiдний йому об’єм пам’ятi про-

порцiйний кiлькостi утворених в ходi роботи сегментiв. У цьому пунктi ми

пропонуємо iнший алгоритм для розв’язання поставленої задачi. Об’єм па-

м’ятi, необхiдний для його роботи, варiюється в залежностi вiд множини ви-

дiлених нетермiнальних сегментiв Ŝ.
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У випадку, коли множина Ŝ мiстить виключно тi сегменти, якi можуть

зустрiчатись хоча б у одному виводi аксiомного сегмента, цей алгоритм по-

требує найменшу кiлькiсть пам’ятi, а у випадку, коли множина Ŝ мiстить

єдиний елемент sε, алгоритм повнiстю збiгається з розглянутим у пiдроздi-

лi 2.2 алгоритмом 3 i потребує максимальну кiлькiсть пам’ятi.

Перш нiж перейти до розв’язання задачi 3, введемо кiлька необхiдних

означень.

Розглянемо вивiд деякого сегмента s ∈ Ŝ. Сегменти, що входять до пра-

вил цього виводу, утворюють бiнарне дерево виводу з коренем у вершинi, яка

вiдповiдає сегменту s та листами, що вiдповiдають термiнальним сегментам

– складовим сегмента s. Кожен сегмент – вершина дерева – або не має на-

щадкiв, або ж має рiвно два нащадки – сегменти, з яких вiн був утворений.

З кореня дерева s в будь-яку його iншу вершину веде рiвно один шлях, що

задається послiдовнiстю своїх сегментiв – вершин s, s1, s2, ..., sn. Деякi з вер-

шин шляху належать множинi видiлених сегментiв Ŝ
⋃

Z, а деякi нi. Сегмент

s′ ∈ Ŝ
⋃

Z називатимемо безпосередньо залежним вiд сегмента s вiдносно

множини Ŝ, якщо iснує такий вивiд сегмента s, що у шляху з кореня дере-

ва виводу мiж ним i сегментом s′ не мiститься бiльше жодного сегмента з

множини Ŝ.

Розглянемо орiєнтований граф Gr = (V r, Ed), який далi називатимемо

графом залежностi сегментiв. Множина вершин V r цього графа збiгається

iз множиною V r = Ŝ
⋃

Z видiлених сегментiв. Пара вершин (s, s′), s, s′ ∈ V r,

утворює орiєнтовану дужку з початком у вершинi s i кiнцем у вершинi s′,

якщо сегмент s безпосередньо залежить вiд сегмента s′ вiдносно множини Ŝ.

Введемо позначення V r(Gr) та Ed(Gr) для вiдповiдно множин вершин та

дужок графа Gr.

Очевидними твердженями щодо графа залежностi сегментiв є:

• цей граф є ациклiчним;

• у вершину графа, яка вiдповiдає аксiомному сегменту sε, не входить
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жодна дужка;

• iз вершин графа, якi вiдповiдають термiнальним сегментам, не виходить

жодна дужка.

З усiма нелистовими вершинами введеного графа (тобто тими, якi вiдпо-

вiдають нетермiнальним сегментам) пов’яжемо поняття пiдграматики. Пiд-

граматикою G(s), пов’язаною з видiленим нетермiнальним сегментом s, на-

зиватимемо четвiрку G(s) =< Γ, V r(s), P (s, V r(s)), s >, що складається з:

• структури поля зору Γ;

• множини V r(s) тих сегментiв, в якi виходить дужка з вершини s –

множини термiнальних сегментiв пiдграматики;

• множини P (s, V r(s)) правил виводу пiдграматики. Правило p ∈ P мi-

ститься в множинi P (s, V r(s)) тодi i тiльки тодi, коли хоча б один вивiд

сегмента s iз сегментiв множини V r(s) мiстить дане правило p;

• сегмента s – аксiомного сегмента пiдграматики.

Для будь-якої пiдграматики G(s) для обчислення штрафу за вивiд її

аксiомного сегмента s i знаходження самого виводу за умови, що штрафи

q(s′), s′ ∈ V r(s), за вивiд її термiнальних сегментiв вiдомi, може бути вико-

ристаний алгоритм 3 у тому виглядi, як вiн описаний у пiдроздiлi 2.2.

Базуючись на цьому, ми вкажемо алгоритм – розв’язок задачi 3. Цей ал-

горитм полягає у таких дiях:

1. впорядкуваннi вершин графа зi збереженням часткового порядку, який

задається дужками графа Gr (за вiдношенням безпосередньої залежно-

стi вiдносно множини Ŝ);

2. послiдовному, згiдно з уведеним впорядкуванням, обчисленнi штрафiв

за вивiд кожного сегмента s ∈ V r за допомогою алгоритму 3 в межах

пов’язаної з ним пiдграматики G(s).

Решта цього пiдроздiлу органiзована таким чином: спочатку ми вкажемо

на те, як кiлькiсть необхiдної для синтаксичного аналiзу оперативної пам’ятi
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залежить вiд множини видiлених нетермiнальних сегментiв Ŝ та початково-

го впорядкування сегментiв – вершин графа залежностi сегментiв. Потiм, на

сам кiнець пiдроздiлу, сформулюємо алгоритм розв’язання задачi 3 та вка-

жемо на спосiб, за допомогою якого може бути мiнiмiзована пам’ять, яка

використовується цим алгоритмом.

Впорядкування, якi зберiгають вiдношення безпосередньої залежностi

мiж сегментами згiдно множини Ŝ, або, що еквiвалентно, зберiгають час-

тковий порядок, який задається дужками графа залежностi сегментiв, на-

зиватимемо допустимими. Допустимiсть впорядкування гарантує, що для

будь-якого нетермiнального сегмента s i пов’язаної з ним пiдграматики G(s)

штрафи за вивiд термiнальних сегментiв V r(s) цiєї пiдграматики будуть об-

численi до початку обчислення штрафу за сегмент s.

Розглянемо будь-яке допустиме впорядкування вершин графа залежно-

стi сегментiв. Проаналiзуємо кiлькiсть оперативної пам’ятi, необхiдної при

цьому для виконання алгоритму синтаксичного аналiзу, тобто проаналiзує-

мо, штрафи за якi сегменти i який час потрiбно утримувати в пам’ятi.

Пiдрахунок штрафiв починається з найменшого в значеннi введеного по-

рядку нетермiнального сегмента. Позначимо його s. Для обчислення штрафу

за його вивiд слiд загрузити в пам’ять (чи пiдрахувати) штрафи за термi-

нали з множини V r(s). Пiсля обчислення штрафу q(s) дужки, що виходять

з вершини, яка вiдповiдає сегменту s, можуть бути видаленi. Тi сегменти, в

якi пiсля такого видалення не входить жодна дужка (тобто тi, якi не вхо-

дять в жодну iншу множину V r(s′), s′ ∈ Ŝ\{s}), також можуть бути видале-

нi, оскiльки вони не будуть використанi бiльше для виводу жодного iншого

сегмента-вершини. Всi iншi сегменти, як термiнальнi, так i щойно обчислений

сегмент s, повиннi залишатись у пам’ятi.

На i-тому кроцi алгоритму слiд обчислити штраф за черговий сегмент s.

Для цього в пам’ятi знаходяться вже обчисленi штрафи за нетермiнальнi i

завантажуються штрафи за термiнальнi сегменти з множини V r(s). Пiсля
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обчислення штрафу q(s) дужки, що виходять з вершини, яка вiдповiдає се-

гменту s, можуть бути видаленi. Тi сегменти, в якi пiсля такого видалення

не входить жодна дужка, також можуть бути видаленi з пам’ятi – вони бiль-

ше не знадобляться в обчисленнях, оскiльки вiд них не залежить жоден з

сегментiв, що повиннi бути виведенi в подальшому.

Нехай ind : V r → {1, . . . , |V r|} – певне допустиме впорядкування сегмен-

тiв. Величину ind(s), яка вказує порядковий номер сегмента s, називатимемо

iндексом вершини s. Впорядкування ind вважатимемо вiдомим i фiксованим

в процесi роботи алгоритму 4. Для формулювання алгоритму розв’язання

задачi 3 ми використаємо графову термiнологiю, маючи на увазi граф зале-

жностi сегментiв. Як вже було сказано, множина вершин цього орiєнтовано-

го графа взаємнооднозначно вiдображається на множину сегментiв, а дужки

вказують на вiдношення безпосередньої залежностi мiж сегментами вiдносно

множини Ŝ.

Алгоритм 4 Алгоритм розв’язання задачi 3 розпiзнавання в контекстно-

вiльних конструкцiях з видiленими сегментами
1: Встановити поточний iндекс сегмента–вершини графа рiвним одиницi:

I = 1.

2: Якщо сегмент – вершина s, що вiдповiдає поточному iндексу I (ind(s) =

I), належить до множини термiнальних сегментiв Z, то загрузити її

(штраф q(s) за її утворення) в оперативну пам’ять i перейти на крок 7;

3: Якщо сегмент – вершина s, що вiдповiдає поточному iндексу I

(ind(s) = I), належить до множини нетермiнальних сегментiв Ŝ, то

запустити алгоритм 3 для її обчислення в пiдграматицi Gr(s) =<

Γ, V r(s), P (s, V r(s)), s >;

4: Якщо вершина s вiдповiдає аксiомному сегменту sε, то кiнець. Роботу

алгоритму завершено. Iнакше перейти на крок 5.

5: Видалити дужки графа, що виходять з вершини–сегмента s;
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6: Видалити з оперативної пам’ятi тi сегменти–вершини графа, в якi не

входить жодна дужка;

7: Збiльшити на одиницю поточне значення iндексу: I := I + 1. Перейти на

крок 2.

2.3.3. Аналiз алгоритму синтаксичного аналiзу в контекстно-

вiльних конструкцiях з видiленими сегментами. Задача мiнiмiзацiї

пам’ятi, яка необхiдна для роботи алгоритму 4, полягає у вiдшуканнi тако-

го допустимого впорядкування сегментiв, тобто такого взаємнооднозначного

вiдображення ind : V r → {1, . . . , |V r|}, при якому мiнiмiзується найбiльша

кiлькiсть сегментiв, що одночасно перебувають у оперативнiй пам’ятi. Вели-

чину ind(s) називатимемо iндексом вершини s. Введемо позначення:

• parents(s) = {s′ : s′ ∈ V r, (s′, s) ∈ Ed} для тих сегментiв – вершин

графа, з яких виходить дужка в сегмент s;

• SGr(I, ind) = {s : s ∈ V r(Gr), ind(s) ≤ I} для множини сегментiв

– вершин графа Gr, iндекс ind(s) яких не перевищує величини I. Ми

випускатимемо iндекс Gr, коли не виникатиме жодних сумнiвiв у тому,

про який саме граф йдеться.

Множину всiх можливих допустимих впорядкувань вершин ациклiчного

орiєнтованого графа Gr позначатимемо IND(Gr).

Задача 4. Знайти таке допустиме впорядкування ind∗ ∈ IND(Gr) вер-

шин графа Gr, яке мiнiмiзує найбiльшу кiлькiсть сегментiв, що одночасно

перебувають у оперативнiй пам’ятi:

ind∗ = arg min
ind∈IND(Gr)

max
I=1...|V r|

|S(I, ind)\{s ∈ V r : parents(s) ⊂ S(I−1, ind)}|

(2.2)

Прокоментуємо формулу (2.2). Множина

S(I, ind)\{s ∈ V r : parents(s) ⊂ S(I − 1, ind)},
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кiлькiсть елементiв якої на промiжку часу I = 1 . . . |V r| слiд мiнiмiзувати, мi-

стить всi вершини з множини S(I, ind) вершин, штраф за якi було обчислено

до моменту часу I, окрiм тих вершин s ∈ V r, якi не знадобляться в подаль-

ших обчисленнях, тобто тих, штрафи за всiх «предкiв» parents(s) яких вже

було обчислено (parents(s) ⊂ S(I − 1, ind)).

Упорядкування, якi є розв’язками задачi 4, називатимемо оптимальними.

Розв’язок сформульованої задачi 4 для ациклiчного графа загального ви-

гляду нам, на жаль, невiдомий. В той же час графи, якi виникають у при-

кладних задачах розпiзнавання структурованих зображень документiв, лише

незначно вiдрiзняються вiд дерева. Тож випадок графу залежностi сегментiв,

який є деревом, було дослiджено в першу чергу i, як виявилося, для нього

iснує ефективний алгоритм розв’язання задачi. Побудовi цього алгоритму

присвячено наступний пiдроздiл.

2.3.4. Мiнiмiзацiя необхiдної алгоритму пам’ятi у випадку гра-

фа залежностi сегментiв, який є деревом. У цьому пунктi ми, якщо

не зазначено iнше, вважатимемо, що граф залежностi сегментiв є деревом з

коренем у вершинi, яка вiдповiдає сегменту sε.

Позначимо через D(s) пiддерево з коренем у вершинi s графа залежностi

сегментiв. Очевидно, що при будь-якому допустимому упорядкуваннi iндекс

ind(s) вершини s бiльший за iндекс будь-якої iншої вершини пiддерева D(s).

Позначимо через M(s) мiнiмальну кiлькiсть пам’ятi, яка необхiдна при

пiдрахунку штрафу за вершину s в графi D(s):

M(s) = min
ind∈IND(D(s))

max
I=1...|D(s)|

|SD(s)(I, ind)\{s : parents(s) ⊂ SD(s)(I−1, ind)}|.

Лема 1. Нехай sε – корiнь дерева, а V r(s) = {s1, . . . , sn} – множина вершин,

в якi з нього виходять дужки. Тодi iснує таке оптимальне впорядкування

ind вершин цього дерева, для якого виконується умова: (ind(si) > ind(sj)) ⇒

(ind(s′) > ind(sj) ∀s′ ∈ D(si)), 1 ≤ i, j ≤ n.
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⊲Лема твердить, що iснує така перестановка π елементiв множини V r(s),

що спочатку в упорядкуваннi ind знаходяться всi вершини пiддерева D(sπ(1)),

потiм – пiддерева D(sπ(2)) i т. д. Максимальна кiлькiсть M(s) сегментiв в

оперативнiй пам’ятi в процесi обчислення штрафу за сегмент s знаходиться

в момент обчислення штрафу за деякий сегмент s∗ ∈ D(s). Нехай s∗1, . . . , s
∗
n

– вершини, що належать вiдповiдно пiддеревам D(s1), . . . , D(sn), пiд час пiд-

рахунку яких досягаються значення M(s1), . . . , M(sn) кiлькостi сегментiв в

оперативнiй пам’ятi вiдповiдно:

indi(s
∗
i ) = arg max

I=1...|D(si)|
|SD(si)(I, indi)\{s : parents(s) ⊂ SD(si)(I − 1, indi)}|.

Нехай ind′ – довiльне впорядкування. Без втрати загальностi вважатиме-

мо, що це впорядкування таке, що ind′(s∗i ) < ind(s∗j), 1 ≤ i ≤ j ≤ n. Тодi

витрати памятi в момент часу ind′(s∗1) не меншi за величину M(s1), в момент

часу ind′(s∗2) – не меншi за M(s2) + 1, оскiльки штраф за щонайменше одну

вершину з пiддерева D(s1) ще знаходиться в пам’ятi (наприклад, цiєю вер-

шиною є s1 – корiнь D(s1), оскiльки штраф за його обчислення потрiбен для

пiдрахунку штрафу за sε). В момент часу ind′(s∗i ) витрати пам’ятi будуть

не меншими за величину M(si) + i − 1, оскiльки в пам’ятi вже знаходяться

щонайменше по однiй вершинi з пiддерев D(s1), . . . , D(si−1).

Таким чином, за умови впорядкування ind′ зрозумiло, що загальнi витра-

ти пам’ятi для пiдрахунку всiх пiддерев D(s1), . . . , D(sn) не меншi за вели-

чину

max
i=1...n

(M(si) + i − 1). (2.3)

Виконання твердження леми означає, що спочатку в упорядкуваннi зна-

ходяться всi вершини пiддерева D(s1), потiм – пiддерева D(s2) i т.д. В такому

випадку витрати пам’ятi в момент часу ind(s∗1) дорiвнюють величинi M(s1),

в момент часу ind(s∗1) – величинi M(s2) + 1, оскiльки штраф за вершину s1

– корiнь пiддерева D(s1) ще знаходиться в пам’ятi. В момент часу ind(s∗i )
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витрати пам’ятi будуть рiвнi величинi M(si) + i − 1, оскiльки в пам’ятi вже

знаходяться вершини s1, . . . , si−1 – коренi пiддерев D(s1), . . . , D(si−1).

Це означає, що загальнi витрати пам’ятi для пiдрахунку всiх пiддерев за

умови упорядкування ind будуть рiвними:

max
i=1...n

(M(si) + i − 1). (2.4)

Порiвняння формул (2.3) та (2.4) i доводить твердження леми. ⊳

Очевидно, що твердження доведеної леми справедливе не лише для всього

дерева, а й для будь-якого його пiддерева.

Наслiдок 1. Якщо s – корiнь дерева, а V r(s) = {s1, . . . , sn}, то iснує опти-

мальне впорядкування ind, таке, що (ind(si) > ind(sj)) ⇔ (M(si) < M(sj)),

тобто пiддерева впорядковуються за зменшенням кiлькостi M(·) пам’ятi,

необхiдної для їх пiдрахунку.

⊲Нехай π – перестановка множини 1 . . . n. Згiдно з доведенням леми 1

(формула (2.4)), пам’ять, що потрiбна для пiдрахунку штрафу за пiддерево

з вершиною в s, дорiвнює:

max
i=1...n

(M(sπ(i)) + i − 1). (2.5)

Мiнiмум цiєї величини досягаєтьcя у разi, коли перестановка π така, що

M(sπ(i)) > M(sπ(i+1)), 1 ≤ i ≤ n − 1. ⊳

З наслiдку 1 випливає алгоритм 5 розв’язання задачi 4. Вiн складається

з двох етапiв: на першому етапi для кожної вершини s ∈ V r обчислює-

ться величина M(s) та визначається порядок πs на множинi її нащадкiв

πs : {1 . . . V r(s)}. На другому – рекурсивно (обхiд вершин графа як при

пошуку в глибину) обчислюється iндекс ind(s) для кожної вершини s ∈ V r.

На протязi першого етапу для роботи алгоритму пiдтримується множина C

вершин, величини M(·) яких вже було обчислено, але ще не обчислено ве-

личину M(·) для вершини – їх предка. В роботi другого етапу бере участь

глобальна змiнна index, яка приймає значення поточного iндексу.
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Алгоритм 5 Алгоритм розв’язання задачi 4

1: Занести в множину C всi листи дерева: C := Z. Для кожного листа s ∈ C

присвоїти значення M(s) := 1;

2: Знайти таку вершину s ∈ Gr графа, що всi її нащадки V r(s) мiстяться

в множинi C: V r(s) ⊆ C.

3: Якщо такої вершини немає – перейти на крок 7.

4: Множину V r(s) нащадкiв вершини s впорядкувати за зменшен-

ням величини M(s′), s′ ∈ V r(s), тобто побудувати таку функцiю

πs : {1 . . . |V r(s)|} → V r(s), що:

πs(1) := arg max
s′∈V r(s)

M(s′),

πs(i) := arg max
s′∈V r(s)\{

⋃i−1
j=1 πs(j)}

M(s′), i = 2 . . . V r(s).

5: Видалити з множини C всi вершини–елементи множини V r(s) i занести

вершину s:

C := C\V r(s),

C := C
⋃

{s};

6: Встановити M(s) := maxi=1...|V r(s)|(M(πs(i) + i− 1)) i перейти на крок 2.

7: Встановити значення глобальної змiнної index рiвним одиницi:

index := 1;

8: Виконати рекурсивну процедуру SetIndex для кореня дерева sε. Процеду-

ра присвоює iндекси ind(·) вершинам графа обходячи їх як при пошуку

в глибину. При виборi наступної вершини, на яку вiдбувається перехiд,

iнцидентної до поточної вершини s, використовується масив πs. Текст

процедури:

SetIndex(s)

{ for (i = 1; i ≤ |V r(s)|; + + i)

do SetIndex(πs(i));
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ind(s) := index;

index := index + 1; }

Наведений алгоритм є точним розв’язком задачi 4.

На кроках 1-2 для кожної вершини s графа, що вiдповiдає нетермiналь-

ному сегменту (кожної не листової вершини) будується порядок πs перегля-

ду її пiддерев. В практичних застосуваннях етап побудови упорядкувань

πs, s ∈ V r, для всiх нетермiнальних сегментiв s графа часто може бути

пропущений без значної втрати ефективностi, про що i йдеться в двох насту-

пних твердженнях.

Називатимемо кущем вершини s множину V r(s)
⋃

s, яка включає власне

вершину s та всi тi вершини, в якi з неї виходять ребра.

Твердження 1. Нехай Gr = (V r, Ed) – граф залежностi сегментiв, що

є деревом висоти h з коренем sε ∈ V r. Нехай також πs, s ∈ V r\{Z},

– довiльне упорядкування вершин – нащадкiв вершини s, задане для всiх,

окрiм листових, вершин s графа. Нехай ind : V r → {1, . . . , |V r|} – допусти-

ме впорядкування всiх вершин графа, отримане виконанням крокiв 7 та 8

алгоритму 5 за умови вказаних впорядкувань πs, s ∈ V r\{Z}. Тодi витра-

ти пам’ятi для пiдрахунку штрафiв за всi вершини графа Gr за допомогою

алгоритму 4 не перевищуватимуть величину O(1+(h−1)·maxs∈V (|V r(s)|)).

⊲З леми 1 випливає, що при виконаннi алгоритму 4 в оперативнiй пам’ятi

одночасно можуть перебувати не бiльше за h кущiв дерева i коренi цих кущiв

пов’язанi вiдношенням залежностi. Цей висновок i доводить твердження. ⊳

Твердження 2. Iснують дерева, для яких витрати пам’ятi алгоритму 4

в умовах твердження 1 рiвнi O(1 + (h − 1) · maxs∈V (|V r(s)|)).

⊲Очевидно, що вказаний об’єм пам’ятi необхiдний для пiдрахунку штра-

фiв у випадку, коли граф залежностi сегментiв є насиченим деревом висоти

h, кожен кущ якого мiстить V r(s) + 1 вершину. ⊳
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2.3.5. Розв’язання задачi мiнiмiзацiї пам’ятi у випадку графа,

що не є деревом. Алгоритм 5, описаний у роздiлi 2.3.4, може бути легко

модифiкований для використання iз графами загального вигляду. I хоча у

цьому випадку вiн, взагалi кажучи, не є розв’язком задачi 4, та в значнiй

кiлькостi прикладних задач вiн вказує впорядкування, яке не надто поступа-

ється оптимальному. Цей алгоритм вiдрiзняється вiд алгоритму 5 додатковим

масивом state[s], s ∈ V r, призначення якого – гарантувати, що кожна вер-

шина отримає лише один порядковий номер. Елементи масиву state можуть

приймати три значення: unprocessed для необроблених вершин, inprocess

для вершини, що саме обробляється, та processed для обробленої вершини.

Алгоритм також не включає обчислення порядку πs, s ∈ V r\{Z}, обходу

нащадкiв нетермiнальних вершин графа.

Алгоритм 6 Алгоритм розв’язання задачi 4 у випадку графа, що не є дере-

вом
1: Всiм вершинам графа присвоїти стан unprocessed:

for(s ∈ V r) state[s] := processed;

2: Встановити значення глобальної змiнної index рiвним одиницi:

index := 1;

3: Виконати рекурсивну процедуру SetIndexNonTree для кореня дере-

ва sε. Процедура присвоює iндекси ind(·) вершинам графа обходячи їх

як при пошуку в глибину. При виборi наступної вершини, на яку вiдбува-

ється перехiд, iнцидентної до поточної вершини s, використовується ма-

сив state, що забезпечує однократне оброблення кожної вершини. Текст

процедури:

SetIndexNonTree(s)

{ state[s]:=inprocess

for (s′ ∈ V r[s])

do if state[s]=unprocessed

then {
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SetIndex(s′)}

ind[s] := index

index := index + 1

state[s]:=processed

}

2.3.6. Ефективне застосування контекстно-вiльної конструкцiї

з видiленими сегментами. Клас контекстно-вiльних конструкцiй є не-

однорiдним за складнiстю синтаксичного аналiзу. Вiн мiстить пiдкласи, якi

допускають алгоритми, бiльш ефективнi, нiж тi, що описанi в попереднiх пiд-

роздiлах. Один iз таких пiдкласiв, названий класом двовимiрних регулярних

граматик, ми опишемо в цьому пунктi. Складнiсть вiдповiдного алгоритму

синтаксичного аналiзу є лiнiйною за розмiром зображення.

Розбиття контекстно-вiльної конструкцiї з видiленими сегментами на пiд-

граматики i побудова алгоритму 4 синтаксичного аналiзу у виглядi послi-

довностi викликiв алгоритмiв 3 синтаксичного аналiзу для цих пiдграматик

дозволяє максимально використовувати ефективнiшi за загальний алгоритми

синтаксичного аналiзу. А саме, для кожної пiдграматики слiд використову-

вати найбiльш ефективний алгоритм замiсть загального алгоритму 3. Таким

чином, наприклад, якщо пiдграматика належить до класу двовимiрних регу-

лярних граматик, слiд використовувати вiдповiдний, лiнiйний за складнiстю

алгоритм синтаксичного аналiзу.

Вказаний прийом широко використовувався при розпiзнаваннi прикладiв,

наведених в пiдроздiлi 2.4, завдяки чому складнiсть результуючих алгоритмiв

синтаксичного аналiзу залежала лiнiйно вiд розмiрiв вихiдних зображень.

Залишок цього пiдроздiлу присвячено визначенню двовимiрних регуляр-

них граматик i формулюванню вiдповiдного алгоритму синтаксичного ана-

лiзу.

Нехай поле зору T є скiнченою прямокутною пiдмножиною двовимiрної
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цiлочисельної решiтки T = {(x, y) | 0 ≤ x < H 0 ≤ y < W}, структура Γ

поля зору є множиною усiх прямокутних його фрагментiв, а, отже, будь-який

фрагмент поля зору визначається чотирма числами (xl, yt, xr, yb), якi позна-

чають, вiдповiдно, координати його лiвого, верхнього, правого та нижнього

країв. Ми застосуємо позначення xl(s), yt(s), xr(s) та yb(s) для вказання

вiдповiдних координат сегмента s. Нехай множина термiнальних сегментiв

Z мiстить лише такi сегменти, розмiри яких не залежать вiд розмiрiв вхi-

дного зображення. Як i ранiше, позначення V та ε використоватимемо для

множини iмен та аксiомного сегмента вiдповiдно. Множина Π масок пра-

вил виводу мiстить маски правил горизонтальної та вертикальної конкате-

нацiї. Маска (v, v′, vz) правила горизонтальної конкатенацiї визначає всi такi

правила-трiйки сегментiв (s, s′, z), що:

• сегмент z є термiнальним: z ∈ Z;

• iмена сегментiв s,s′ та z дорiвнюють вiдповiдно, v, v′ та vz;

• сегменти s′ та z мають однакову висоту (yb − yt + 1) i розташованi на

полi зору впритул по горизонталi так, що сегмент s′ знаходиться злiва

вiд сегмента z: xr(s
′) + 1 = xl(z), а їхнi верхнi краї мають однаковi

координати yt(s
′) = yt(z).

Маски правил вертикальної конкатенацiї вiдрiзняються тим, що вiдповiднi

сегменти s′ та z мають однакову ширину (xr − xl + 1) i розташованi на полi

зору впритул по вертикалi так, що сегмент s′ знаходиться над сегментом z:

yb(s
′) + 1 = yt(z), а їхнi лiвi краї збiгаються xl(s

′) = xl(z).

Неважко бачити, що будь-який вивiд аксiомного сегмента sε мiстить лише

такi правила (s, s′, z), що лiвий верхнiй кут (xl(s), yt(s)) сегмента s′ збiгається

з лiвим верхнiм кутом поля зору. Таким чином, нетермiнальнi сегменти, якi

можуть зустрiчатися в правилах довiльного виводу, повнiстю визначаються

своїм iменем (|V | можливих iмен) та положенням правого нижнього кута

(H × W можливих положень, де H та W висота i ширина зображення вiд-

повiдно). Позначимо через S множину усiх таких нетермiнальних сегментiв:
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S = {
(
v, (0, 0, xr, yb)

)
| v ∈ V, (xr, yb) ∈ T}. Сумарна кiлькiсть сегментiв,

якi слiд переглянути в процесi синтаксичного аналiзу за допомогою базо-

вого алгоритму 1, не перевищує величини H × W × |V | + |Z|. Наступний

алгоритм 7 визначає спосiб ефективного синтаксичного аналiзу зображень,

заданих такими граматичними конструкцiями. За допомогою w(z) та h(z) у

ньому позначено вiдповiдно ширину та висоту термiнального сегмента z ∈ Z.

Алгоритм 7 Алгоритм синтаксичного аналiзу в двовимiрних регулярних

граматиках
1: переглядати нетермiнальнi сегменти з множини S в порядку зростання

їх розмiрiв;

2: для поточного сегмента s =
(
v, (0, 0, xr, yb)

)
∈ S обчислити величину

q(s) штрафу за його вивiд, як мiнiмальну суму штрафiв за сегменти –

його складовi:

q(s) = min
{

min
v′∈V, z∈Z : (v,v′,v(z))∈Π

[
q
((

v′, (0, 0, xr − w(z), yb)
))

+

+q
((

v′, (xr − w(z) + 1, 0, xr, yb)
))]

,

min
v′∈V, z∈Z : (v,v′,v(z))∈Π

[
q
((

v′, (0, 0, xr, yb − h(z))
))

+

+q
((

v′, (0, yb − h(z) + 1, xr, yb)
))]}

.

(2.6)

Якщо множина, за якою береться мiнiмум у попереднiй формулi, поро-

жня, покласти q(s) = ∞;

3: Якщо q(sε) = ∞, то множина розв’язкiв задачi порожня. Iнакше q(sε) є

шуканою величиною.

Формула (2.6) визначає якiсть найкращого виводу сегмента s. Для отри-

мання самого виводу слiд запам’ятовувати також пару v′ ∈ V, z ∈ Z, для

якої цей мiнiмум було досягнуто.

Пiдкреслимо, що пiд час роботи алгоритму переглядається лише HW |V |

нетермiнальних сегментiв, для обчислення штрафу за кожен з них слiд ви-

конати щонайбiльше |V ||Z| операцiй, кiлькiсть яких не залежить вiд розмi-



69

ру зображення. Таким чином, алгоритм 7 має лiнiйну за часом та пам’яттю

складнiсть.

2.4. Експериментальна перевiрка теоретичних положень роздi-

лу

В цьому пiдроздiлi представлено приклади розпiзнавання зображень, якi мо-

жуть бути описанi за допомогою контекстно-вiльних конструкцiй. Перш, нiж

перейти до розгляду прикладiв, зробимо важливе зауваження щодо способу

практичної реалiзацiї формалiзмiв, наведених у роздiлi.

В цьому пiдроздiлi ми вважатимемо, що всi фрагменти поля зору мають

прямокутну форму, тобто є прямокутними пiдмножинами двовимiрної цiло-

чисельної решiтки. Також вважатимемо, що правила виводу дiють таким чи-

ном, що результатом об’єднання двох прямокутних фрагментiв є найменший

прямокутний фрагмент поля зору, який мiстить обидва вихiднi фрагменти:

так, як це зображено на рис. 2.3. Кожне таке правило виводу може бути

промодельоване за допомогою двох правил, якi оперують з непрямокутними

сегментами i приймають на вхiд три сегменти – два вхiднi (на рисунку це

сегменти з iменами A та B) i один додатковий (на рисунку це сегмент Â),

призначення якого – заповнити «пустоти» мiж вхiдними сегментами. Замiна

одного правила (в якому сегмент з iменем C будується з сегментiв A та B)

на два (спочатку з сегментiв A та Â будується сегмент Ĉ, а потiм сегменти Ĉ

та B об’єднуються в C) є еквiвалентною лише в тому випадку, якщо штраф

за додатковий сегмент завжди дорiвнює нулю. Наступний пункт присвячено

саме такiй штрафнiй функцiї, для якої виконується вказана вимога.

2.4.1. Визначення штрафiв за термiнальнi сегменти. Нехай

G =< Γ, S, P, V, sε > – базова контекстно-вiльна конструкцiя, що складається

iз структури поля зору Γ, множини сегментiв S, множини правил виводу P ,

множини iмен V та аксiоми sε. В процесi розпiзнавання вхiдного зображення
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Рис. 2.3. Iлюстрацiя правил об’єднання двох сегментiв.

Сегменти з iменами A та B об’єднуються в сегмент C. Це об’єднання може бути промо-

дельоване як результат дiї двох правил – згiдно першого сегменти A та Â об’єднуються в

сегмент Ĉ, а потiм, згiдно другого, сегменти Ĉ та B об’єднуються в сегмент з iменем C.

x визначається такий набiр термiнальних сегментiв (z∗1, z
∗
2, . . . , z

∗
n), якi не пе-

ретинаються i покривають все поле зору. При цьому сумарний штраф за цi

сегменти

q(x) =
n∑

i=1

q(z∗i , x)

повинен бути мiнiмальним, тобто слiд знайти такий набiр термiнальних се-

гментiв, що задовольняє наступну формулу:

(z∗1, z
∗
2, . . . , z

∗
n, n ∈ N) = arg min

z1,z2,...,zn, n∈N

n∑

i=1

q(z∗i , x). (2.7)

Одним з розповсюджених i теоретично обґрунтованих способiв визначен-

ня штрафiв q(z, x), z ∈ Z, за термiнальнi сегменти є такий:

• вважатимемо, що зображення, якi подаються для розпiзнавання, мо-

жуть бути складенi з елементарних, неподiльних частин. Наприклад,

для зображень текстових сторiнок такими є зображення лiтер тексту

та пропускiв як мiж ними, так i мiж рядками тексту;

• кожна з таких неподiльних частин має своє iдеальне, незашумлене зо-

браження. У випадку текстових сторiнок ними є зображення кожної з

лiтер, а також пропускiв. Множину таких зображень позначатимемо E

i називатимемо множиною еталонних зображень;
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• множина термiнальних сегментiв вибирається таким чином, що всi її

елементи можна роздiлити на групи. Сегменти, що належать однiй гру-

пi, мають однаковi iмена, розмiри та геометричну конфiгурацiю i вiд-

повiдають одному еталонному зображенню з множини E, яке має ту ж

саму конфiгурацiю. I навпаки, кожному еталону e ∈ E вiдповiдає група

сегментiв з множини термiналiв Z(e) ⊂ Z. Всерединi групи сегменти

z ∈ Z(e) вiдрiзняються лише положенням на полi зору;

• штраф за термiнальний сегмент z ∈ Z(e), що належить до групи, по-

в’язаної з еталоном e ∈ E, визначається як сумарна квадратична вiд-

мiннiсть еталона e вiд того фрагмента x(z) вхiдного зображення, який

вiдповiдає термiнальному сегменту z:

q(z, x) =
∑

t∈g(z)

[
x(z)(t) − e(t)

]2
. (2.8)

Зауважимо, що позначення x(z)(t) використано тут для значення фун-

кцiї x(z) в пiкселi t. Також зауважимо, що у випадку бiнарних зобра-

жень (яскравостi пiкселiв як еталона e, так i вхiдного зображення x

приймають лише два значення: нуль та одиниця) формула (2.8) визна-

чає кiлькiсть пiкселiв еталона та вiдповiдного фрагмента зображення,

значення яскравостi в яких не збiгаються.

Пiдставимо значення q(z, x) з формули (2.8) в формулу (2.7), розкриємо

квадрат пiд знаком суми i згрупуємо члени:

(z∗1, z
∗
2, . . . , z

∗
n, n ∈ N) = arg min

z1,z2,...,zn, n∈N

n∑

i=1

∑

t∈g(zi)

[
x(zi)(t) − e(zi)(t)

]2
=

= arg min
z1,z2,...,zn, n∈N

n∑

i=1

∑

t∈g(zi)

[
x(zi)(t)

]2
+

+
n∑

i=1




∑

t∈g(zi)

[
e(zi)(t)

]2
− 2

∑

t∈g(zi)

x(zi)(t)e(zi)(t)



 . (2.9)

Зауважимо, що перший доданок пiд знаком мiнiмуму дорiвнює сумарному

квадрату яскравостi пiкселiв вхiдного зображення x i тому не залежить вiд
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шуканого набору термiнальних сегментiв, а отже, його видалення з останньої

формули не змiнить її правої частини:

(z∗1, z
∗
2, . . . , z

∗
n, n ∈ N) = arg min

z1,z2,...,zn, n∈N

n∑

i=1

( ∑

t∈g(zi)

[
e(zi)(t)

]2
−

− 2
∑

t∈g(zi)

x(zi)(t)e(zi)(t)
)
. (2.10)

Далi в цьому пiдпунктi ми розглядатимемо лише бiнарнi вхiдне зо-

браження x та еталони e. У цьому разi перший доданок
∑

t∈g(zi)
[e(zi)(t)]

2

означає кiлькiсть Nb(e(zi)) чорних пiкселiв у еталонi e(zi)(t), а другий –
∑

t∈g(zi)
x(zi)(t)e(zi)(t) – кiлькiсть чорних пiкселiв на зображеннi, якi збiгаю-

ться з чорними пiкселами еталона e(zi) (розташованого у мiсцi, визначеному

сегментом zi). З врахуванням цього перепишемо останню формулу у такому

виглядi:

(z∗1, z
∗
2, . . . , z

∗
n, n ∈ N) = arg min

z1,z2,...,zn, n∈N

n∑

i=1



Nb(e(zi)) − 2 ·
∑

{
t∈g(zi)

e(zi)(t)=1

x(zi)(t)



 .

(2.11)

Проаналiзуємо останню формулу. Порiвняння її з (2.8) та (2.9) вказує на

те, що штраф за термiнальнi сегменти може обчислюватись за формулою

q̂(z, x) = Nb(e(z)) − 2 ·
∑

{
t∈g(zi)

e(zi)(t)=1

x(z)(t) , (2.12)

i при цьому результат розпiзнавання залишиться тим самим, що i при ви-

користаннi вихiдної формули (2.8). Зазначимо, що згiдно з (2.12) у випадку,

коли еталон e мiстить лише бiлi пiксели, штраф за сегменти, що йому вiд-

повiдають, дорiвнює нулю незалежно вiд їхнього положення на полi зору та

незалежно вiд вхiдного зображеня. Це дає змогу при програмнiй реалiза-

цiї використовувати вiртуальнi сегменти-пропуски, еталони яких не мiстять
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чорних точок. Вiртуальними вони є тому, що в програмнiй реалiзацiї явно не

присутнi, оскiльки штраф за них завжди дорiвнює нулю.

Iнша перевага обчислення штафiв за формулою (2.12) полягає в тому,

що враховуються лише тi точки зображення x, що не збiгаються з чорними

точками еталона e, а точки, що лежать «пiд» бiлими точками e на результу-

ючий штраф не впливають. В програмнiй реалiзацiї це дозволяє оперувати

лише з прямокутними сегментами, доповнюючи еталони iншої форми до мi-

нiмального прямокутника, що їх включає, бiлим кольором. При цьому, навiть

якщо початковi непрямокутнi сегменти перебували достатьньо близько i вiд-

повiднi їм прямокутнi сегменти перетинаються, це не впливає на результат

пiдрахунку штрафiв, оскiльки множини чорних пiкселiв еталонiв, вiдповiднi

початковим непрямокутним сегментам, не перетинаються.

Перш нiж перейти безпосередньо до прикладiв, вкажемо на спосiб вiд-

ображення результатiв розпiзнавання, прийнятий на рис. 2.7 – 2.11. Вхiдне

зображення подано чорним кольором на бiлому фонi. На нього за допомо-

гою операцiї xor накладено червоно-синє зображення, складене з шаблонiв,

що вiдповiдають термiнальним сегментам зображення. Вiртуальнi сегменти–

пропуски не вiдображено.

2.4.2. Розпiзнавання зображень нотних текстiв. Як перший при-

клад для iлюстрацiї теоретичних положень роздiлу розглянемо розпiзнавання

нотних текстiв.

Структура поля зору Γ є множиною, яка мiстить всi прямокутники по-

ля зору. Множина термiналiв Z мiстить сегменти з такими iменами: clef на

позначення скрипiчного ключа, barline на позначення тактової риски, pause

на позначення четвертної паузи та head i steam на позначення вiдповiдно

головок нот та штилiв акордiв. Вiдомою вважатимемо також множину E

еталонних зображень термiналiв. Для кожного термiнального сегмента вона

мiстить вiдповiдний йому еталон. Тож, усi термiнальнi сегменти з однаковим
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iменем мають однаковi, фiксованi розмiри та однаковий, фiксований еталон

з множини E. Штраф за термiнальнi сегменти визначається згiдно з форму-

лою (2.12).

Спрощену (щоб не розсiювати увагу читача на численних, але несуттєвих

деталях) множину масок правил виводу зображено на рис. 2.4.

Ppage:




page → line + line, xmin = 0, dx = 0, ymin = 100, dy = 300

page → page + line, xmin = 0, dx = 0, ymin = 100, dy = 300

Pline:





line → barline + clef , xmin = 10, dx = 100, ymin = −100, dy = 200

line → line + chord , xmin = 10, dx = 100, ymin = −100, dy = 200

line → line + barline , xmin = 10, dx = 100, ymin = −100, dy = 200

line → line + pause , xmin = 10, dx = 100, ymin = −100, dy = 200

Pchord :





chord → head + steam , xmin = 0, dx = 1, ymin = 0, dy = 0

chord_h → head + head , xmin = 0, dx = 1, ymin = −8, dy = 3

chord_h → chord_h + head , xmin = 0, dx = 1, ymin = −8, dy = 3

chord → chord_h + steam , xmin = 0, dx = 1, ymin = 0, dy = 0

Рис. 2.4. Маски правил виводу для спрощеної структурної конструкцiї з частково

вiдомими сегментами, яка описує зображення нотних текстiв.

Кожна маска задається трiйкою iмен сегментiв та чотирма цiлими числа-

ми. З кожним сегментом пов’язується певна вказiвна точка, яка використо-

вується для вказання його координат. Числа xmin, dx, ymin, dy у правилi виду

A → B + C, xmin, dx, ymin, dy визначають прямокутник у системi координат з

центром у вказiвнiй точцi сегмента B, в якому повинна знаходитись вказiвна

точка сегмента C, щоб вони могли бути поєднанi в один сегмент A. Рис. 2.5
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iлюструє названi обмеження:

• лiнiйки нотного тексту повиннi знаходитись строго одна пiд одною, що

означає, що їх вказiвнi точки повиннi лежати строго одна пiд одною.

Це визначає вiдхилення за координатою x (див. маски правил навпро-

ти позначення Ppage на рис.2.4): мiнiмальне вiдхилення xmin дорiвнює

нулю, а дiапазон вiдхилення вiд мiнiмального dx мiстить єдину точку

(dx = 0). Параметр ymin визначає найменшу, а сума ymin +dy – найбiль-

шу вiдстань мiж нотними рядками.

• у нотному рядку вказiвнi точки символiв повиннi знаходитись по го-

ризонталi на вiдстанi, що не менша за певну величину xmin (див. ма-

ски правил навпроти позначення Pline на рис.2.4) i не перевищує суми

xmin + dx, а по вертикалi – будь-де в межах рядка – в iнтервалi вiд ymin

до ymin + dy.

• вказiвнi точки головки ноти та штиля повиннi збiгатись (що гарантує-

ться параметрами xmin, dx = 1, ymin, dy = 1 в масках правил навпроти

позначення Pchord на рис.2.4), а головки нот – знаходитись одна над

одною (параметри xmin, dx = 1) на вiдстанi вiд п’яти до восьми оди-

ниць (параметри xmin = −8, dx = 3).

Як вже зазначалося, ми вказали значно спрощенi правила граматики зобра-

жень нотних текстiв. Наприклад, правила побудови акордiв визначають лише

акорди, якi є вертикальною послiдовнiстю головок нот, що не мiстить про-

пускiв. Крiм того, цi правила не описують акорди, що мiстять головки нот

справа вiд штилю.

Строго кажучи, множина масок правил повинна також мiстити прави-

ла присвоєння координати вказiвної точки щойно утвореному сегменту, але,

оскiльки в нашому прикладi вони не грають нiякої ролi, ми пропустили їх як

зайвi подробицi.

Фрагмент графа залежностi сегментiв, який в даному випадку є деревом,

зображено на рис. 2.6. Вершини графа позначено iменами сегментiв, що їм
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Рис. 2.5. Iлюстрацiя правил побудови зображень нотних текстiв: сторiнка тексту є

вертикальною послiдовнiстю рядкiв, кожен рядок – це послiдовнiсть скрипiчних ключiв,

акордiв, пауз та тактових рисок, нарештi, кожен акорд складається з головок нот та

штиля. Вказiвнi точки сегментiв позначенi за допомогою бiлих кружечкiв.

вiдповiдають.

page

® ? U

line line line

À ² W ^ ~ j

chordclef pausebarline chord pause

À ² W ^

headheadheadsteam

Рис. 2.6. Фрагмент графа залежностi сегментiв для структурної конструкцiї з частково

вiдомими сегментами, яка описує зображення нотних текстiв. Вершини графа позначенi

iменами сегментiв, що їм вiдповiдають.
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Множина вiдомих нетермiнальних сегментiв Ŝ мiстить:

• аксiомний сегмент – з iменем page, мiстить фрагмент, який є власне

полем зору T . З аксiомним пов’язана пiдграматика, яка в якостi термi-

нальних мiстить всi сегменти з iменем line, а в якостi правил пiдграма-

тики виступають правила, що можуть бути породженi з масок правил,

позначених на рис. 2.4 символом Ppage;

• сегменти з iменем line, ширина яких збiгається з шириною поля зору

w(T ), а висота є певною фiксованою величиною. Вважатимемо (i це є

характерним для програм розпiзнавання нотних текстiв), що розташу-

вання нотних рядкiв, а, отже, i сегментiв з iменем line знаходиться до

початку розпiзнавання власне нотної сторiнки в цiлому на основi пев-

них евристичних мiркувань. Кожна вершина з iменем line є аксiомою

у пiдграматицi, яка складається з: множини термiнальних сегментiв

V r(line), що мiстить всi вершини–сегменти, в якi входить дужка з неї

– це сегменти з iменами barline, chord, clef , pause; множини правил

виводу, якi породжуються масками, що позначенi на рис. 2.4 символом

Pline;

• сегменти з iменем chord, висота яких дорiвнює висотi нотного ряд-

ка, тобто зазначених щойно сегментiв з iменем line, а ширина дорiв-

нює певнiй фiксованiй величинi. Кiлькiсть таких сегментiв дорiвнює

w(T )−w(chord)+1, де w(T ) – ширина поля зору, а w(chord) – ширина

сегментiв, якi розглядаються. Пiдграматики, якi породжуються верши-

нами з iменем chord, мiстять термiнальнi сегменти з iменами head та

steam i правила виводу, що породжуються масками правил виводу, по-

значених на рис. 2.4 через Pchord.

Зауважимо, що в процесi виводу будуються й iншi сегменти з iменами

page, line та chord, якi позначають вiдповiдно недобудованi сторiнку, рядок

нотного тексту чи акорд, i не входять до множини вiдомих нетермiнальних

сегментiв Ŝ.
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Синтаксичний аналiз зображення сторiнки нотного тексту згiдно з алго-

ритмом 4 вiдбувається таким чином:

1. Перш за все пiдраховуються штрафи за термiнальнi сегменти з iменами

head та steam, вiд яких залежить певний, але один сегмент з iменем

chord.

2. З указаних термiнальних сегментiв за допомогою алгоритму 3 обчислю-

ються штрафи за побудову найдешевшого виводу згаданого сегмента з

iменем chord;

3. Штрафи за сегменти з iменами head та steam, обчисленi на етапi 1,

видаляються з пам’ятi;

4. Аналогiчним чином пiдраховуються штрафи за всi акорди, вiд яких

залежить певний, але тiльки один сегмент з iменем line;

5. Пiдраховуються штрафи за термiнальнi сегменти з iменами barline,

clef та pause, вiд яких залежить той самий сегмент з iменем line;

6. З обчислених на етапах 4 та 5 штрафiв за допомогою генеративного

алгоритму пiдраховується штраф за побудову найдешевшого виводу се-

гмента з iменем line;

7. З пам’ятi видаляються штрафи за сегменти з iменами chord, barline,

clef та pause, обчисленi на етапах 4 та 5.

8. Аналогiчним чином, як це зроблено в пунктах 1–7 пiдраховуються

штрафи за побудову iнших сегментiв з iменем line;

9. З отриманих в попередньому пунктi штрафiв за сегменти з iменем line

за допомогою генеративного алгоритму обчислюється штраф за найде-

шевший вивiд аксiомного сегмента – сегмента з iменем page.

Приклади розпiзнаних зображень нотних текстiв мiстяться на рис. 2.7, 2.8

та 2.9. Граматика, яка використовувалась для розпiзнавання, не повнiстю

описує вхiднi зображення. Так, наприклад, вона не описує лiги, форшлаги,

рiзноманiтнi написи над та пiд нотоносцем тощо. Цi елементи нотного текс-

ту не розпiзнаються, бо вiдсутнi в граматицi, але вони iнодi призводять до
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Рис. 2.7. Приклад розпiзнавання зображення нотних текстiв.

Вхiдне зображення подано чорним кольором на бiлому фонi. На нього за допомогою

операцiї xor накладено червоно-синє зображення, складене з шаблонiв, що вiдповiдають

термiнальним сегментам зображення. Вiртуальнi сегменти–пропуски не вiдображено.

помилок, оскiльки алгоритм розпiзнавання намагається «натягнути» на них

вiдомi йому символи нотного тексту, тi, що мiстяться в його граматицi.

2.4.3. Розпiзнавання модельних зображень математичних ви-

разiв. Окрiм експериментiв з розпiзнавання реальних зображень було вико-

нано значну кiлькiсть експериментiв на модельних зображеннях. Такi експе-

рименти дають можливiсть оцiнити характериcтики роботи програм у iдеаль-

них умовах, коли зображення, яке розпiзнається, повнiстю описується сфор-

мульованою моделлю. Ми наведемо результати експериментальної перевiрки

на прикладi зображень, якi демонструють додавання «в стовпчик» в двiй-
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Рис. 2.8. Приклад розпiзнавання зображення нотних текстiв.

Вхiдне зображення подано чорним кольором на бiлому фонi. На нього за допомогою

операцiї xor накладено червоно-синє зображення, складене з шаблонiв, що вiдповiдають

термiнальним сегментам зображення. Вiртуальнi сегменти–пропуски не вiдображено.
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Рис. 2.9. Приклад розпiзнавання зображення нотних текстiв.

Вхiдне зображення подано чорним кольором на бiлому фонi. На нього за допомогою

операцiї xor накладено червоно-синє зображення, складене з шаблонiв, що вiдповiдають

термiнальним сегментам зображення. Вiртуальнi сегменти–пропуски не вiдображено.
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(a) (b)

(c) (d)

Рис. 2.10. Зображення, якi мiстять додавання «в стопчик» в двiйковiй

системi числення. (a) – незашумлене зображення; (b),(c) – зображення,

отриманi з (a) накладанням адитивного гаусового шуму незалежно в

кожному пiкселi; (d) – результат розпiзнавання зображення (c).

ковiй системi числення. На рис. 2.10(a) – 2.10(c), 2.11(a) наведено приклади

таких зображень рiзних рiвнiв зашумленостi. Всi вони мiстять три рядки, що

складаються з нулiв та одиниць, останнiй рядок є сумою першого та другого

в двiйковiй системi числення.

Граматику таких зображень побудовано таким чином, що її мова мiстить

лише правильнi з математичної точки зору зображення. Отже, задача розпi-

знавання будь-якого вхiдного зображення полягає в його якнайкращiй апро-

ксимацiї математично правильним. У всiх прикладах, якi наведено в данiй
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(a) (b)

Рис. 2.11. Зображення, якi мiстять додавання «в стопчик» в двiйковiй

системi числення. (a) – незашумлене зображення; (b) – результат його

розпiзнавання.

главi, локальна функцiя вiдмiнностi вибиралась так, що розпiзнавання поля-

гає у пошуку зображення з мови граматики, яке вiдрiзняєтья вiд вхiдного в

мiнiмальнiй кiлькостi пiкселiв.

Для того, щоб вiддiлити питання, пов’язанi з конструюванням матема-

тично правильних виразiв вiд питань власне розпiзнавання зображень, ми

перш нiж описувати граматику зображень, опишемо граматику таблицi, що

мiстить тi ж цифри, що записанi на зображеннi, i розташованi у таблицiв тому

ж порядку, що й на зображеннi. Тобто, ми опишемо граматику двовимiрно-

го масиву цiлих чисел, що складається з трьох рядкiв i будь-якої кiлькостi

стовпчикiв. Першi два рядки мiстять доданки, записанi в двiйковiй системi

числення, третiй рядок мiстить результат їх додавання.

Цей масив може розглядатися також i як послiдовнiсть стовпчикiв. Всi

стовпчики можна подiлити на чотири типи залежно вiд того, чи «виробляє»

стовпчик бiт переносу i чи «поглинає» вiн бiт переносу, що «дiстався» йому

вiд попереднього стовпчика. В табл. 2.1 перелiчено цi типи i поданi їх iмена:

col_nn, col_nt, col_un, col_ut. Буква t позначає те, що стовпчик виро-

бляє бiт переносу, буква u – що вiн його поглинає. Буква n означає вiдсутнiсть
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Таблиця 2.1

Чотири типи стовпчикiв

поглинання бiту(u) вироблення бiту(t) назва стовпчика

– – col_nn

– + col_nt

+ – col_un

+ + col_ut

вiдповiдної властивостi. Так, наприклад, стовпчик col_nn

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

0

1

1

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

не виробляє

i не поглинає бiт переносу, стовпчик col_nt

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

1

1

0

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

не поглинає, але виробляє

бiт переносу, стовпчик col_un

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

0

0

1

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

поглинає, але не виробляє бiт переносу, а

стовпчик col_ut

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

1

1

1

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

i поглинає i виробляє бiти переносу. Окрiм наведених

чотирьох типiв стовпчикiв в масивi може бути ще один, найлiвiший стовпчик.

Його структура надзвичайно проста: вiн або ж мiстить одиницю лише в тре-

тьому рядку (якщо вiн поглинає бiт переносу), або ж взагалi вiдсутнiй.

Послiдовнiсть стовпчикiв в масивi пiдкоряється таким правилам:

• найправiший стовпчик не повинен поглинати бiти;

• злiва вiд стовпчика, який виробляє бiт переносу, повинен обов’язково

стояти стовпчик, що його поглинає;

• якщо останнiй стовпчик, що мiстить цифри в першому та другому ряд-
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ках, виробив бiт переносу, то злiва до нього пристиковується стовпчик,

що мiстить лише одиницю в третьому рядку, iнакше такий стовпчик не

утворюється.

Пiсля такого вступу ми розглянемо граматику зображень, що мiстять ма-

тематичнi вирази вказаного типу.

Правила граматики наведено на рис. 2.12 та 2.13. Граматику роздiлено

на двi частини, якi вiдповiдають двом типам пiдграматик: правила першої

частини визначають, як будуються зображення стовпчикiв усiх типiв iз зо-

бражень цифр, друга – побудову всього зображення iз стовпчикiв.

Множина термiнальних сегментiв граматики мiстить сегменти трьох ти-

пiв: тих, що позначають зображення одиницi на полi зору, тих, що познача-

ють нулi, та сегменти, що позначають бiлий пiксел. Сегменти першого типу

мають iм’я one i пов’язанi з еталонним зображенням одиницi, сегменти дру-

гого типу мають iм’я zero та пов’язанi з еталоном нуля. Сегменти третього

типу мають iм’я white_pix, пов’язанi з зображенням бiлого пiксела i вико-

ристовуються для вирiшення технологiчних задач. Множина термiнальних

сегментiв мiстить всi можливi сегменти з iменами one та zero. Сегменти з

iменем white_pix третього типу мають розмiри 1 × 1 пiксел та розташовую-

ться вздовж верхнього та нижнього країв зображення.

Нетермiнальнi сегменти можна розбити на двi групи: сегменти, що ви-

користовуються для побудови стовпчикiв цифр (сегменти з iменами start,

one_1, one_2, zero_1, zero_2, two_2, final_nn, final_un, final_nt,

final_ut, col_nn, col_un, col_nt, col_ut, final, lastcolumn) та

сегменти, що фiгурують в правилах побудови всього зображення як послi-

довностi стовпчикiв (сегменти з iменами start, page_t, page_n, page,

page_l). Сегменти з iменем start, якi використовуються для того, щоб

верхнiй край усiх сегментiв, що позначають стовпчик i сторiнку, збiгався з

верхнiм краєм зображення, входять до обох груп.

Кожне правило мiстить чотири iдентифiкатори, записанi в дужках через
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start->white_pix

one_1->start/one,(0,-1,column_w_one,Image_h)

zero_1->start/zero,(0,0,column_w_zero,Image_h)

zero_2->zero_1/zero,(0,0,column_w_zero,Image_h)

one_2->one_1/zero,(0,0,column_w_zero,Image_h)

one_2->zero_1/one,(0,0,column_w_one,Image_h)

two_2->one_1/one,(0,0,column_w_one,Image_h)

final_nn->zero_2/zero,(0,0,column_w_zero,Image_h)

final_nn->one_2/one,(0,0,column_w_one,Image_h)

final_un->zero_2/one,(0,0,column_w_one,Image_h)

final_nt->two_2/zero,(0,0,column_w_zero,Image_h)

final_ut->one_2/zero,(0,0,column_w_zero,Image_h)

final_ut->two_2/one,(0,0,column_w_one,Image_h)

col_nn->final_nn/white_pix,(column_w_1,-1,1,Image_h)

col_un->final_un/white_pix,(column_w_1,-1,1,Image_h)

col_nt->final_nt/white_pix,(column_w_1,-1,1,Image_h)

col_ut->final_ut/white_pix,(column_w_1,-1,1,Image_h)

final->start/one,(0,Image_double_one_h,column_w_1,double_one_h)

lastcolumn->final/white_pix,(column_w_1,-1,1,Image_h)

Рис. 2.12.
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start->white_pix

page_t->col_nt|start,(-Image_w_1,0,Image_w,1)

page_n->col_nn|start,(-Image_w_1,0,Image_w,1)

page_t->col_ut|page_t,(-Image_w_1,0,Image_w,1)

page_t->col_nt|page_n,(-Image_w_1,0,Image_w,1)

page_n->col_nn|page_n,(-Image_w_1,0,Image_w,1)

page_n->col_un|page_t,(-Image_w_1,0,Image_w,1)

page->white_pix|page_n,(-Image_w_1,0,Image_w,1)

page_l->lastcolumn|page_t,(-Image_w_1,0,Image_w,1)

page->white_pix|page_l,(-Image_w_1,0,Image_w,1)

Рис. 2.13.

кому. Цi iдентифiкатори суть цiлi числа, вони визначають взаємне розташу-

вання другого та третього сегментiв кожного правила подiбно до того, як

це було зроблено в прикладi 2.4.2. Значення iдентифiкаторiв пiдiбранi таким

чином, що:

• кожен стовпчик має певну, наперед задану ширину, яка перевищує ши-

рину зображень цифр;

• верхнiй та нижнiй краї кожного стовпчика збiгаються з вiдповiдно верх-

нiм та нижнiм краями зображення;

• правий край сегментiв, що вiдповiдають недобудованiй сторiнцi (се-

гменти з iменами start, page_t, page_n, page, page_l), збiгається

з правим краєм зображення, а сегмент, що має за iм’я аксiому (page),

збiгається iз самим зображенням.

Множина вiдомих нетермiнальних сегментiв мiстить всi можливi сегмен-

ти з iменами col_nn, col_nt, col_un, col_tt, що мають задану однакову



88

ширину, а їхнiй верхнiй та нижнiй край збiгаються з верхнiм та нижнiм кра-

ями зображення вiдповiдно. Крiм того, до цiєї множини входить аксiомний

сегмент – з iменем page та фрагментом, що збiгається з цiлим полем зору.

Всi iншi нетермiнальнi сегменти будуються в ходi роботи алгоритму 4

синтаксичного аналiзу зображення, який для цiєї структурної конструкцiї

має такий вигляд:

1. Встановлюємо в якостi поточного стовпчика найправiший стовпчик по-

ля зору. Iншими словами, фрагмент поточного стовпчика мiстить всi

пiксели поля зору, якi вiдстоять вiд правого краю зображення щонай-

бiльше на ширину стовпчика;

2. Пiдраховуються штрафи за всi термiнальнi сегменти (сегменти з iмена-

ми zero, one, white_pix), що лежать всерединi поточного стовпчика;

3. За допомогою алгоритму 3 на основi граматики, наведеної на рис. 2.12,

пiдраховуються штрафи за побудову поточного стовпчика для всiх мо-

жливих його типiв: col_nn, col_un, col_nt, col_ut, lastcolumn;

4. Якщо лiвий край стовпчика збiгається з лiвим краєм зображення, то

перейти на крок 6;

5. Поточним стає стовпчик, що знаходиться на 1 пiксел лiвiше за попере-

днiй. З пам’ятi видаляються штрафи за всi термiнальнi сегменти, що

не лежать всерединi поточного стовпчика i пiдраховуються штрафи за

сегменти, що лежать всерединi поточного, але не лежали всерединi по-

переднього стовпчикiв. Перехiд на крок 3.

6. Видалити з пам’ятi штрафи за всi термiнальнi сегменти, окрiм тих, що

мають iм’я white_pix i знаходяться в лiвому та правому верхньому

кутах зображення;

7. На основi пiдрахованих штрафiв за всi типи стовпчикiв та за сегменти

white_pix побудувати найкращий вивiд аксiомного сегмента.



89

Зауважимо, що граф залежностi сегментiв для цього прикладу не є дере-

вом, тож наведений порядок пiдрахунку штрафiв за сегменти визначається

алгоритмом 6 мiнiмiзацiї пам’ятi, наведеним в роздiлi 2.3.5.

Цей приклад є схожим на приклад 1 – з тiєю лише рiзницею, що роль

текстових рядкiв тут вiдiграють стовпчики цифр. Вiдзначимо, що алгоритм

синтаксичного аналiзу, який ми отримали для зображень математичних вира-

зiв на основi формальних побудов, цiлком вiдповiдає алгоритму, що випливає

з iнтуїтивних мiркувань i наведений в коментарях до прикладу 1.

Результати розпiзнавання представлено на рис. 2.10(d) та 2.11(b). Зобра-

ження на рис. 2.10(a)-2.10(c) вiдрiзняються лише рiвнем зашумлення. Резуль-

тати розпiзнавання всiх цих зображень збiгаються, на рис. 2.10(d) наведено

результат розпiзнавання зображення з рис. 2.10(c). Як бачимо, модельнi зо-

браження розпiзнаються правильно навiть за умов сильного, хоча й модель-

ного шуму.

2.5. Висновки до роздiлу

В другому роздiлi дисертацiйної роботи теоретично i експериментально до-

ведено доцiльнiсть та придатнiсть апарату контекстно-вiльних граматичних

конструкцiй для розв’язання певних класiв практичних задач розпiзнавання

семантично насичених зображень зi складною iєрархiчною структурою. Цей

результат досягнуто на основi таких окремих результатiв як його складових.

1. Розширено структуру граматичних правил породження зображень, яка,

на вiдмiну вiд вiдомих, включає правила об’єднання i таких прямоку-

тних сегментiв поля зору, що перетинаються. Показано, що за такого,

вочевидь доцiльного розширення задачi синтаксичного аналiзу реаль-

них зображень залишаються ефективно розв’язними. На основi аналiзу

функцiї схожостi зображень показано, що для певного класу функцiй

таке розширення не порушує їх адитивностi, котра є необхiдною умо-
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вою ефективного синтаксичного аналiзу реальних зображень. А саме,

схожiсть складного зображення, як i ранiше, визначається через суму

схожостей його складових частин, навiть якщо вони перетинаються.

2. Для дослiдженого класу контекстно-вiльних конструкцiй з видiленими

сегментами розроблено процедуру побудови виводу зображення, яка по-

лягає у послiдовному переглядi вже виведених сегментiв зображення i

побудовi нових згiдно правил виводу. Ця процедура має полiномiальну

складнiсть, однак необхiдна для її роботи пам’ять залежить вiд порядку

перегляду сегментiв. Сформульовано та розв’язано задачу такого впо-

рядкування сегментiв, яке забезпечує мiнiмальнi витрати пам’ятi при

виконаннi вказаної процедури.

3. Визначено пiдклас двовимiрних контекстно-вiльних конструкцiй, в рам-

ках яких синтаксичний аналiз зображення має складнiсть, яка лiнiйно

залежить вiд його розмiру, що набагато менше, нiж складнiсть син-

таксичного аналiзу у загальному випадку контекстно-вiльних констру-

кцiй. Конструкцiї цього пiдкласу можуть розумiтись як двовимiрне уза-

гальнення регулярних граматик.

4. Сформульовано основнi принципи побудови швидкодiючих програмних

комплексiв для розпiзнавання зображень, якi задаються за допомогою

контекстно-вiльних конструкцiй з видiленими сегментами. Швидкодiя

алгоритмiв синтаксичного аналiзу забезпечується тим, що:

(a) певнi фрагменти зображення виводяться в рамках таких пiдкласiв

граматик, якi допускають синтаксичний аналiз бiльш ефективний,

нiж в загальному випадку, наприклад, в рамках двовимiрних ре-

гулярних граматик;

(b) технологiя синтаксичного аналiзу зображення допускає включення

стороннiх процедур розпiзнавання, результат яких використовує-

ться так, що беруться до уваги лише виводи, якi мiстять (або не

мiстять) той чи iнший сегмент.
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5. Побудовано програмний комплекс для конструювання прототипiв про-

грам розпiзнавання зображень на основi контекстно-вiльних констру-

кцiй з видiленими сегментами. На основi цього комплексу було побудо-

вано програми для розпiзнавання програми розпiзнавання кiлькох ре-

альних типiв зображень (звичайнi та нотнi тексти) i цiлого ряду модель-

них. Це забезпечило перевiрку теоретичних положень роздiлу в практи-

чнiй площинi.
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РОЗДIЛ 3

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРIВ СТРУКТУРНИХ КОНСТРУКЦIЙ

Попереднiй роздiл роботи присвячено розпiзнаванню зображень за допомо-

гою контекстно-вiльних конструкцiй. Не менш важливими є питання побудо-

ви контекстно-вiльних конструкцiй, якi задають тi чи iншi класи зображень.

Точнiше, важливою як з практичної так i з теоретичної точок зору є задача

настройки параметрiв заданої контекстно-вiльної конструкцiї на основi при-

кладiв зображень та вiдповiдних їм результатiв розпiзнавання.

Даний роздiл складається з трьох пiдроздiлiв: перший присвячено по-

становцi загальної задачi настройки параметрiв та її розв’язанню для класу

оптимiзацiйних задач з лiнiйною за параметрами цiльовою функцiєю. В дру-

гому пiдроздiлi задачу настройки параметрiв контекстно-вiльних констру-

кцiй сформульовано як задачу настройки вказаного класу. Третiй пiдроздiл

присвячено експериментальнiй перевiрцi отриманих алгоритмiв на прикладi

настройки еталонiв лiтер для задачi розпiзнавання текстових зображень.

3.1. Постановка та розв’язання загальної задачi настройки па-

раметрiв

В цьому пiдроздiлi ми наведемо загальну постановку та загальний розв’язок

задачi налаштування параметрiв безвiдносно до структурних конструкцiй.

Результати, викладенi тут, є очевидним узагальненням результатiв, наведе-

них в [5], i слугують для плавного переходу до складнiших технiчно ( але не

iдейно) результатiв наступного пiдроздiлу.

Задача, що розглядатиметься в цьому пiдроздiлi, має такий формат: нехай

об’єкт розпiзнавання характеризується двома множинами: множиною станiв

K та множиною спостережень X. Нехай Φ – певна множина, яку ми на-

зиватимемо множиною векторiв параметрiв. Вважатимемо заданим також
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αϕ : X → K, ϕ ∈ Φ, – алгоритм розпiзнавання, який ставить у вiдповiд-

нiсть спостереженню x ∈ X стан об’єкта k = αϕ(x) i залежить вiд вектора

параметрiв ϕ ∈ Φ.

Задача настройки полягає у тому, щоб для заданої навчальної множи-

ни, яка складається з m пар спостереження-вiдповiдний йому стан об’єкта

(x1, k1), (x2, k2), . . . , (xm, km), знайти такий вектор параметрiв ϕ, при яко-

му всi спостереження iз навчальної множини розпiзнаватимуться правильно:

αϕ(xi) = ki, i ∈ {1, . . . , m}.

Ми обмежимось лише задачами, в яких алгоритми розпiзнавання мають

форму:

k∗ = arg min
k∈K

Gϕ(x, k), (3.1)

де Gϕ : X × K → R – функцiя, яка вказує, який штраф слiд заплатити

за прийняття рiшення k щодо стану об’єкта за умови спостереження x та

значення вектора параметрiв ϕ.

Ми пропонуємо розв’язок задачi настройки у випадку, коли функцiя Gϕ

у формулi (3.1) є лiнiйною за вектором параметрiв ϕ, а отже, може бути

представлена у виглядi скалярного добутку Gϕ(x, k) = 〈ϕ, ψ(x, k)〉 вектора

параметрiв ϕ та деякого вектора ψ(x, k), компоненти якого залежать вiд вхi-

дного зображення x та стану k об’єкта.

В цьому випадку рiвняння (3.1) є еквiвалентним системi лiнiйних нерiв-

ностей:

〈ϕ, ψ(x, k∗)〉 < 〈ϕ, ψ(x, k)〉 ∀k ∈ K\{k∗}. (3.2)

Вiдповiдно для навчальної множини (x1, k1), (x2, k2), . . . , (xm, km) ця си-

стема матиме вигляд:

〈ϕ, ψ(xi, ki)〉 < 〈ϕ, ψ(xi, k)〉 ∀k ∈ K\{ki}, i ∈ {1, . . . , m}.

Використовуючи лiнiйнiсть скалярного добутку, виконаємо еквiвалентнi пе-
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ретворення останньої формули:

〈ϕ, ψ(xi, k) − ψ(xi, ki)〉 > 0 ∀k ∈ K\{ki}, i ∈ {1, . . . , m},

〈ϕ, ψ
′
(xi, ki, k)〉 > 0 ∀k ∈ K\{ki}, i ∈ {1, . . . , m}, (3.3)

де за допомогою ψ
′
(xi, ki, k) позначено вектор ψ(xi, k) − ψ(xi, ki).

Таким чином, розв’язання задачi настройки полягає у вiдшуканнi хоча б

одного вектора ϕ такого, який задовольняє систему m · (|K| − 1) лiнiйних

нерiвностей (3.3). Для розв’язання задач такого типу iснує значна кiлькiсть

алгоритмiв. Складнiсть i специфiка задачi (3.3) полягає в тому, що, як бу-

де показано далi, у випадку настройки структурних конструкцiй потужнiсть

множини станiв K, а отже, i кiлькiсть нерiвностей у цiй системi, експоненцiй-

но зростають iз розмiрами навчальних зображень. Це унеможливлює вико-

ристання для розв’язання задачi алгоритмiв, час роботи яких залежить вiд

розмiрiв системи.

На щастя, iснують алгоритми, а саме алгоритми персептрона [67] та Ко-

зинця [68], якi не потребують перегляду всiх нерiвностей системи, а потребу-

ють лише ефективного алгоритму пошуку нерiвностей, якi не виконуються.

Час роботи цих алгоритмiв залежить не вiд кiлькостi нерiвностей, а вiд iнших

характеристик системи. Розглянемо вказанi алгоритми детальнiше.

Алгоритм 8 Алгоритм Козинця [68] для знаходження розв’язку (3.3)

1: Вибрати довiльний вектор ϕ 6= 0 iз випуклої оболонки множини векто-

рiв ψ
′
(xi, ki, k).

2: Знайти нерiвнiсть системи, яка не виконується для поточного значення ϕ:

знайти i ∈ {1, . . . , m}, для якого ∃k ∈ K\{ki} : 〈ϕ, ψ
′
(xi, ki, k)〉 ≤ 0 .

3: Якщо такого i ∈ {1, . . . , m} немає, то кiнець. Вектор ϕ знайдено.

4: Обчислити нове значення вектора параметрiв ϕ як перпендикуляр, опу-
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щений на вiдрiзок, що з’єднує вектори ϕ та ψ
′
= ψ

′
(xi, ki, k):

ϕ := (1 − β) · ϕ + β · ψ
′
, (3.4)

де β =
ϕ2 − 〈ϕ, ψ

′
〉

(ϕ − ψ)2
.

В останньому виразi використано позначення ϕ2 = 〈ϕ, ϕ〉.

Перейти на крок 2.

Зауважимо, що, оскiльки 〈ϕ, ψ
′
〉 ≤ 0, а ϕ2−〈ϕ, ψ

′
〉 = (ϕ−ψ

′
)2−ψ

′2
+〈ϕ, ψ

′
〉,

то значення β завжди знаходиться в межах iнтервалу [0; 1]. Це, в свою чергу,

означає, що формула (3.4) завжди визначає точку всерединi вiдрiзку мiж

векторами ϕ та ψ
′
= ψ

′
(xi, ki, k).

Алгоритм 9 Алгоритм персептрона [67] для знаходження розв’язку (3.3)

1: Покласти ϕ = 0.

2: Знайти нерiвнiсть системи, яка не виконується для поточного значення ϕ:

знайти i ∈ {1, . . . , m}, для якого ∃k ∈ K\{ki} : 〈ϕ, ψ
′
(xi, ki, k)〉 ≤ 0 .

3: Якщо такого i ∈ {1, . . . , m} немає, то кiнець. Вектор ϕ знайдено.

4: Обчислити нове значення вектора параметрiв ϕ за формулою:

ϕ := ϕ − ψ
′
(xi, ki, k)

та перейти на крок 2.

Для формулювання теорем, якi доводять, що вказанi алгоритми вирiшу-

ють систему (3.3) i дають верхню оцiнку часу їх роботи, введемо кiлька позна-

чень. Позначимо за допомогою Ψ множину тих векторiв, скалярний добуток

яких на вектор параметрiв ϕ має бути бiльшим за нуль: Ψ = {ψ
′
(xi, ki, k) :

i ∈ {1, . . . , m}, k ∈ K\{ki}}. За допомогою Ψ позначимо випукле замикання

цiєї множини. Введемо позначення ε2 i D2 для квадратiв довжини вiдповiдно

найкоротшого вектора з множини Ψ та найдовшого – з множини Ψ:

ε2 = min
ψ∈Ψ

〈ψ, ψ〉,
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D2 = max
ψ∈Ψ

〈ψ, ψ〉.

Теорема 1. [5] Алгоритм 8 вирiшує систему (3.3) не бiльше, нiж за

ln(D2/ε2)
ln(1+ε2/D2) iтерацiй.

Теорема 2. [67,69] Алгоритм 9 вирiшує систему (3.3) не бiльше, нiж за

D2

ε2 iтерацiй.

3.2. Задача настройки параметрiв контекстно-вiльних констру-

кцiй

Нехай задано контекстно-вiльну конструкцiю G =< Γ, Z, S, P, sε >. Як i в

пунктi 2.4.1 вважатимемо, що зображення, якi подаються для розпiзнавання,

можуть бути складенi з елементарних, неподiльних частин. Наприклад, для

зображень текстових сторiнок такими є зображення лiтер тексту та пропускiв

як мiж ними, так i мiж рядками тексту. Кожна з таких неподiльних частин

має своє iдеальне, незашумлене зображення. У випадку текстових сторiнок

ними є зображення кожної з лiтер, а також пропускiв. Множину таких зо-

бражень позначатимемо E i називатимемо множиною еталонних зображень.

Множина Z термiнальних сегментiв має ту особливiсть, що сегменти з одна-

ковими iменами мають однаковi розмiри i вiдрiзняються один вiд одного лише

зсувом, тобто паралельним переносом усiх пiкселiв даного сегмента на один i

той же вектор. Сегменти з однаковим iменем вiдповiдають одному еталонно-

му зображенню з множини E. I навпаки, кожному еталону e ∈ E вiдповiдає

група сегментiв iз множини термiналiв Z(e) ⊂ Z. Множину E еталонних

зображень множини Z термiнальних сегментiв позначатимемо надалi E(Z).

Вiдмiннiсть еталонного зображення e(z) вiд фрагмента зображення x(z),

якi задаються сегментом z, визначатиме штраф q(z, x) за термiнальний се-

гмент z. Цей штраф обчислюватиметься згiдно формули (2.10), яку ми по-
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вторимо тут для зручностi:

q(z, x) =
∑

t∈g(z)

(
[e(z)(t)

]2
− 2 · x(z)(t) · e(z)(t)

)
.

Нехай G =< Γ, Z, S, P, sε > – контекстно-вiльна конструкцiя, x – вхi-

дне зображення. Iз урахуванням введеної функцiї q(z, x) задача розпiзнава-

ння (3.1) може бути конкретизована так:

Задача 5. (розпiзнавання) Знайти такий вивiд p̄∗ аксiомного сегмента sε

зображення x, якому вiдповiдає мiнiмальний сумарний штраф за термi-

нальнi сегменти:

p̄∗ = arg min
p̄∈P̄ (sε)

∑

z∈Z(p̄)

∑

t∈g(z)

([
e(z)(t)

]2
− 2 · e(z)(t) · x(z)(t)

)
. (3.5)

Через P̄ (s) позначено множину виводiв сегмента s, а за допомогою z ∈

Z(p̄) – перегляд усiх термiнальних сегментiв, якi беруть участь у виводi p̄.

Нехай L = {(x1, p̄1), . . . , (xm, p̄m)} – навчальна вибiрка: xi – i-те зображе-

ння, p̄i – вiдповiдне йому дерево виводу в структурнiй конструкцiї G. Нехай

також E(Z) – множина еталонних зображень для всiх груп термiналiв.

Задача 6. (настройки) Знайти такi зображення e ∈ E(Z), щоб результат

розпiзнавання кожного з навчальних зображень збiгався iз вказаним йому

деревом виводу:

p̄i = arg min
p̄∈P̄ (sε)

∑

z∈Z(p̄)

∑

t∈g(z)

(
e(z)(t)2 − 2 · e(z)(t) · xi(z)(t)

)
∀i ∈ {1, . . . , m}.

(3.6)

Цiльова функцiя у формулi (3.6) не є лiнiйною за параметрами e(z), z ∈ Z,

а отже, задача не може бути безпосередньо розв’язана способом, наведеним

в попередньому пiдроздiлi.

Для розв’язання задачi 6 кожну (для кожної пари z i t) функцiю вигля-

ду e(z)(t)2 − 2 · e(z)(t) · x(z)(t), єдиний параметр e(z)(t) якої повинен бути

налаштований, замiнимо на функцiю ϕ
(1)
e(z)(t) + ϕ

(2)
e(z)(t) · x(z)(t), яка лiнiйно
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залежить вiд двох незалежних параметрiв ϕ
(1)
e(z)(t) та ϕ

(2)
e(z)(t). Очевидно, що

множина таких функцiй включає в себе множину функцiй першого типу i

збiгається з нею у випадку, коли ϕ
(1)
e(z)(t) ≥ 0 i ϕ

(2)
e(z)(t) = −2 ·

√
ϕ

(1)
e(z)(t). Па-

раметри ϕ
(1)
e(z)(t) та ϕ

(2)
e(z)(t) можуть iнтерпретуватись як такi, що визначають

штрафну функцiю вигляду q(x, e) =
∑

t∈g(z)

((
x(z)(t) − e(z)(t)

)2
+ b(z)(t)

)
,

де e(z)(t) = −ϕ
(1)
e(z)(t)/2, а b = ϕ

(2)
e(z)(t) − [e(z)(t)]2.

Перепишемо задачу настройки з урахуванням введеної замiни:

Задача 7. (настройки) Знайти такi параметри ϕ(1)(t) та ϕ(2)(t), щоб ре-

зультат розпiзнавання кожного з навчальних зображень з множини L збi-

гався iз вказаним йому деревом виводу:

p̄i = arg min
p̄∈P̄ (sε)

∑

z∈Z(p̄)

∑

t∈g(z)

(
ϕ

(1)
e(z)(t) + ϕ

(2)
e(z)(t) · x

i(z)(t)
)

∀i ∈ {1, . . . , m}. (3.7)

Довiльному дереву виводу p̄ поставимо у вiдповiднiсть функцiю

αp̄ : Z → {0, 1}, значення якої αp̄(z) дорiвнює одиницi, якщо термiнальний

сегмент z входить до множини Z(p̄) i нулю в протилежному випадку.

Кожному дереву p̄i, i ∈ {1, . . . , m} з навчальної вибiрки таким самим

чином поставимо у вiдповiднiсть функцiї αi = αp̄i.

Задача (3.7) є еквiвалентною такiй системi лiнiйних нерiвностей:

∑

z∈Z(p̄)

∑

t∈g(z)

(
ϕ

(1)
e(z)(t) + ϕ

(2)
e(z)(t) · x

i(z)(t)
)
−

−
∑

z∈Z(p̄i)

∑

t∈g(z)

(
ϕ

(1)
e(z)(t) + ϕ

(2)
e(z)(t) · x

i(z)(t)
)

> 0 ,

∀i ∈ {1, . . . , m}, p̄ ∈ P̄ (sε)\{p̄
i} ,

яка з урахуванням введених позначень може бути записана так:

∑

z∈Z

αp̄(z)
∑

t∈g(z)

(
ϕ

(1)
e(z)(t) + ϕ

(2)
e(z)(t) · x

i(z)(t)
)
−

−
∑

z∈Z

αi(z)
∑

t∈g(z)

(
ϕ

(1)
e(z)(t) + ϕ

(2)
e(z)(t) · x

i(z)(t)
)

> 0 ,

∀i ∈ {1, . . . , m}, p̄ ∈ P̄ (sε)\{p̄
i} .
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Згрупувавши подiбнi члени, отримаємо:

∑

z∈Z

(αp̄(z) − αi(z))
∑

t∈g(z)

(
ϕ

(1)
e(z)(t) + ϕ

(2)
e(z)(t) · x

i(z)(t)
)

> 0,

∀i ∈ {1, . . . , m}, p̄ ∈ P̄ (sε)\{p̄
i} . (3.8)

Нехай e ∈ E(Z) – еталонне зображення. Позначимо через Z(e) множину

всiх тих сегментiв, чиї еталоннi зображення збiгаються з e. Перепишемо (3.8),

використавши введене позначення:

∑

e∈E(Z)

∑

z∈Z(e)

(αp̄(z) − αi(z))
∑

t∈g(z)

ϕ(1)
e (t)+

+
∑

e∈E(Z)

∑

z∈Z(e)

(αp̄(z) − αi(z))
∑

t∈g(z)

xi(z)(t)ϕ(2)
e (t) > 0,

∀i ∈ {1, . . . , m}, p̄ ∈ P̄ (sε)\{p̄
i} . (3.9)

Таким чином, розв’язання задачi (3.7) полягає у вiдшуканнi такого ве-

ктора параметрiв ϕ з координатами {ϕ
(1)
e (t), ϕ

(2)
e (t) | e ∈ E(Z), t ∈ T (e)},

що задовольняє систему лiнiйних нерiвностей (3.9). Розмiрнiсть вектора па-

раметрiв дорiвнює сумарнiй кiлькостi пiкселiв у всiх еталонних зображеннях

термiнальних сегментiв, а кiлькiсть нерiвностей системи дорiвнює m·(|P̄ |−1),

де |P̄ | – потужнiсть множини, яка мiстить всi можливi дерева виводу вхiдного

зображення в заданiй структурнiй конструкцiї.

Зрозумiло, що для розв’язання систем такого розмiру алгоритми, скла-

днiсть яких пропорцiйна розмiрностi простору чи кiлькостi нерiвностей, не-

придатнi. Алгоритми персептрона та Козинця, наведенi в попередньому пiд-

роздiлi, позбавленi цього недолiку i можуть бути використанi для розв’язання

системи (3.9). У якостi вектора параметрiв при цьому виступає вектор ϕ з ко-

ординатами ϕ
(1)
e (t) та ϕ

(2)
e (t), а у якостi вектора ψ

′
– вектор з координатами

(αp̄(z)−αi(z)) та (αp̄(z)−αi(z))xi(z)(t), z ∈ Z, i ∈ {1, . . . , m}, p̄ ∈ P̄ (sε)\{p̄
i}.

Для повноти викладення наведемо алгоритм персептрона у введених ко-

ординатах:
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Алгоритм 10 Алгоритм персептрона для знаходження розв’язку (3.9).

1: Покласти ϕ
(1)
e (t) = 0, ϕ

(2)
e (t) = 0, ∀e ∈ E(Z), t ∈ T (e).

2: Знайти нерiвнiсть системи, яка не виконується для поточних значень

параметрiв:

знайти i ∈ {1, . . . , m}, для якого

p̄i 6= arg minp̄∈P̄ (sε)

∑
z∈Z(p̄)

∑
t∈g(z)

(
ϕ

(1)
e(z)(t) + ϕ

(2)
e(z)(t) · x

i(z)(t)
)

.

3: Якщо такого i ∈ {1, . . . , m} немає, то кiнець. Параметри

ϕ
(1)
e(z)(t), ϕ

(2)
e(z)(t), e ∈ E(Z), t ∈ T (e), якi задовольняють вихiдну систему

нерiвностей (3.9), знайдено.

4: Iнакше, якщо p̄′ = arg minp̄∈P̄ (sε)

∑
z∈Z(p̄)

∑
t∈g(z)

(
ϕ

(1)
e(z)(t) + ϕ

(2)
e(z)(t) · x

i(z)(t)
)

i p̄′ 6= p̄i, обчислити нове значення вектора параметрiв за формулою:

ϕ
(1)
e(z)(t) := ϕ

(1)
e(z)(t) + 1, ∀z ∈ Z(p̄′), t ∈ g(z)

ϕ
(1)
e(z)(t) := ϕ

(1)
e(z)(t) − 1, ∀z ∈ Z(p̄i), t ∈ g(z)

ϕ
(2)
e(z)(t) := ϕ

(2)
e(z)(t) + xi(z)(t), ∀z ∈ Z(p̄′), t ∈ g(z)

ϕ
(2)
e(z)(t) := ϕ

(2)
e(z)(t) − xi(z)(t), ∀z ∈ Z(p̄i), t ∈ g(z)

та перейти на крок 2.

Зазначимо, що крок 2 алгоритму в найгiршому випадку потребує роз-

пiзнавання усiх m зображень з навчальної вибiрки i порiвняння отриманих

дерев виводу з вiдповiдними деревами, що мiстяться у навчальнiй множинi,

а кожна iтерацiя кроку 4 потребує двократного перегляду вхiдного зображе-

ння.

Експерименти (див. наступний пiдроздiл) з алгоритмами Козинця та пер-

септрона настройки вектора параметрiв ϕ
(1)
e (t), ϕ

(2)
e (t) у задачi (3.7) виявили,

що на реальних зображеннях настройка вiдбувається за час, завеликий для

практичного застосування цих алгоритмiв. Значну кiлькiсть iтерацiй, необ-

хiдних алгоритмам Козинця та персептрона, можна пояснити наступними
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емпiричними мiркуваннями. Рiзнi компоненти вектора параметрiв нерiвно-

мiрно впливають на значення доданкiв у формулi (3.7). Внаслiдок цього ко-

жна змiна значення коефiцiєнта ϕ
(2)
e (t) на величину xi(z)(t), що є кольором

зображення в деякiй точцi i приймає значення, наприклад, вiд 0 до 255, ви-

магає адекватного налаштування ϕ
(1)
e (t), яке може потребувати до 255 циклiв

алгоритму персептрона, в кожному з яких вiдбувається збiльшення ϕ
(1)
e (t) на

одиницю.

Однаковий вплив рiзних компонент вектора параметрiв на значення суми

в формулi (3.7) забезпечується ортонормованим базисом ψ(1), ψ(2), в якому

можуть бути записанi функцiї ϕ
(1)
e(z)(t) + ϕ

(2)
e(z)(t) · x

i(z)(t):

p̄i = arg min
p̄∈P̄ (sε)

∑

z∈Z(p̄)

∑

t∈g(z)

(
ϕ̂

(1)
e(z)(t)ψ

(1)(xi(z)(t)) +

+ϕ̂
(2)
e(z)(t)ψ

(2)(xi(z)(t))
)
∀i ∈ {1, . . . , m}, (3.10)

де функцiї ψ(1)(u), u ∈ U та ψ(2)(u), u ∈ U – ортонормованi полiноми Чеби-

шева. Кожна ψ(j) є полiномом (j − 1)-го порядку. При цьому вони пов’язанi

мiж собою наступними обмеженнями:

∑

u∈U

ψ(t)(u) · ψ(s)(u) =





1, t = s

0, t 6= s
. (3.11)

При використаннi в формулi (3.10) базисних функцiй ψ(1) та ψ(2) час ро-

боти алгоритмiв Козинця та персептрона при настройцi на реальних зобра-

женнях зменшився у три-десять разiв.

3.3. Експериментальна перевiрка

Роботу алгоритмiв настройки 8 та 9 було перевiрено на текстових зображен-

нях, точнiше, на зображеннях окремих текстових рядкiв.

Спрощена постановка задачi розпiзнавання текстового рядка, що вико-

ристовувалась нами, неформально може бути описана таким чином: задано



102

еталоннi зображення лiтер, всi вони мають однаковi висоту, що збiгається

з висотою зображення, але, взагалi кажучи, рiзну ширину. В множинi лiтер

присутня лiтера «пропуск», яка має одиничну ширину. Для вхiдного зображе-

ння текстового рядка необхiдно шляхом горизонтальної конкатенацiї еталонiв

побудувати таке зображення, яке б найменше вiдрiзнялося вiд вхiдного.

Вiдповiдна граматика текстового рядка задається так: поле зору

T = {(i, j) : 0 ≤ i ≤ W, 0 ≤ j ≤ H}. Сегменти граматики мають прямокутну

форму i висоту, яка збiгається з висотою всього зображення. Множину се-

гментiв S можна роздiлити на двi пiдмножини:

1. Пiдмножину термiнальних сегментiв, якi задають положення на полi

зору зображень лiтер. Цi сегменти мають ширину, рiвну ширинi ша-

блона вiдповiдної лiтери i можуть бути розташованi у будь-якому мi-

сцi поля зору. Ми позначатимемо їх за допомогою zk(e), 0 ≤ k ≤

W − w(e) + 1, де k визначає положення лiвого краю сегмента по го-

ризонталi, а e задає еталон лiтери, положення якої визначає сегмент:

zk(e) = (v(e), {(i, j) : k ≤ i < k + w(e), 0 ≤ j ≤ H}), через w(e) та v(e)

позначено вiдповiдно ширину шаблону e та його iм’я.

2. Пiдмножину нетермiнальних сегментiв, якi позначають вже розпiзнану

частину рядка. Лiвий край цих сегментiв збiгається з лiвим краєм поля

зору. Всi вони мають однакове iм’я L i в процесi розпiзнавання мiстять

найдешевшу послiдовнiсть термiнальних сегментiв, якi їх покривають,

щiльно прилягаючи один до одного. Ми позначатимемо цi сегменти sl,

де l визначає положення правого краю сегмента: sl = {(i, j) : 0 ≤ i ≤

l, 0 ≤ j ≤ H}

Аксiомним сегментом є сегмент (L, sW ).

Маски правил виводу мають вигляд:

L → v(e),

L → L|v(e), e ∈ E ,
(3.12)
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де, як i ранiше, знак | використано на позначення горизонтальної конкате-

нацiї, а не для скороченого запису кiлькох правил, як це прийнято в теорiї

формальних мов та граматик.

Перше правило є правилом замiни. Друге – правилом конкатенацiї i вка-

зує, що два сегменти з iменами L та v(e) можуть бути поєднанi в горизон-

тальному напрямку, якщо вони щiльно прилягають один до одного, тобто

якщо правий край сегмента з iменем L на одиницю менший за правий край

сегмента v(e). Множина (3.12) масок правил виводу означає, що незашумле-

ний текстовий рядок є послiдовнiстю еталонiв, розташованих у довiльному

порядку.

Для перевiрки алгоритмiв використовувались зображення двох типiв: вла-

сноруч згенерованi та сильно зашумленi реальнi.

На штучних прикладах було змодельовано ситуацiю невiдомих еталонних

зображень лiтер. В цьому випадку, якщо прийняти гiпотезу, що зображен-

ня спотворенi за допомогою адитивного гаусiвського шуму, розв’язання за-

дачi найправдоподiбнiшого оцiнювання еталонних зображень термiнальних

сегментiв зводиться до пошуку усереднених зображень лiтер, доступних у

навчальнiй вибiрцi зображень текстових рядкiв. Використання отриманих

еталонiв у якостi вектора параметрiв алгоритму розпiзнавання iз локальною

функцiєю вiдмiнностi (2.8) ми у подальшому називатимемо «пiдхiд iз усере-

дненням шаблонiв лiтер».

Для локальної функцiї вiдмiнностi, що була використана в формулах (3.7)

або (3.10), компоненти вектора параметрiв не можуть розглядатися як ета-

лоннi зображення лiтер. Їх пошук слiд здiйснювати за допомогою розв’язання

задачi настройки (3.1).

3.3.1. Приклади, коли усереднення шаблонiв лiтер не працює.

У разi, коли припущення пiдходу iз усередненням шаблонiв лiтер виявля-

ються неправильними, отримане значення вектора параметрiв не веде до
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Рис. 3.1. Зображення для настройки усередненням шаблонiв

лiтер «С» та «Е»

правильного розпiзнавання навiть тих навчальних зображень, якi викори-

стовувались для усереднення. Водночас алгоритм розпiзнавання, отриманий

в результатi розв’язання задачi настройки 6, позбавлений цiєї вади.

Зображення на рис. 3.1 та 3.2 демонструють описану ситуацiю. Для по-

будови еталонiв лiтер використовувалося навчальне зображення 3.1, яке мi-

стить один зразок лiтери «C» та сiм зразкiв лiтери «E», останнiй з яких було

спотворено. Пiсля усереднення спотворене зображення лiтери «Е» виявляє-

ться «бiльш схожим» на еталон лiтери «С» i тому на зображеннi 3.2 розпiзна-

ється неправильно. На навчальному зображеннi ця помилка теж присутня —

воно розпiзнається як «СЕЕЕЕЕЕС».

⇒ ССЕ

Рис. 3.2. Спотворене зображення лiтери «Е» розпiзнається неправильно

При використаннi запропонованих алгоритмiв настройки зображення на

рис. 3.1 та 3.2 розпiзнаються правильно.

Кiлькiсно, але не якiсно складнiший приклад показано на рис. 3.3 та 3.4.

Усереднення знову призводить до неправильного розпiзнавання, а запропо-

нований пiдхiд дає безпомилковий результат.

3.3.2. Настройка на реальних зображеннях. Для тестування

програми на реальних зображеннях було використано приклад на рис. 3.5.
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Рис. 3.3. Зображення для настройки. Спотворенi зображення лiтер

позначено сiрим

граидідзн'_реч'_рдблч_.ься_граидідзиимн_
зесдбакіи,_ддиа_понрдда_рдбить'ітелике_оардкі

Рис. 3.4. Неправильне розпiзнавання на основi шаблонiв, усереднених за

зображенням 3.3
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Рис. 3.5. Сильнозашумлене реальне зображення, що використовувалось для

тестування програми налаштування еталонiв.
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Для налаштування програми було вибрано рядки, позначенi на зображен-

нi «пташкою». Для кожного з цих рядкiв було введено сегментацiю i еталони

було налаштовано таким чином, щоб результат розпiзнавання цих рядкiв збi-

гався з введеною сегментацiєю.

Для тестування отриманих еталонiв було використано всi iншi рядки, що

не приймали участi в процесi налаштування еталонiв. Результат розпiзнава-

ння зображено на рис. 3.6 та 3.7.

Для порiвняння на рис. 3.8 та 3.9 наведено результати розпiзнавання на

основi еталонiв, отриманих за допомогою усереднення.

На рис. 3.10 та 3.11 зображено результати розпiзнавання зображення 3.5

за допомогою популярної комерцiйної програми розпiзнавання текстiв Fi-

neReader в режимах без навчання та з навчанням на всьому вхiдному зо-

браженнi 3.5. При цьому, щоправда, приклади символiв iз правої, найзашум-

ленiшої частини зображення ввести не вдалось, оскiльки пiсля бiнаризацiї,

яку проводить FineReader в процесi навчання, в цiй частинi зображення всi

пiксели стають бiлими, а, отже, неiнформативними.

Результати порiвняння алгоритму настройки з пiдходом усереднення ета-

лонiв та результатами роботи програми FineReader наведено в табл. 3.1.

Рядки таблицi вiдповiдають таким програмам:

• Настройка – програмi розпiзнавання в структурних конструкцiях на

основi еталонiв, налаштованих за допомогою розглянутих методiв;

• Усереднення – програмi розпiзнавання в структурних конструкцiях

на основi еталонiв, побудованих на основi «пiдходу з усередненням ета-

лонiв»;

• FineReader – програмi FineReader;

• FineReader learn – програмi FineReader пiсля попереднього нала-

штування еталонiв лiтер на основi всього зображення на рис. 3.5;

У стовпчику З навчальною вибiркою наведено процент неправильно роз-

пiзнаних лiтер у випадку, коли до пiдрахунку залучалися також рядки, на
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Рис. 3.6. Результат розпiзнавання зображення 3.5. Перша частина. Рядки,

що використовувались для налаштування еталонiв, видiленi «пташкою» i,

згiдно з постановкою задачi настройки, розпiзнанi правильно.
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Рис. 3.7. Результат розпiзнавання зображення 3.5. Друга частина. Рядки,

що використовувались для налаштування еталонiв, видiленi «пташкою» i,

згiдно з постановкою задачi настройки, розпiзнанi правильно.
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Рис. 3.8. Результат розпiзнавання зображення 3.5 за допомогою шаблонiв,

отриманих за методом усереднення. Перша частина. Рядки, що

використовувались для налаштування еталонiв, видiленi «пташкою», але

незважаючи на свою участь у процесi навчання, розпiзнанi неправильно.
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Рис. 3.9. Результат розпiзнавання зображення 3.5 за допомогою шаблонiв,

отриманих за методом усереднення. Друга частина. Рядки, що

використовувались для налаштування еталонiв, видiленi «пташкою», але

незважаючи на свою участь у процесi навчання, розпiзнанi неправильно.
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Рис. 3.10. Результат розпiзнавання зображення 3.5 за допомогою популярної

комерцiйної програми FineReader в режимi без навчання.
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Рис. 3.11. Результат розпiзнавання зображення 3.5 за допомогою популярної

комерцiйної програми FineReader пiсля навчання на матерiалi всього

зображення 3.5.
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Таблиця 3.1

Кiлькiсть помилок (у процентах) розпiзнавання зображення на

рис. 3.5, допущених рiзними програмами

Алгоритм З навчальною вибiркою Без навчальної вибiрки

Настройка 2,9 3,8

Усереднення 12,1 13

FineReader 16,3 17,5

FineReader learn 15,5 16,3

яких проводилось налаштування еталонiв (рядки, позначенi на зображеннях

«пташкою»). Значна рiзниця в результатах для рядка табл. 3.1 Настрой-

ка пояснюється тим, що рядки, якi використовувались для настройки, були

розпiзнанi цим алгоритмом абсолютно безпомилково, як цього вимагає поста-

новка задачi (3.1). Рiзниця в результатах iнших алгоритмiв не така значна,

а її одностороннiсть – при врахуваннi навчальних рядкiв помилка завжди

менша – може бути пояснена тим, що для налаштування вибирались репре-

зентативнi рядки вiдносно хорошої якостi.

В табл. 3.2 наведено порiвняння часу роботи алгоритмiв персептрона та

Козинця по налаштуванню параметрiв для обох базисiв – полiномiального та

ортонормованого.

Згiдно з таблицею найшвидший алгоритм (алгоритм Козинця в ортонор-

мованому базисi) бiльш як у 27 разiв швидший за найповiльнiший (алгоритм

персептрона у полiномiальному базицi). Алгоритми у таблицi представленi

в порядку зменшення їхньої швидкодiї. Цей порядок зазвичай зберiгається

для будь-яких вхiдних зображень, змiнюються лише спiввiдношення кiлько-

стi циклiв, якi необхiднi рiзним алгоритмам.

Окрiм текстiв, схожих на той, що представлено на рис. 3.5, алгоритми на-

стройки тестувались також на зображеннях, що поданi на рис. 3.12 та 3.13.
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Таблиця 3.2

Кiлькiсть iтерацiй налаштування параметрiв, що була витрачена

рiзними алгоритмами для зображення на рис. 3.5

Алгоритм Кiлькiсть iтерацiй

Козинець, ортонормований базис 820

Персептрон, ортонормований базис 2910

Козинець, полiномiальний базис 3150

Персептрон, полiномiальний базис 22375

Рис. 3.12. Приклад реального зображення для настройки

Зображення на рис. 3.12 використовувалось для налаштування еталонiв, а

зображення на рис. 3.13 розпiзнавалося. Результат розпiзнавання, також на-

ведений на 3.13, мiстить деякi помилки. Бiльшiсть з них пояснюється тим,

що деякi лiтери на навчальному зображеннi 3.12 зустрiчалися лише один-два

рази, або ж узагалi не зустрiчалися.

3.4. Висновки до роздiлу. Визначення подальших напрямкiв

дослiджень

Результати, описанi в цьому роздiлi, визначають новий напрямок у налашту-

ваннi алгоритмiв структурного розпiзнавання i полягають у наступному:

1. Вперше сформульовано задачу настройки (навчання) контекстно-

вiльних конструкцiй, як задачу вiдшукання таких штрафiв за викори-
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Рис. 3.13. Приклад розпiзнавання реального зображення
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стання правил, що забезпечують безпомилкове розпiзнавання заданої

навчальної множини. Суттєва вiдмiннiсть сформульованої задачi вiд

загальновiдомих задач навчання у розпiзнаваннi полягає у форматi на-

вчальної множини: кожний приклад з навчальної множини є складним

зображенням з iєрархiчним перелiком його складових фрагментiв.

2. Показано, що сформульована задача настройки контекстно-вiльних

конструкцiй у випадку, коли цiльова функцiя, яка визначає якiсть виво-

ду зображення, лiнiйно залежить вiд вектора параметрiв, зводиться до

розв’язання системи лiнiйних нерiвностей. Вказаний окремий випадок

описує широкий клас задач розпiзнавання, оскiльки включає i тi випад-

ки, коли цiльова функцiя лiнiйно залежить не вiд самих параметрiв, а

вiд певного набору незалежних функцiй вiд параметрiв.

Незважаючи на те, що кiлькiсть нерiвностей у цiй системi лiнiйних не-

рiвностей експоненцiйно залежить вiд розмiру зображень, в роботi по-

казано її полiномiальну розв’язнiсть i визначено ефективний скiнчен-

нокроковий алгоритм її розв’язання. Цей результат є найважливiшим

з теоретичної точки зору результатом роботи, оскiльки вказує спосiб

розв’язання задачi навчання для широкого класу задач структурного

розпiзнавання, i не лише тих, що пов’язанi з контекстно-вiльними фор-

мальними конструкцiями.

3. Сформульовано i розв’язано нову задачу побудови еталонiв лiтер для

розпiзнавання текстових зображень як задачу настройки певних число-

вих параметрiв контекстно-вiльних конструкцiй. Новизна цих результа-

тiв полягає в тому, що у вiдомих задачах йдеться про настройку систе-

ми, яка має забезпечити правильне розпiзнавання окремих, iзольованих

одна вiд одної лiтер, а у новiй задачi йдеться про настройку системи, яка

має правильно розпiзнавати текстовi рядки в цiлому, у яких лiтери не

вiдокремленi одна вiд одної. Отриманi алгоритми призначено для роз-

пiзнавання сильно спотворених текстiв i експериментально перевiрено
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на реальних зображеннях.

Водночас проблему налаштування параметрiв алгоритмiв структурного

розпiзнавання не слiд важати вичерпаною. Радше навпаки, в нашiй роботй

розглянуто лише одне питання з величезного їх пласту. Ми наведемо можливi

напрямки дослiджень в цiй галузi, не претендуючи на повноту перелiку:

• розв’язання задач настройки для нелiнiйних локальних функцiй вiд-

мiнностi. Iнтерес представляє як точний розв’язок задачi для функцiї

вигляду (2.8), так i для iнших функцiй. Наприклад, з практичної точки

зору важливо вмiти налаштовувати еталони, якi є бiнарними, дворiвне-

вими зображенями, а локальна функцiя вiдмiнностi на парi зображень

приймає значення, яке дорiвнює кiлькостi вiдповiдних пiкселiв, значен-

ня зображень в яких вiдрiзняються;

• задачi, сформульованi i розв’язанi у роздiлi, нацiленi на пошук будь-

якого вектора параметрiв, який забезпечує правильне розпiзнавання на-

вчальних зображень. При цьому не береться до уваги стiйкiсть розв’яз-

ку по вiдношенню до рiвня зашумленостi навчальних зображень. Для

позбавлення вiд цього недолiку слiд розв’язувати задачу оптимального

налаштування параметрiв, яка полягає у вiдшуканнi такого вектора па-

раметрiв, який гарантує правильне розпiзнавання не лише навчальних

зображення, а й навчальних зображень, на якi накладено адитивний

шум. При цьому максимiзується найнижчий рiвень шуму, при якому

розпiзнавання перестає бути правильним;

• настройка параметрiв для заданого класу результатiв розпiзнавання.

Розглянемо цю задачу на прикладi розпiзнавання рядка тексту. На вхiд

алгоритму настройки подаються зображення i вiдповiднi їм сегментацiї

цих зображень на сегменти, якi мiстять зображення лiтер та пропускiв

мiж ними. Вказання точної сегментацiї для зашумлених зображень є

надзвичайно трудомiсткою роботою, яку повинен виконати оператор.

Значно простiшим є введення з клавiатури того тексту, який написаний
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на зображеннi, без вказання сегментацiї. У результатi розпiзнавання нас

цiкавить лише послiдовнiсть лiтер, що визначають змiст тексту, i майже

не цiкавить точне розташування цих лiтер на зображеннi. Таким чином,

задача настройки повинна формулюватись так: задана множина зобра-

жень та вiдповiдних їм текстових послiдовностей. Необхiдно знайти такi

еталони лiтер, щоб результати розпiзнавання збiгались з вiдповiдними

текстовими послiдовностями.

• постановки задач налаштування алгоритмiв розпiзнавання не вiдповiд-

ають нашому iнтуїтивному розумiнню поняття «iнтелектуальне навча-

ння», iдея якого разом з узагальненою постановкою задачi належить

Шлезiнгеру М. I. [70]. «Iнтелектуальний» алгоритм розпiзнавання має

не лише знаходити найкраще трактування зображення, скажiмо, текс-

тового рядка, а й визначати ситуацiю, коли результат розпiзнавання не

є єдиним.

А саме, на етапi настройки замiсть побудови якогось одного вектора

параметрiв слiд будувати множину всiх тих векторiв параметрiв, якi

не суперечать навчальнiй вибiрцi. У випадку, який розглянуто в да-

ному роздiлi, алгоритм замiсть знаходження одного розв’язку системи

лiнiйних нерiвностей повинен побудувати множину всiх розв’язкiв цiєї

системи.

На етапi розпiзнавання замiсть розпiзнавання на основi лише одного ве-

ктора параметрiв слiд проводити розпiзнавання на основi кожного ве-

ктора параметрiв iз множини, побудованої при настройцi. I якщо серед

результатiв розпiзнавання присутнi хоча б два рiзних, слiд видати вiд-

мову вiд розпiзнавання, оскiльки його результат неможливо визначити

на основi лише навчальної вибiрки.

Складнiсть цих задач полягає у можливостi ефективної побудови мно-

жини всiх результатiв настройки та ефективностi визначення того, чи

iснують серед результатiв розпiзнавання на основi елементiв цiєї мно-
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жини хоча б два рiзних.
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РОЗДIЛ 4

НЕТРАДИЦIЙНI ЗАДАЧI РОЗПIЗНАВАННЯ ТЕКСТУ В

МЕЖАХ БАЙЄСIВСЬКОЇ ТЕОРIЇ ПРИЙНЯТТЯ РIШЕНЬ

Проблема розпiзнавання текстiв має свою iсторiю, що налiчує вже кiлька

десятилiть. Дослiдження цiєї проблеми були започаткованi основоположни-

ми результатами В. А. Ковалевського [23,71], що зводили розпiзнавання до

розв’язання певних задач динамiчного програмування. Застосування такого

пiдходу дало змогу знаходити найiмовiрнiшу послiдовнiсть лiтер, яка вiдпо-

вiдає заданому зображенню рядка тексту. В цьому напрямi були вирiшенi

численнi прикладнi проблеми. Завдяки одержаним успiхам означений пiдхiд

став свого роду аксiомою i набув значного поширення (див., напр., [33–36]).

У третьому роздiлi ми вiдiйдемо вiд встановленого стереотипу знаходжен-

ня найiмовiрнiшої послiдовностi лiтер, що в будь-якому разi є лише окремим

випадком байєсiвської теорiї прийняття рiшень. Розгляд задачi з точки зо-

ру цiєї, бiльш загальної теорiї, викладеної у [5,72–74], допомiг знайти новi,

бiльш прийнятнi формулювання задачi розпiзнавання текстiв i, вiдповiдно,

побудувати новi алгоритми її розв’язання.

Роздiл складається з чотирьох пiдроздiлiв. Перший з них присвячено по-

становцi i розв’язанню задачi розпiзнавання текстiв як задачi, що формулю-

ється в рамках байєсiвського пiдходу. У другому розглянуто функцiю втрат,

яка вiдповiдає традицiйнiй постановцi задачi. В третьому пiдроздiлi запро-

поновано двi альтернативнi функцiї втрат та алгоритми розв’язання задач,

що їм вiдповiдають. Четвертий пiдроздiл присвячено вiдкритим питанням та

висновкам до роздiлу.
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4.1. Постановка задачi в межах байєсiвської теорiї

Задача розпiзнавання зображення рядка тексту полягає у видiленнi на ньому

фрагментiв, якi мiстять зображення окремих лiтер тексту та вказаннi для

кожного такого фрагменту iменi вiдповiдної лiтери. Ми вважатимемо, що

зображення всiх лiтер мають однакову висоту, яка дорiвнює висотi вхiдно-

го зображення рядка, i можуть вiдрiзнятися лише шириною. Таким чином,

задача розпiзнавання полягає у сегментацiї зображення рядка по довжинi

на фрагменти, кожному з яких поставлена у вiдповiднiсть та чи iнша лiте-

ра алфавiту. Кожнiй лiтерi вiдповiдає послiдовнiсть стовпчикiв зображення.

Задля лаконiчностi викладу ми оперуватимемо кожним стовпчиком як єди-

ним цiлим i лише за потреби нагадуватимемо, що вiн сам є вертикальною

послiдовнiстю пiкселiв.

Назвемо полем зору множину T = {1, . . . , |T |}. Елементами поля зору є

порядковi номери вертикальних стовпчикiв пiкселiв зображення.

Позначимо символом V множину сигналiв – множину всiх можливих зна-

чень, якi може приймати стовпчик пiкселiв зображення. Функцiю вигляду

x : T → V називатимемо зображенням. Множину всiх зображень познача-

тимемо через V T .

Деяку скiнчену множину A ми називатимемо алфавiтом. Її елементами є

iмена лiтер тексту.

Кожнiй лiтерi α ∈ A поставимо у вiдповiднiсть її ширину d(α). Таким

чином вважатимемо визначеною певну функцiю d : A → N.

Сегментом назвемо поiменований фрагмент поля зору, ширина якого до-

рiвнює ширинi лiтери – iменi сегмента. Таким чином, сегмент – це сукупнiсть

трьох величин (α, bl, br), α ∈ A, bl, br ∈ T, br − bl = d(α). Величини bl та

br, якi ми називатимемо вiдповiдно лiвою та правою границями сегмента,

визначають цiлочисельний вiдрiзок [bl, br −1] на полi зору. Елементами цього

вiдрiзка є всi номери стовпчикiв поля зору, якi меншi за br та не меншi за bl.
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Величину α називатимемо iм’ям або позначкою сегмента. Множину всiх се-

гментiв позначатимемо S. Для iменi та границь конкретного сегмента s ∈ S

використовуватимемо вiдповiдно позначення α(s), bl(s), br(s).

Введемо поняття сегментацiї поля зору, як послiдовностi довiльної кiль-

костi сегментiв, якi, щiльно прилягаючи один до одного, покривають все поле

зору:

~s = (s1, s2, . . . , sn), si ∈ S, 1 ≤ i ≤ n, (4.1)

br(sj) = bl(sj+1), 1 ≤ j < n, bl(s1) = 1, br(n) = |T |.

Множину усiх можливих сегментацiй позначатимемо ~S.

Для i-того сегмента сегментацiї ~s використовуватимемо позначення si.

Кiлькiсть сегментiв у сегментацiї ~s позначатимемо n(~s). Функцiю вигляду

f : S × V T → R називатимемо локальною функцiєю вiдмiнностi. Її значення

f(s, x) визначає, наскiльки зображення x в мiсцi, визначеному сегментом s,

не схоже на лiтеру, яка задається iм’ям сегмента α(s). Фактично величина

f(s, x) залежить не вiд усього зображення x, а лише вiд того його фрагменту,

який задається границями сегмента s.

Введенi поняття можуть бути проiлюстрованi за допомогою графа G =

(V, E), зображеного на рис. 4.1. Множина вершин графа збiгається з полем

зору, V = T , а множина ребер E – з множиною всiх сегментiв S. А саме:

сегменту s = (α, bl, br) ставиться у вiдповiдь ребро з початком у вершинi

bl, кiнцем у вершинi br, позначкою α та вагою f(s, x). Отже, пару вершин

графа bl та br поєднує стiльки ребер, скiльки лiтер мають ширину br − bl.

Будь-якому шляху на графi, який починається у вершинi 1 i закiнчується

у вершинi |T |, вiдповiдає деяка сегментацiя поля зору, i, навпаки, кожнiй

сегментацiї вiдповiдає деякий шлях на графi з початком у вершинi 1 i кiнцем

у вершинi |T |.

Для формулювання задачi в рамках байєсiвської теорiї (див.,напр., [5,72])

нам потрiбно визначити множину спостережень об’єкта, множину станiв, роз-
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1 2 3 i-1 i j-1 j |T|-1 |T|︸ ︷︷ ︸
sβ = (β, 2, i)

- -

β, f(sβ, x)
-

︸ ︷︷ ︸
sα = (α, i, j)

α, f(sα, x)
-

︸ ︷︷ ︸
sγ = (γ, j, |T |)

γ, f(sγ, x)

Рис. 4.1. Граф, що iлюструє модель рядка тексту. Фiгурними дужками позначенi

сегменти, а орiєнтованими дугами – ребра графа, якi їм вiдповiдають. На ребрах вказанi

iмена вiдповiдних сегментiв та значення локальної функцiї вiдмiнностi.

подiл їх спiльних iмовiрностей, множину результатiв розпiзнавання та фун-

кцiю втрат.

Множина спостережень об’єкта – це множина всiх можливих зобра-

жень V T . Множина станiв об’єкта є множиною сегментацiй ~S.

Вважатимемо, що апрiорний розподiл p(~s) на множинi всiх сегментацiй ~S

є рiвномiрним p(~s) = p0, а умовний розподiл p(x/s) спостережень об’єкта при

заданому його станi визначається як:

p(x/~s) =

n(~s)∏

i=1

cd(α(si)) exp{−f(si, x)},

де c – нормувальна стала.

За таких припущень апостерiорний розподiл сегментацiї при фiксованому
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зображеннi x матиме вигляд:

p(~s/x) =
p(x/~s)p(~s)

p(x)
=

= p(~s)/p(x) ·

n(~s)∏

i=1

cd(α(si)) exp{−f(si, x)} = (4.2)

= p0/p(x) · c|T | ·

n(~s)∏

i=1

exp{−f(si, x)} =

= C(x) ·

n(~s)∏

i=1

exp{−f(si, x)} =

= C(x) · exp{−

n(~s)∑

i=1

f(si, x)},

де C – певна функцiя вiд зображення x.

Множиною результатiв розпiзнавання доцiльно вважати множину по-

слiдовностей лiтер – елементiв алфавiту ~A = {(α1, α1, . . . , αn), αi ∈ A, i =

1, . . . , n, n ∈ N,
∑n

i=1 d(αi) = |T |}. Через n(~α) позначатимемо кiлькiсть лiтер

у послiдовностi ~α.

З будь-якою послiдовнiстю ~α ∈ ~A пов’язано сегментацiю segm(α) поля зо-

ру, яка кожному елементу послiдовностi αi ставить у вiдповiднiсть сегмент по-

ля зору si: segm(~α = (α1, α2, . . . αn)) = (s1, s2, . . . sn), si ∈ S, α(si) = αi. Се-

гмент з порядковим номером i сегментацiї segm(~α) позначатимемо segmi(~α).

Функцiя втрат W : ~A × ~S → R при цьому матиме таке значення: вели-

чина W (~α,~s) визначатиме штраф за ситуацiю, коли зображення, iстинною

сегментацiєю якого є ~s, було розпiзнане як ~α. Задача полягає у знаходженнi

такої послiдовностi ~α∗ лiтер алфавiту, яка б мiнiмiзувала математичне сподi-

вання втрат:

~α∗ = arg min
~α∈ ~A

∑

~s∈~S

p(~s/x)W (~α,~s). (4.3)
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4.2. Функцiя втрат, що вiдповiдає традицiйнiй постановцi за-

дачi розпiзнавання

Розглянемо функцiю втрат, яка, як буде показано далi, веде до традицiйної

задачi знаходження найiмовiрнiшої послiдовностi лiтер, вперше розглянутої i

розв’язаної в [23]. Ми наведемо тут її постановку i розв’язок, щоб пiдкреслити

вiдмiннiсть вiд задач, запропонованих нами далi.

Тож нехай функцiя втрат має вигляд:

W (~α,~s) =





0, якщо ~s = segm(~α)

1, якщо ~s 6= segm(~α)
. (4.4)

Згiдно з (4.3) та (4.4):

~α∗ = arg min
~α∈ ~A

∑

~s∈~S
~s6=segm(~α)

p(~s/x) =

= arg min
~α∈ ~A

(1 − p(segm(~α)/x)) =

= arg max
~α∈ ~A

p(segm(~α)/x) = (4.5)

= arg max
~α∈ ~A

C(x) · exp{−

n(~α)∑

i=1

f(segmi(~α), x)} =

= arg min
~α∈ ~A

n(~α)∑

i=1

f(segmi(~α), x). (4.6)

Отже, функцiї втрат (4.4) вiдповiдає оцiнка максимальної правдоподiбно-

стi (4.5), знаходження якої може власне саме слугувати постановкою задачi,

так, як це зроблено в роботах [23,71,36,35,34,33].

Для розв’язання задачi (4.6) використовується метод динамiчного про-

грамування, що полягає у наступному: позначимо через SR(t) ⊂ S, t ∈ T ,

множину тих сегментiв, права границя яких дорiвнює t: SR(t) = {s ∈ S :

br(s) = t}, а через SL(t) ⊂ S, t ∈ T , множину тих сегментiв, лiва границя

яких дорiвнює t: SL(t) = {s ∈ S : bl(s) = t}.
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Перепишемо формулу (4.6) у наступнiй еквiвалентнiй формi:

segm(~α∗) = arg min
~s∈~S

n(~s)∑

i=1

f(si, x) =

= arg min
s1∈SL(1)

min
s2∈SL(br(s1))

· · · min
sn(~s)∈(SL(br(sn(~s)−1))

⋂
SR(|T |))

n(~s)∑

i=1

f(si, x). (4.7)

Введемо величини F (s), s ∈ S, згiдно формул:

F (s) = min
s1∈SL(1)

min
s2∈SL(br(s1))

· · · min
si∈(SL(br(si−1))

⋂
SR(bl(s)))

(f(s, x) +
i∑

j=1

f(sj, x)).

Штраф за найкращу сегментацiю, яка вибирається згiдно формули (4.7),

дорiвнює значенню найменшої з величин F (s) для тих s, права границя яких

збiгається з правою границею поля зору, а останнiм сегментом s′ у найкращiй

сегментацiї є той, на якому досягається вказаний мiнiмум F (s):

s′ = arg min
s∈SR(|T |)

F (s). (4.8)

Очевидно, для тих сегментiв s, лiва границя яких збiгається з лiвою гра-

ницею поля зору, значення величин F (s) дорiвнює f(s, x). Значення ж їх для

усiх iнших сегментiв s задається рекурентною формулою:

F (s) = min
s′∈SR(bl(s))

(F (s′) + f(s, x)). (4.9)

Для цих сегментiв визначимо також функцiю iндексу ind : S → S, значе-

ння ind(s) якої вказує на сегмент – попередник сегмента s:

ind(s) = arg min
s′∈SR(bl(s))

(F (s′) + f(s, x)). (4.10)

Вирiшення задачi (4.6) полягає у впорядкуваннi сегментiв за їхньою пра-

вою границею i послiдовному застосуваннi до них формул (4.9) та (4.10).

Насамкiнець, для тих сегментiв, права границя яких збiгається з правою гра-

ницею поля зору, слiд використати формулу (4.8). Найкраща сегментацiя ~s∗
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задається рекурентними формулами:

sn(~s∗) = s′, si = ind(si+1), i = 0...n(~s∗) − 1. (4.11)

Алгоритм (4.9) – (4.11) може розглядатись як алгоритм пошуку найкращого

шляху, який починається у вершинi 1 i закiнчується у вершинi |T |, зваженого

орiєнтованого графа, введеного в попередньому пiдроздiлi i зображеного на

рис. 4.1. Величини F (s) в формулах (4.8), (4.9) приймають значення ваги

найкращого шляху серед тих, якi починаються у вершинi 1, закiнчуються у

вершинi br(s) i мiстять ребро, що вiдповiдає сегменту s.

Розглянута задача, як вказує формула (4.6), може розумiтись також як

задача апроксимацiї зображення послiдовнiстю вiдомих еталонiв i тому може

бути поставлена без залучення будь-яких статистичних мiркувань. Але якщо

вже пов’язувати її зi статистичними мiркуваннями, то, можливо, слiд це ро-

бити iнакше, використовуючи адекватнiшi за (4.4) функцiї втрат, скажiмо

так, як це зроблено в наступному пiдроздiлi.

4.3. Постановка та розв’язання задачi для двох альтернатив-

них функцiй втрат

4.3.1. Постановка та загальний вигляд розв’язку. Розглянемо

питання про доречнiсть функцiї втрат вигляду (4.4) у поставленiй задачi.

Величина W (~α,~s) визначає штраф за ситуацiю, коли зображення, iстинною

сегментацiєю якого є ~s, було розпiзнане як ~α. Така функцiя втрат не враховує,

наскiльки вiдрiзняється результат розпiзнавання вiд правильного результату.

Так, наприклад, залишається неврахованою кiлькiсть неправильно розпiзна-

них лiтер, однаково штрафується рядок, в якому всi лiтери визначенi хибно,

i рядок, в якому є лише одна неправильна лiтера.

Бiльш реалiстичною є, наприклад, функцiя втрат, значення якої дорiвнює

кiлькостi сегментiв, якi є у результатi розпiзнавання ~α, але вiдсутнi в iстиннiй

сегментацiї ~s:
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segm(~α)
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~s′′

Рис. 4.2. Приклади сегментацiй. У випадку функцiї втрат (4.14), (4.15) штрафи

дорiвнюють W (~α, ~s′) = 1, W (~α, ~s′′) = 3, а у випадку функцiї втрат (4.14), (4.16),

W (~α, ~s′) = 2, W (~α, ~s′′) = 3.

W (~α,~s) =

n(~α)∑

i=1

w(segmi(~α), ~s), (4.12)

де w(s′, ~s) =





0, якщо ∃j : sj = s′

1, в усiх iнших випадках
.

Нехай, наприклад, результатом розпiзнавання є послiдовнiсть ~α,

з якою пов’язана сегментацiя segm(~α), що складається з трьох се-

гментiв (β, 1, 3), (γ, 3, 5), (ϑ, 5, 9), а iстинними є сегментацiї ~s′ =

(β, 1, 3), (θ, 3, 4), (τ, 4, 5), (ϑ, 5, 9) та ~s′′ = (π, 1, 4), (ψ, 4, 9). Цi сегментацiї

зображенi на рис. 4.2. Значення функцiї втрат на парi (~α, ~s′) дорiвнює 1,

оскiльки сегмент (γ, 3, 5) вiдсутнiй у сегментацiї ~s′, а на парi (~α, ~s′′) дорiв-

нює 3, оскiльки жоден з трьох сегментiв розв’язку segm(~α) не присутнiй у

сегментацiї ~s′′.

Значення функцiї втрат (4.12) залежить не лише вiд того, яка послiдов-

нiсть лiтер мiститься у розпiзнаному рядку, але й вiд того, чи збiгаються фра-

гменти зображення, якi вiдповiдають знайденим лiтерам, з тими фрагмента-

ми, що вiдповiдають правильнiй послiдовностi. Наступна функцiя втрат ви-

значає штраф, що не залежить вiд границь сегментiв, а визначається лише

їхнiми iменами та порядковими номерами в сегментацiї:
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W (~α,~s) =

n(~αi)∑

i=1

w(αi, si), (4.13)

де w(αi, si) =





0, αi = α(si)

1, в усiх iнших випадках
.

За i-ий сегмент з iменем α призначається штраф 0, якщо iм’я i-ого се-

гмента правильної сегментацiї дорiвнює α, i штраф 1 в протилежному ви-

падку. Для сегментацiй, зображених на рис. 4.2, штрафи вiдповiдно рiвнi

W (~α, ~s′) = 2 та W (~α, ~s′′) = 3.

Оскiльки вирiшення задач з функцiями (4.12) та (4.13) має багато спiльно-

го, ми представимо їх в узагальненому виглядi, що охоплює обидва випадки:

W (~α,~s) =

n(~α)∑

i=1

wi(segmi(~α), ~s), (4.14)

wi(s
′, ~s) =





0, якщо ∃j : sj = s′

1 в усiх iнших випадках
, (4.15)

wi(s
′, ~s) =





0, якщо (n(~s) ≥ i) & (α(s′) = α(si))

1 в усiх iнших випадках
. (4.16)

Функцiю втрат (4.12) представлено парою формул (4.14) i (4.15), а фун-

кцiю (4.13) – формулами (4.14) i (4.16).
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Розглянемо задачi, в яких за функцiю втрат взято функцiю вигляду (4.14):

~α∗ = arg min
~α∈ ~A

∑

~s∈~S

p(~s/x)W (~α,~s) =

= arg min
~α∈ ~A

∑

~s∈~S

p(~s/x)

n(~α)∑

i=1

wi(segmi(~α), ~s) =

= arg min
~α∈ ~A

∑

~s∈~S

n(~α)∑

i=1

p(~s/x)wi(segmi(~α), ~s) =

= arg min
~α∈ ~A

n(~α)∑

i=1

∑

~s∈~S

p(~s/x)wi(segmi(~α), ~s). (4.17)

Формула (4.17) вказує на загальний вигляд байєсiвської задачi розпiзна-

вання за умови, що функцiя штрафу має вигляд (4.14). В наступних двох

пунктах ми використаємо це для розв’язку задач, в яких функцiя wi конкре-

тизована за допомогою формул (4.15) та (4.16).

4.3.2. Розв’язання задачi для першої функцiї втрат. Введемо

позначення ~S(s′) для множини тих сегментацiй, якi мiстять сегмент s′ ∈ S.

Пiдставивиши (4.15) в (4.17), отримаємо:

~α∗ = arg min
~α∈ ~A

n(~α)∑

i=1

∑

~s∈~S\~S(segmi(~α))

p(~s/x) =

= arg min
~α∈ ~A

n(~α)∑

i=1



1 −
∑

~s∈~S(segmi(~α))

p(~s/x)



 =

= arg min
~α∈ ~A

n(~α)∑

i=1

(1 − p(segmi(~α)/x)) , (4.18)

де p(segmi(~α)/x) =
∑

~s∈~S(segmi(~α))

p(~s/x).

За умови знання величин p(segmi(~α)/x) задача (4.18) розв’язується ана-

логiчно задачi (4.6) – пiдстановкою 1−p(segmi(~α)/x) замiсть f(segmi(~α), x),

а отже, задача для функцiї втрат (4.14), (4.15) буде вважатись розв’язаною,
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як тiльки ми вкажемо спосiб обчислення величин p(s/x), s ∈ S. Саме цьому

присвячено решту цього пункту.

Запишемо необхiднi для знаходження величин p(s/x), s ∈ S, перетво-

рення, використавши (4.2) та позначивши ϕ(s, x) = cd(α(s)) · exp{−f(s, x)}

та Z(x) = p(~s)
p(x) :

p(s/x) =
∑

~s∈~S(s)

p(~s/x) =

= Z(x) ·
∑

~s∈~S(s)

n(~s)∏

i=1

ϕ(si, x) =

= Z(x) ·
∑

j∈T

∑

~s∈~S
~s=(s1,s2,...,sj−1,s,sj+1,...,sn(~s))

[
j−1∏

i=1

ϕ(si, x)

]
×

× [ϕ(s, x)] ×




n(~s)∏

i=j+1

ϕ(si, x)



 =

= Z(x) ·
∑

j∈T

∑

s1∈SL(1)

∑

s2∈SL(br(s1))

· · ·
∑

sj−1∈(SL(br(sj−2))
⋂

SR(bl(s)))

[
j−1∏

i=1

ϕ(si, x)

]
×

×ϕ(s, x)×

×
∑

n>j

∑

sn∈SR(|T |)

∑

sn−1∈SR(bl(sn))

· · ·
∑

sj+1∈(SR(bl(sj+2))
⋂

SL(br(s)))

[
n∏

i=j+1

ϕ(si, x)

]

(4.19)

За умови знання величини Z(x) обчислення (4.19) може бути зроблене

таким чином. Введемо величини Fforw(s) та Fback(s), s ∈ S, якi визначимо

так:

Fforw(s) =
∑

j∈T

∑

s1∈SL(1)

∑

s2∈SL(br(s1))

· · ·
∑

sj−1∈(SL(br(sj−2))
⋂

SR(bl(s)))

[
j−1∏

i=1

ϕ(si, x)

]
·ϕ(s, x),

Fback(s) =
∑

j∈T

∑

s1∈SR(|T |)

∑

s2∈SR(bl(s1))

· · ·
∑

sj−1∈(SR(bl(sj−2))
⋂

SL(br(s)))

[
j−1∏

i=1

ϕ(si, x)

]
·ϕ(s, x).

(4.20)
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За допомогою введених позначень перепишемо (4.19):

p(s/x) = Z(x) ·
Fforw(s) · Fback(s)

ϕ(s, x)
. (4.21)

Очевидно, що значення Fforw(s) для всiх сегментiв s таких, що їхня лiва

границя збiгається з лiвою границею поля зору, як i значення Fback(s) для

всiх сегментiв, таких, що їхня права границя збiгається з правою границею

поля зору, дорiвнює ϕ(s, x).

Значення ж величин Fforw(s) та Fback(s) для усiх iнших сегментiв s, оче-

видно, задаються рекурентними формулами:

Fforw(s) = ϕ(s, x) ·
∑

s′∈SR(bl(s))

Fforw(s′) , (4.22)

Fback(s) = ϕ(s, x) ·
∑

s′∈SL(br(s))

Fback(s
′). (4.23)

Алгоритм обчислення величин p(s/x) полягає у впорядкуваннi сегментiв

за їх правою границею, послiдовному застосуваннi до них формули (4.22), по-

тiм у впорядкуваннi сегментiв за лiвою границею, послiдовному застосуваннi

до них формули (4.23) i, насамкiнець, обчислення p(s/x) за формулою (4.21).

Залишилося показати лише, яким чином обчислюється величина Z(x).

Зробимо це, записавши її у виглядi:

Z(x) =
p(~s)

p(x)
=

=
p(~s)∑

~s∈~S p(x/~s)p(~s)
=

=
p0

p0 ·
∑

~s∈~S

∏n(~s)
i=1 ϕ(s, x)

=

=
1∑

s∈SR(|T |) Fforw(s)
.

(4.24)

Обчислення останнього виразу за умови знання Fforw(s) не становить жодних

труднощiв i може бути виконане шляхом прямого застосування вказаних у

ньому операцiй.
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Алгоритм, що визначається формулами (4.21)–(4.24), може розглядатись

як алгоритм пошуку сумарної ваги усiх шляхiв на графi, якi проходять через

задане його ребро. Розглянемо граф, введений ранiше для iлюстрацiї розв’яз-

ку задачi (4.6), приписавши ребру, яке вiдповiдає сегменту s, замiсть значе-

ння ваги f(s, x) значення ϕ(s, x). Вважатимемо також, що вагою будь-якого

шляху, який починається у вершинi 1 графа i закiнчується у вершинi |T |,

є добуток ваг усiх ребер шляху. Тодi знаходження p(s/x) еквiвалентне зна-

ходженню сумарної ваги всiх таких шляхiв, якi, окрiм того, мiстять ребро

графа, що вiдповiдає сегменту s. Величини Fforw(s) мають значення сумар-

ної ваги всiх шляхiв, якi починаються у вершинi 1, закiнчуються у вершинi

br(s) i мiстять ребро, що вiдповiдає сегменту s, а величини Fback(s) – сумарної

ваги всiх шляхiв, якi починаються у bl(s), закiнчуються у |T | i мiстять ребро,

що вiдповiдає сегменту s.

4.3.3. Розв’язання задачi для другої функцiї втрат. Введемо по-

значення ~S(i, α), i ∈ T, α ∈ A, для множини тих сегментацiй, i-ий сегмент

яких має iм’я α. Для розв’язання задачi з функцiєю втрат (4.14), (4.16) пiд-

ставимо її в (4.17):

~α∗ = arg min
~α∈ ~A

n(~α)∑

i=1

∑

~s∈~S

p(~s/x)wi(segmi(~α), ~s) =

= arg min
~α∈ ~A

n(~α)∑

i=1

∑

~s∈~S\~S(i,αi)

p(~s/x) =

= arg min
~α∈ ~A

n(~α)∑

i=1



1 −
∑

~s∈~S(i,αi)

p(~s/x)



 =

= arg min
~α∈ ~A

n(~α)∑

i=1

(1 − pi(αi/x)) , (4.25)

де pi(αi/x) =
∑

~s∈~S(i,αi)

p(~s/x). (4.26)
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Величини pi(α/x) можуть розумiтись як маргiнальнi ймовiрностi того, що

на i-тому мiсцi рядка ~α знаходиться лiтера α.

На перший погляд, формула (4.25) аналогiчна формулам (4.6) i (4.18),

i, здавалося б, алгоритми їх обчислення повиннi бути однаковими. Але це

лише iлюзорна схожiсть, оскiльки параметр 1 − pi(αi/x), що є аргументом

суми, залежить вiд параметра i – iндекса, по якому вiдбувається додавання.

Тому знаходження (4.25) є обчислювально складнiшою задачею, яка потребує

окремого розгляду. Ми розглянемо її у два етапи: спочатку вкажемо шлях

обчислення (4.25), вважаючи вiдомими величини pi(αi/x), а потiм наведемо

алгоритм знаходження pi(αi/x).

Розв’язання задачi за умови знання величин pi(αi/x). Перепише-

мо (4.25) у еквiвалентнiй формi:

segm( ~α∗) = arg min
~s∈~S

n(~s)∑

i=1

(1 − pi(α(si)/x)) = (4.27)

= arg min
s1∈SL(1)

min
s2∈SL(br(s1))

· · · min
sn(~s)∈(SL(br(sn(~s)−1))

⋂
SR(|T |))

n(~s)∑

i=1

(1 − pi(α(si)/x)).

Введемо величини Fi(s) згiдно формул:

Fi(s) = min
s1∈SL(1)

min
s2∈SL(br(s1))

· · · min
si−1∈(SL(br(si−2))

⋂
SR(bl(s)))

(
1 − pi(α(s)/x) +

+
i−1∑

j=1

(1 − pj(α(sj)/x))
)
.

Очевидно, для тих сегментiв s, лiва границя яких збiгається з лiвою гра-

ницею поля зору, значення величин F1(s) дорiвнює (1−p1(α(s)/x)). Значення

ж їх для усiх iнших сегментiв s та iндексiв i задаються рекурентною форму-

лою:

Fi(s) = min
s′∈SR(bl(s))

(Fi−1(s
′) + 1 − pi(α(s)/x)). (4.28)
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Для цих сегментiв та iндексiв визначимо також функцiю iндексу indi : S → S,

таку, що її значення indi(s) вказує на сегмент – попередник сегмента s:

indi(s) = arg min
s′∈SR(bl(s))

(Fi−1(s
′) + 1 − pi(α(s)/x)). (4.29)

Штраф за найкращу сегментацiю, яка вибирається згiдно формули (4.27),

дорiвнює значенню найменшої з величин Fi(s), i ∈ T , для тих s, права гра-

ниця яких збiгається з правою границею поля зору, а останнiм сегментом s′

у найкращiй сегментацiї є той, на якому досягається вказаний мiнiмум Fi(s):

s′ = arg min
i∈T

min
s∈SR(|T |)

Fi(s). (4.30)

Вирiшення задачi (4.27) полягає у впорядкуваннi сегментiв за їхньою пра-

вою границею i послiдовному застосуваннi до них формул (4.28) та (4.29).

Насамкiнець, для сегментiв, права границя яких збiгається з правою гра-

ницею поля зору, слiд використати формулу (4.30). Найкраща сегментацiя

~s∗ = segm( ~α∗) задається рекурентними формулами:

segmn( ~α∗)( ~α∗) = s′, segmi( ~α∗) = indi+1(segmi+1( ~α∗)), i = 0...n( ~α∗) − 1.

(4.31)

Алгоритм, що визначається формулами (4.28) – (4.31), також може роз-

глядатись як алгоритм пошуку найкращого шляху на графi. Розглянемо

граф, введений ранiше для iлюстрацiї розв’язку задачi (4.6). Для кожного

сегмента s замiнимо одне ребро, яке йому вiдповiдає i з’єднує вершини bl(s)

та br(s), |T | ребрами, кожне з яких з’єднує вершини bl(s) та br(s). Занумеру-

ємо цi ребра вiд 1 до |T |, приписавши кожному з них вiдповiдно до номера

i значення ваги 1 − pi(α(s)/x). У множинi всiх шляхiв на графi, якi почи-

наються у вершинi 1, є пiдмножина шляхiв така, що номери ребер кожного

шляху зростають рiвно на одиницю при переходi вiд поточного ребра до на-

ступного. Формула (4.27) визначає шлях, що закiнчується у вершинi |T |, є

елементом цiєї пiдмножини i має найменшу сумарну вагу ребер. Величини
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Fi(s) мають значення ваги найкращого шляху з вершини 1 у вершину br(s)

серед тих шляхiв, якi належать вказанiй пiдмножинi та мiстять рiвно i ребер,

останнiм з яких є ребро, що вiдповiдає сегменту s.

Обчислення маргiнальних ймовiрностей лiтер pi(αi/x). В цьому

пiдпунктi ми вкажемо, яким чином обчислюються величини pi(α/x), α ∈ A,

що задаються формулою (4.26). Введемо позначення ~S(i, s), i ∈ T, s ∈ S,

для множини тих сегментацiй, i-им сегментом яких є сегмент s. Запишемо

величини pi(α/x) у виглядi:

pi(α/x) =
∑

s∈S
α(s)=α

pi(s/x),

де pi(s/x) =
∑

~s∈~S(i,s)

p(~s/x) = Z(x) ·
∑

~s∈~S(i,s)

n(~s)∏

i=1

ϕ(s, x) =

= Z(x) ·
∑

s1∈SL(1)

∑

s2∈SL(br(s1))

· · ·
∑

si−1∈(SL(br(si−2))
⋂

SR(bl(s)))

[
i−1∏

j=1

ϕ(sj, x)

]
×

×ϕ(s, x) ×

×
∑

n>i

∑

sn∈SR(|T |)

∑

sn−1∈SR(bl(sn))

· · ·
∑

si+1∈(SR(bl(si+2))
⋂

SL(br(s)))

[
n∏

j=i+1

ϕ(sj, x)

]
. (4.32)

Для обчислення значень pi(s/x) введемо величини F i
forw(s), i ∈ T, s ∈ S, якi

визначимо наступним чином:

F i
forw(s) =

∑

s1∈SL(1)

∑

s2∈SL(br(s1))

· · ·
∑

si−1∈(SL(br(si−2))
⋂

SR(bl(s)))

[
i−1∏

j=1

ϕ(sj, x)

]
· ϕ(s, x).

Введемо також величини Fback(s), s ∈ S, що визначаються згiдно з фор-

мулою (4.20). Алгоритм їх обчислення подано у пунктi 4.3.2.

У введених позначеннях формула (4.32) для обчислення величин pi(s/x)

набуває вигляду:

pi(s/x) = Z(x) ·
F i

forw(s) · Fback(s)

ϕ(s, x)
. (4.33)
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Очевидно, що значення F 1
forw(s) для всiх сегментiв s, лiва границя яких

збiгається з лiвою границею поля зору, дорiвнює ϕ(s, x). Значення ж вели-

чин F i
forw(s) для усiх iнших значень i та s, очевидно, задається рекурентною

формулою:

F i
forw(s) = ϕ(s, x) ·

∑

s′∈SR(bl(s))

F i−1
forw(s′). (4.34)

Алгоритм обчислення величин pi(s/x) полягає у впорядкуваннi сегментiв

за їхньою правою границею, послiдовному застосуваннi до них формули (4.34)

i використаннi формули (4.33).

Алгоритм (4.33) - (4.34) може розглядатись як алгоритм пошуку сумар-

ної ваги усiх шляхiв на графi, у яких задане ребро зустрiчається пiд заданим

порядковим номером вiд початку шляху. Розглянемо граф, введений ранi-

ше для iлюстрацiї розв’язку задачi (4.19). Знаходження pi(s/x) еквiвалентне

знаходженню сумарної ваги всiх шляхiв, у яких ребро графа, що вiдповiдає

сегменту s, має i-тий порядковий номер. Величини F i
forw(s) мають значення

сумарної ваги всiх тих шляхiв з вершини 1 у вершину br(s), що мiстять рiвно

i ребер, останнiм з яких є ребро, яке вiдповiдає сегменту s.

4.4. Висновки до роздiлу та вiдкритi питання.

Показано, що постановка задачi розпiзнавання тексту як задачi пошуку най-

iмовiрнiшого рядка не повинна бути догмою. Iснують й iншi, не менш обґрун-

тованi постановки цiєї задачi, що також допускають ефективнi алгоритми її

розв’язання. Ми вказали два приклади таких задач. Так само, окрiм наведе-

них нами в цих задачах функцiй втрат, iснують також iншi, якi видаються

iнтуїтивно ще кращими. Однiєю з найприйнятнiших, на наш погляд, є задача,

в якiй функцiя втрат дорiвнює вiдстанi редагування (вiдстанi Левенштейна)

(див., напр., [5,75]) мiж двома рядками. Знаходження її точного розв’язку нам

видається доволi непростою, i, безумовно, честолюбною задачею, вирiшення
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якої означало б певний прорив у структурному статистичному розпiзнаваннi.
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ВИСНОВКИ

В процесi дисертацiйного дослiдження теоретично й експериментально до-

ведено доцiльнiсть та придатнiсть апарату двовимiрних контекстно-вiльних

граматичних конструкцiй для вирiшення певних класiв практичних задач

розпiзнавання семантично насичених зображень зi складною iєрархiчною

структурою. Цей результат дисертацiї є основним, i його досягнуто на основi

наступних окремих результатiв як його складових.

1. Розширено структуру граматичних правил породження зображень, яка,

на вiдмiну вiд вiдомих, включає правила об’єднання i таких фрагментiв

поля зору, що перетинаються. Показано, що при такому, вочевидь до-

цiльному розширеннi задачi синтаксичного аналiзу реальних зображень

залишаються ефективно розв’язними. На основi аналiзу функцiї схожо-

стi зображень показано, що для певного класу функцiй таке розширення

не порушує їхньої адитивностi, котра є необхiдною умовою ефективного

синтаксичного аналiзу реальних зображень. А саме, схожiсть складно-

го зображення, як i ранiше, визначається через суму схожостей його

складових частин, навiть якщо вони перетинаються.

2. Для дослiдженого класу двовимiрних контекстно-вiльних граматичних

конструкцiй розроблено процедуру побудови виводу зображення, яка

полягає у послiдовному переглядi вже виведених фрагментiв зображе-

ння i побудовi нових згiдно правил виводу. Ця процедура має полiномi-

альну складнiсть, однак необхiдна для її роботи пам’ять залежить вiд

порядку перегляду фрагментiв. Сформульовано та розв’язано задачу

такого впорядкування фрагментiв, яке забезпечує мiнiмальнi витрати

пам’ятi при виконаннi вказаної процедури.

3. Визначено пiдклас двовимiрних контекстно-вiльних граматичних кон-

струкцiй, в рамках яких синтаксичний аналiз зображення має скла-

днiсть, яка лiнiйно залежить вiд його розмiру, що набагато менше, нiж
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складнiсть синтаксичного аналiзу у загальному випадку контекстно-

вiльних конструкцiй. Конструкцiї цього пiдкласу можуть розумiтись

як двовимiрне узагальнення регулярних граматик.

4. Сформульовано основнi принципи побудови швидкодiючих програмних

комплексiв для розпiзнавання зображень, якi задаються за допомогою

двовимiрних контекстно-вiльних граматичних конструкцiй. Швидкодiя

алгоритмiв синтаксичного аналiзу забезпечується тим, що:

(a) певнi фрагменти зображення виводяться в рамках таких пiдкласiв

граматик, якi допускають синтаксичний аналiз бiльш ефективний,

нiж в загальному випадку, наприклад, в рамках двовимiрних ре-

гулярних граматик;

(b) технологiя синтаксичного аналiзу зображення допускає включення

стороннiх процедур розпiзнавання, результат яких використовує-

ться так, що беруться до уваги лише виводи, якi мiстять (або не

мiстять) той чи iнший фрагмент.

5. Побудовано програмний комплекс для розпiзнавання нотних текстiв, на

якому перевiрено працездатнiсть вказаних моделей та алгоритмiв.

6. Вперше сформульовано задачу настройки (навчання) контекстно-

вiльних конструкцiй, як задачу вiдшукання таких штрафiв за викори-

стання правил, що забезпечують безпомилкове розпiзнавання заданої

навчальної множини. Суттєва вiдмiннiсть сформульованої задачi вiд

загальновiдомих задач навчання у розпiзнаваннi полягає у форматi на-

вчальної множини. А саме, кожний приклад з навчальної множини є

складним зображенням з iєрархiчним перелiком його складових фра-

гментiв.

7. Показано, що сформульована задача настройки контекстно-вiльних

конструкцiй зводиться до розв’язання системи лiнiйних нерiвностей.

Незважаючи на те, що кiлькiсть нерiвностей у цiй системi експоненцiй-
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но залежить вiд розмiру зображень, в роботi показано її полiномiаль-

ну розв’язнiсть i визначено ефективний скiнченнокроковий алгоритм її

розв’язання. Цей результат є найважливiшим з теоретичної точки зору

результатом роботи, оскiльки вказує спосiб розв’язання задачi навча-

ння для широкого класу задач структурного розпiзнавання, i не лише

тих, що пов’язанi з контекстно-вiльними формальними конструкцiями.

8. Сформульовано i розв’язано нову задачу побудови еталонiв лiтер для

розпiзнавання текстових зображень як задачу настройки певних число-

вих параметрiв контекстно-вiльних конструкцiй. Новизна цих результа-

тiв полягає в тому, що у вiдомих задачах йдеться про настройку систе-

ми, яка має забезпечити правильне розпiзнавання окремих, iзольованих

одна вiд одної лiтер, а у новiй задачi йдеться про настройку системи, яка

має правильно розпiзнавати текстовi рядки в цiлому, у яких лiтери не

вiдокремленi одна вiд одної. Отриманi алгоритми призначено для роз-

пiзнавання сильно спотворених текстiв i експериментально перевiрено

на реальних зображеннях.

9. Дослiджено новi задачi розпiзнавання послiдовностей, зокрема, тексто-

вих рядкiв, у їх статистичних постановках i показано, що загальновiдо-

ма задача, яка полягає у пошуку найiмовiрнiшої послiдовностi, є лише

однiєю з можливих i в рядi випадкiв не найбiльш доречною. Сформу-

льовано i розв’язано декiлька прикладiв задач у їх нетрадицiйних по-

становках.
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28. Garcia P., Coüasnon B. Using a genetic document recognition method for

mathematical formulae recognition // IAPR Intern. Workshop on Graphics

Recognition / Ed. by D. Blostein, Y.-B. Kwon. — LNCS 2390. — Berlin,

Heidelberg: Springer-Verlag, 2002. — Pp. 236–244.

29. Hopcroft J. E., Wong J. K. Linear time algorithm for isomorphism of planar

graphs // Proceedings of the 6-th annual ACM symposium on Theory of

computing. — Seattle, Washington, United States: 1974. — Pp. 172–184.

30. Zanibbi R., Blostein D., J.R.Cordy. Baseline structure analysis of handwri-

tten mathematics notation // Proc. Sixth Int’l Conf. Document Analysis and

Recognition. — 2001. — Pp. 768–773.

31. Toshihiro K., Masakazu S. A recognition method of matrices by using vari-

able block pattern elements generating rectangular area // GREC. — LNCS

2390. — Berlin,Heidelberg: Springer-Verlag, 2002. — Pp. 320–329.

32. Diligenti M., Frasconi P., Gori M. Image document categorization using hi-

dden tree markov models and structured representation // ICAPR. — LNCS

2013. — Berlin,Heidelberg: Springer-Verlag, 2001. — Pp. 147–156.



147

33. Aas K., Eikvil L., Andersen T. Text recognition from grey level images using

hidden Markov models // Lecture Notes in Computer Science. — 1995. — Vol.

970. — Pp. 503–508. citeseer.nj.nec.com/aas95text.html.

34. Marti U., Bunke H. Handwritten sentence recognition // Proceedings of 15 th

International Conference on Pattern Recognition. — Vol. 3. — Barcelona:

2000. — Pp. 467–470.

35. Kundu A., He Y., Chen M.-Y. Alternatives to variable duration hmm in

handwriting recognition // IEEE Trans. on PAMI. — November 1998. —

Vol. 20, no. 11. — Pp. 1275–1280.

36. Plamodon R., Srihari S. N. On-line and off-line handwriting recognition: A

comprehensive survey // IEEE Trans. on PAMI. — January 2000. — Vol. 22,

no. 1. — Pp. 63–84.

37. Wenyin L. Example-driven graphics recognition // SSPR&SPR 2002. —

LNCS 2396. — Berlin,Heidelberg: Springer-Verlag, 2002. — Pp. 168–176.

38. Шлезингер М. И., Святогор Л. А. О построении эталонов для корреля-

ционных читающих автоматов // Труды III-й всесоюзной конференции

по информацинно-поисковым системам и автоматизированной обработке

научно-технической информации. — Москва: 1967. — С. 129–139.

39. Garris M., Wilson C., Blue J. Neural network-based systems for handpri-

nt OCR applications // IEEE Trans. Image Processing. — Aug. 1998. —

Vol. 7. — Pp. 1097–1112. citeseer.ist.psu.edu/garris99neural.html.

40. Amin A., Singh S. Optical character recognition: Neural network analysis

of hand-printed characters // SSPR&SPR. — LNCS. — Berlin,Heidelberg:

Springer-Verlag, 1998. — Pp. 492–499. citeseer.csail.mit.edu/269906.html.

41. Шлезингер М. I. и др. Исследование метрических свойств изображений

и разработка эффективных алгоритмов распознавания изображений в

условиях нелинейных деформаций поля зрения: Отчёт № госрегистрации

01994002282. — Киев: Международный научно-учебный центр информа-

ционных технологий и систем, 2000.



148

42. Sarkar P., Baird H. S., Zhang X. Training on severely degraded text-line

images // IAPR 7th International Conference on Document Analysis and

Recognition (ICDAR03). — Edinburgh, Scotland: August 2003. — Pp. 38–43.

43. Davis B., Lorenzen P., Joshi S. Large deformation minimum mean squared

error template estimation for computational anatomy // International

symposium on biomedical imaging (ISBI) 2004. — Arlington, VA, USA:

IEEE, April 2004. — Pp. 720–723.

44. Xu Y., Nagy G. Prototype extraction and adaptive ocr // IEEE Trans.

Pattern Anal. Mach. Intell. — 1999. — Vol. 21, no. 12. — Pp. 1280–1296.

45. Kopec G. E., Lomelin M. Document-specific character template estimati-

on // IS&T/SPIE 1996 Intl. Symposium on Electronic Imaging: Science &

Technology. — San Jose, CA: January 27–February 2 1996.

46. Kopec G. E. Multilevel character templates for document image decodi-

ng // IS&T/SPIE 1997 Intl. Symposium on Electronic Imaging: Science &

Technology. — San Jose, CA: February 8-14 1997.

47. Altun Y., Hofmann T. Large margin methods for label sequence learni-

ng // Proc. of 8-th European Conference on Speech Communication and

Technology (EuroSpeech–2003), Switzerland, Geneva. — New York: Springer-

Verlag, September 2003. http://citeseer.ist.psu.edu/altun03large.html.

48. Altun Y., Tsochantaridis I., Hofmann T. Hidden markov support vector

machines // Proc. of 20-th International Conference on Machine Learning

(ICML-2003).

49. Anguelov D. Discriminative learning of markov random fields for segmentati-

on of 3d scan data. // Proc. of Conference on Computer Vision and Pattern

Recognition (CVPR’05). San Diego: IEEE Computer Society Conference on

Computer Vision and Pattern Recognition, 2005.– Vol. 2. – Pp. 169–176.

http://citeseer.ist.psu.edu/altun03large.html.

50. Collins M. Discriminative training methods for hidden markov models:

Theory and experiments with perceptron algorithms // Proc. of 7th



149

Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-

2002). USA PA, July 2002. http://citeseer.ist.psu.edu/collins02discriminative.html.

51. Taskar B., Chatalbashev V., Koller D. Learning associative markov

networks // Proc. of the Twenty-First International Conference on Machine

Learning (ICML). — New York, NY, USA: ACM Press, July 2004. — Pp. 102–

111.

52. Taskar B., Guestrin C., Koller D. Max-margin markov networks // In Proc.

of NIPS. — 2003. citeseer.ist.psu.edu/article/taskar03maxmargin.html.

53. Tsochantaridis I., Hofmann T., Joachims T., Altun Y. Support vector

machine learning for interdependent and structured output spaces //

Proceedings of the twenty-first international conference on Machine learni-

ng (ICML). — New York, NY, USA: ACM Press, 2004. — Pp. 104–111.

http://doi.acm.org/10.1145/1015330.1015341.

54. Tsochantaridis I., Joachims T., Hofmann T., Altun Y. Large margin

methods for structured and interdependent output variables // Journal of

Machine Learning Research. — 2005. — Vol. 6. — Pp. 1453–1484.

55. Taskar B., Lacoste-Jullien S., Jordan M. Structured prediction, dual

extragradient and bregman projections // Journal of Machine Learning

Research. — 2006. — Vol. 7. — Pp. 1627–1653.

56. Гимельфарб Г. Л. Симметризованное би- и тринокулярное стереозрение:

взаимосвязи между теоретическими основами и эвристическими реше-

ниями // Теоретические и прикладные вопросы распознавания изобра-

жений. — 1995. — С. 4–25.

57. Савчинський Б. Д. Порiвняльний аналiз алгоритмiв стереозору в рамках

байєсiвської теорiї прийняття рiшень // П’ята всеукраїнська мiжнаро-

дна конференцiя УкрОБРАЗ’2000, Київ. Збiрник праць. — Київ: 2000. —

С. 25–28.

58. Schlesinger D. Structurelle Ansätze für die Stereoreconstruction: Ph.D.

thesis / Technische Universität Dresden, Fakultät Informatik, Institut



150

für Künstliche Intelligenz. — 2005. — In German. http://www.bv.inf.tu-

dresden.de/ ds24/stereo/diss.pdf.

59. Ковтун И. В. Текстурная сегментация изображений на основании мар-

ковских случайных полей // Управляющие системы и машины. — 2003. —

№ 4. — С. 46–55.

60. Ахо А., Ульман Д. Теория синтаксического анализа, перевода и компи-

ляции, т.1 – Синтаксический анализ. — Москва: МИР, 1978. — С. 612.

61. Хантер Р. Проектирование и конструирование компиляторов. — Москва:

Финансы и статистика, 1984. — С. 232.

62. Hopcroft J. E., Motwani R., Ullman J. D. Introduction to automata theory,

languages and computation. — USA: Addison-Wesley, 2001. — P. 521.

63. Kasami T. An efficient recognition and syntax analysis algorithm for context-

free languages: Tech. Rep. AFCLR-65-758. — Bedford, Mass., USA: Air Force

Cambridge Research Laboratory, 1965.

64. Younger D. Recognition of context-free languages in time n3 // Information

and Control. — 1967. — Vol. 10. — Pp. 189–208.

65. Препарата Ф., Шеймос М. Вычислительная геометрия: Введение. — Мо-

сква: Мир, 1989. — С. 478.

66. De Berg M., Van Kreveld M., Overmars M., Schwarzkopf O.. Computati-

onal geometry. Algorithms and applications. — Berlin,Heidelberg: Springer-

Verlag, 2000. — P. 367.

67. Novikoff A. On convergence proofs for perceptrons // Proc. of the Symposium

on Mathematical Theory of Automata. — Vol. 12. — Brooklyn, New York:

Polytechnic Institute of Brooklyn, 1962. — Pp. 615–622.

68. Козинец Б. Реккуренный алгоритм разделения выпуклых оболочек двух

множеств // Алгоритмы обучения распознаванию образов / Под ред.

В. Н. Вапника. — Москва: Советское радио, 1973. — С. 43–50.



151

69. Вапник В. Н., Червоненкис А. Я. Теория распознавания образов. Ста-

тистические проблемы обучения. — Москва: Наука, 1974. — С. 416.

70. Шлезiнгер М. I. та iн. Звiт про науково-дослiдну роботу «розробка кон-

цепцiї образного мислення в iнтелектуальних iнформацiйних технологi-

ях»: Tech. Rep. № держреєстрацiї 0104U008471. — Київ: Мiжнародний

науково-навчальний центр iнформацiйних технологiй та систем, 2004.

71. Ковалевский В. А. Методы оптимальных решений в распознавании изо-

бражений. — Москва: Наука, 1976. — С. 328.

72. Дуда Р., Харт П. Распознавание образов и анализ сцен. — Москва: Мир,

1976. — С. 245.

73. Андерсон Р. Введение в многомерный статистический анализ. — Москва:

ФМ, 1976. — С. 428.

74. Савчук В. П. Байесовские методы статистического оценивания. На-

дёжность технических объектов. — Москва: Наука, 1989. — С. 354.

75. Левенштейн В. И. Двойственные коды с исправлением выпадений, вста-

вок и замещений символов // Докл. АН СССР. — 1965. — № 4. — С. 840–

850.



152

Додаток А

Довiдки про впровадження результатiв
дисертацiйної роботи.










