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Konečné automaty jsou hojně využívány pro řešení různých problémů ať už v informatice, tak 

i v jiných oborech. Konečný automat poskytuje poměrně malou vyjadřovací sílu. Lze pomocí 

něj modelovat jen relativně jednoduché úlohy. Pokud ale koncept konečných automatů 

rozšíříme o vlastnost zvanou váhy (váhovost), dostaneme o trochu lépe vybavený nástroj. 

Pomocí takového nástroje lze poté formálně definovat například některé druhy obrázků. 

V práci je představen koncept váhovaného konečného automatu (WFT – Weighted Finite 

Automata). Tento automat je oproti konvenčnímu konečnému automatu vybaven váhovostí, 

která se uplatňuje jednak ve stavech a jednak také na přechodech mezi stavy. Dále bude 

představen také váhovaný konečný „převaděč“ (WFT – Weighted Finite Transducer). 

Jelikož jsou váhované konečné automaty v práci spojovány se zpracováním obrazu, bude 

představena koncepce reprezentace rastrového obrazu, pro zpracování pomocí formálních 

metod. Tak bude možné, vhodné druhy obrázků (regulární obrázky, různé fraktály a 

podobně), popsat pomocí formálního jazyka nad zvolenou abecedou. Jakmile budeme mít k 

dispozici formální popis obrázku, budeme s ním moci provádět další operace. Další možností, 

která se zde otevírá, je generování obrázků pomocí zápisu formálního jazyka a následné 

generování obrázku na základě takového popisu. Pomocí formálního zápisu budeme moci 

provádět nad obrázky i některé pokročilejší operace, jako je například skládání obrázků, která 

se provede jako konkatenace dvou generujících váhovaných konečných automatů. 

Obraz obvykle reprezentujeme jako kombinaci tří barev – červená, modrá, zelená. Práce se 

bude nejprve zabývat zpracováním černobílého obrazu a později tento koncept rozšíří i na 

obraz ve stupních šedi. Barevný obraz poté můžeme dekomponovat na jeho tři základní 

složky a zpracovávat jej jako tři snímky ve stupních šedi. 

Koncept váhovaného konečného převaděče (WFT) nám dává možnost vytvořit nástroj, který 

bude schopen číst vstupní obrázek a transformovat jej do výstupního. Takovou transformací 

může například být komprese obrazu nebo změna rozlišení obrazu.  
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