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Анотацiя
Часто на практицi виникає задача швидкого обчислення деякої
дискретної функцiї. В цiй статтi буде показано яким чином можна
обчислювати значення таких функцiй за допомогою машини станiв.
Для цього буде визначено новий тип машини станiв, та операцiї над
ним. Робота машини станiв проiлюструється на прикладi обчислення
сили руки у покерних iграх.
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Вступ

Як можна швидко обчислити дискретну функцiю f : X → Y? Вiдразу приходить до розуму використання таблицi. Що може бути швидше та простiше?
Переводимо аргумент функцiї до iндексу, та дивимося у таблицi значення функцiї. Але тут виникають двi проблеми. По-перше, перевiд функцiї
до iндексу може зайняти певний час. За iронiєю долi, це також дискретна
функцiя. По-друге, розмiр таблицi може бути дуже великим.
Припустимо нам треба обчислити силу руки у покерi. Якщо C це множина карт, |C| = 52, R це множина можливих рангiв рук, |R| = 7462, то нам
треба швидко обчислити функцiю f (5) : C 5 → R, яка за п’ятьма картами
повертає ранг руки. Звичайно ця функцiя визначена не для усiх елементiв
множини C 5 , а лише для тих, де вiдповiднi карти не повторюються.
Якщо будувати таблицю для обчислення функцiї у лоб, во вона буде мiстити 525 = 380 204 032 елементiв, що забагато. Якщо цей метод
використати для техаського холдему, то таблиця вже буде складатися з
1 028 071 702 528 ≈ 1.0 · 1012 , а якщо брати омаху, то отримаємо цiлих
2 779 905 883 635 712 ≈ 2.8 · 1015 елементiв, що трохи менше нiж безлiч.
Звiсно, це не єдиний можливий спосiб перевести множину карт до iндексу. Якщо розглядати рiзнi п’ятиелементнi
пiдмножини множини C, то їх
 
кiлькiсть буде значно менше: 52
=
2
598
960.
Щоб перевести елемент цiєї
5
множини у вiдповiдний iндекс, можна скористатися комбiнаторную системою числення, яка ретельно описана у четвертому томi Дональда Кнута [1].
Якщо (c5 , c4 , c3 , c2 , c1 ) ∈ C 5 , та c5 > c4 > c3 > c2 > c1 , то номер цiєї комбiнацiї
можна обчислити за формулою:
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Ми бачимо, що розмiр таблицi суттєво скоротився. Але функцiя переводу комбiнацiї до iндексу ускладнилася: тепер вона вимагає сортування
та обчислення кiлькостi комбiнацiй. Для сортування ми можемо перевести
масив карт до бiтової маски та назад, це дозволить нам уникнути умов.
Кiлькостi комбiнацiй також можна прорахувати заздалегiдь, та зберегти
у масивi. Все це робить обчислення цiєї функцiї досить швидким. Але є
сумнiви щодо оптимальностi використання пам’ятi. Якщо таблиця на два с
половиною мiльйона елементiв прийнятна для бiльшостi сучасних
обчислю 
вальних архiтектур, то вже у разi семи карт ми отримаємо 52
=
133
784 560
7
елементiв. У разi омахи все набагато сумнiше, бо першi п’ять карт та останнi чотири не взаємозамiннi: сила руки A♣ K♣ Q♣ J♣ 2q + 10♣ 3q 3♠ 3r вiдрiзняється
A K Q 3 2
J 10 3 3
вiд сили руки
  ♣ ♣ ♣ r q + ♣ ♣ q ♠ . Тому в омахi кiлькiсть варiантiв до52 47
рiвнює 5 4 = 463 563 500 400.
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Використання машини станiв

Розглянемо iншi шляхи швидкого обчислення дискретної функцiї. Якщо
аргумент функцiї може бути подiлено на декiлька незалежних частин, то
напрошується використання машини станiв. Наприклад, якщо розглядати
обчислення сили руки за п’ятьма картами, руку можна природно подiлити
на п’ять карт. Кожна карта буде послiдовно посилатися на вхiд машини станiв, яка закiнчить свою роботу в одному зi завершальних станiв, по якому
можна буде отримати силу руки.
В цiй статтi наша увага буде зосереджена на дискретних функцiях, аргументи яких дiляться на фiксовану кiлькiсть частин, зокрема на покерних
руках. Наша задача полягає у тому, щоб для кожної функцiї побудувати
машину станiв для її обчислення. Оскiльки аргумент функцiї подiляється
на фiксовану кiлькiсть частин, то вiдповiднi машини також будуть мати
певнi особливостi.
Зробимо загальнi визначення, взявши за основу визначення з книги [2]:
Визначення 1. Детермiнованою машиною станiв ми будемо називати
п’ятiрку M = {Q, Σ, δ, q0 , F}, де
(1) Q — скiнчена множина станiв;
(2) Σ — скiнчена множина допустимих вхiдних символiв;
(3) δ : Q × Σ → Q — функцiя переходiв;
(4) q0 ∈ Q — початковий стан;
(5) F ⊆ Q — множина заключних станiв.
Детермiнована машина станiв приймає на вхiд ланцюг символiв, а на
виходi ми отримуємо поточний стан q ∈ Q. Якщо цей стан входить у множину заключних станiв (q ∈ F), то ми кажемо, що детермiнована машина
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станiв допускає цей ланцюг символiв, значення q може розглядатися як
результат роботи машини станiв.
Якщо розглядати задачу обчислення сили руки у покерi за п’ятьма картами, то Σ = C, F = R, машина станiв повинна приймати усi послiдовностi з
п’яти карт без повторень, результат роботи машини станiв—сила комбiнацiї.
Проте, у разi вхiдних ланцюгiв фiксованої довжини ми можемо накласти на машину станiв додатковi обмеження, що може зробити алгоритми
синтезу та оптимiзацiї машини станiв бiльш простiшими.
Визначення 2. Суворою цибулевою машиною станiв ми будемо називати
таку детермiновану машину станiв M = {Q, Σ, δ, q0 , F}, де множина станiв
Q може бути розбита на неперетиннi частини S 0 = {q0 }, S 1 , S 2 , ..., S N = F
таким чином, що для усiх i = 0, 1, . . . , N − 1, та q ∈ S i буде виконуватися
δ(q, σ) ∈ S i+1 .
Сувора цибулева машина для обробки кожного i-го символу використовує окремий шар S i . Для оптимiзацiї суворої цибулевої машинi станiв нам
треба оптимiзувати окремо кожний шар, починаючи з останнього до першого.
Повертаємося до обчислення дискретної функцiї f : X → Y. Щоб обчислити її за допомогою суворої цибулевої машини станiв, кожному елементу
множини X треба поставити у вiдповiднiсть ланцюг символiв фiксованої
довжини. Це можна зробити за допомогою функцiї φ : X → ΣN .
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Iгнорування помилок

Якщо ми розглянемо функцiю φ, то ми може помiтити, що не всi значення
ΣN мають прообраз у X. Вiзьмемо наш улюблений приклад—обчислення
сили руки у покерi за п’ятьма картами. Комбiнацiя 2q Aq Kq Q♣ 2q входить до
масиву C 5 , але не є припустимою комбiнацiєю з п’яти карт.
Як себе має вести машина станiв у разi, коли на вхiд подається неприпустима комбiнацiя? Є два варiанти розумної поведiнки. По-перше, у результатi обробцi ланцюга символiв машина станiв може зупинитися у спецiальному станi, котрий буде iндикатором помилки. По-друге, ми можемо
припустити, що на вхiд машини станiв можуть подаватися лише припустимi
ланцюги. У разi неприпустимого ланцюга машина станiв може повернути
будь яке значення.
Наприклад, у разi комбiнацiї 2q Aq Kq Q♣ 2q результатом машини станiв може бути «пара двiйок», а не «помилковi вхiднi данi».
Визначення 3. Цибулевою машиною станiв ми будемо називати таку
детермiновану машину станiв M = {Q, Σ, δ, q0 , F}, де множина станiв Q
може бути розбита на неперетиннi частини {ǫ}, S 0 = {q0 }, S 1 , S 2 , ..., S N =
F таким чином, що
(1) δ(ǫ, σ) = ǫ;
(2) для усiх i = 0, 1, . . . , N − 1, та q ∈ S i буде виконуватися δ(q, σ) ∈
S i+1 ∪ {ǫ}.
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Стан ǫ називається помилковим.
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