
TEORIA D’AUTÒMATS  
Enginyeria Informàtica 
 
Troncal: 6 crèdits (3+3) 
 
OBJECTIU 
 
Enunciar propietats generals sobre les funcions que poden calcular els ordinadors. Classificar els 
problemes segons la seva dificultat. Veure que hi ha problemes indecidibles. Introduir la 
complexitat espacial i temporal d'algorismes i problemes.  

 
TEMARI 
 

1. Autòmats finits i expressions regulars (3 setmanes)  
• Sistemes digitals. Introducció  
• Autòmats finits deterministes  
• Autòmats finits no deterministes  
• Operacions, llenguatges i expressions regulars  
• Autòmats amb sortida  

2. Gramàtiques lliures del context (2 setmanes)  
• Introducció  
• Definicions. Generació de gramàtiques  
• Simplificació de gramàtiques  
• Formes normals de Chomsky i Greibach  

3. Autòmats a pila (2.5 setmanes)  
• Descripció  
• Acceptació per estat final i per pila buida  
• Autòmats a pila i llenguatges lliures del context  
• Propietats dels llenguatges lliures del context  
• El problema de la pertinença  

4. Màquines de Turing (2.5 setmanes)  
• Descripció del model de base  
• Llenguatges i func ions calculables  
• Modificacions de la màquina de Turing  
• Hipòtesi de Church  

5. Indecidibilitat (2.5 setmanes)  
• Problemes i llenguatges decidibles i no decidibles  
• Llenguatges recursius i recursivament enumerables  
• Problemes indecidibles i màquina universal de Turing  
• Teoremes de Rice  
• El problema de la correspondència de Post  

6. Complexitat (1.5 setmanes)  
• Complexitat d'algorismes i problemes  
• Classes de complexitat  
• NP-Completitud. Teorema de Cook  
• Alguns problemes NP-Complets  
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
La nota final queda establerta per l'exàmen de final de semestre.  
 


