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Informació general de l'assignatura

Denominació MODELS DE COMPUTACIÓ I COMPLEXITAT

Codi 102039

Semestre d'impartició Semestre 6

Caràcter Assignatura obligatòria per la Menció en Computació

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups Grup únic

Crèdits teòrics 3

Crèdits pràctics 3

Coordinació Magda Valls

Horari de tutoria/lloc Concertar cita per correu electrònic

Departament/s Matemàtica

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Per cada hora de classe presencial, es requereix 1.5 hores de treball personal.

Modalitat Presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català, preferentment. Pot ser castellà o anglès, si hi ha estudiantat internacional.

Grau/Màster Grau en Enginyeria Informàtica

Distribució de crèdits Maria Magdalena Valls Marsal 3 
Josep M. Miret Biosca 3

Horari de tutoria/lloc Concertar cita per correu electrònic

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

miret@matematica.udl.cat 
magda@matematica.udl.cat 
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Josep M. Miret Biosca 
Maria Magdalena Valls Marsal

Informació complementària de l'assignatura

Requisits formatius recomanables: Àlgebra, Lògica Computacional, Algorísmica i Complexitat.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Quins són els límits de la computació?
Qualsevol problema és resoluble mitjançant un algorisme?
Podem distingir problemes resolubles de problemes que no ho són?
Els problemes resolubles, es poden resoldre tots de forma eficient?
El temps de resolució d'un algorisme depèn únicament del maquinari que emprem per executar-lo?

Si hi pensem una mica ... no semblen preguntes fàcils de respondre... De fet, algunes encara no tenen resposta.

Aquests preguntes, i moltes altres, van motivar el naixement de les ciències de la computació tal i com les
coneixem avui en dia. Així fou com Turing, durant la primera meitat del segle passat, fou capaç de formalitzar la
noció del que entenem per algorisme. En aquell moment encara no existien els ordinadors, però ell va definir com
podria funcionar una màquina abstracta capaç d'executar operacions d'acord a unes regles específiques:
l'anomenada Màquina de Turing.

En aquesta assignatura, ens introduirem en aquest camp conegut com el de la informàtica bàsica teòrica, basada
en l'estudi del càlcul com a procés. Analitzarem la dificultat inherent als processos de càlcul, proporcionant els
principis teòrics necessaris per tal de classificar els problemes en decidibles o indecidibles. Així mateix, es
classificarem els problemes decidibles segons els recursos utilitzats pels algorismes que els computen. En
particular, discutirem sobre un dels "Problemes del Mil.leni": la classe de problemes P és o no igual a la classe
NP?

Els resultats d'aprenentatge d'aquesta assignatura són:

Comprendre el concepte de llenguatge, saber-lo descriure adequadament i realitzar operacions entre
llenguatges.
Reconèixer el llenguatge acceptat per un autòmat finit.
Ser capaç de minimitzar i determinitzar un autòmat finit.
Utilitzar adequadament les expressions regular per representar un llenguatge regular.
Conèixer el model bàsic de màquina de Turing, la seva relació amb els autòmats finits i les possibles
ampliacions d'aquest model.
Dissenyar màquines de Turing com a reconeixedores de llenguatges o calculadores de funcions.
Distingir llenguatges recursius i recursivament enumerables, i coneixer-ne les propietats.
Conèixer alguns exemples de llenguatges no recursius.
Comprendre el concepte de reducció entre llenguatges, i saber donar funcions de reducció.
Conèixer la relació entre llenguatges recursius/recursivament enumerables i problemes
decidibles/indecidibles.
Distingir entre complexitat d'un algorisme i complexitat d'un problema.
Conèixer les diferents classes de complexitat d'un problema: P, NP-complet, NP

Competències

Competències específiques de la titulació

Capacitat per tenir un coneixement profund dels principis fonamentals i models de la computació i saber-los
aplicar per interpretar, seleccionar, valorar, modelar, i crear nous conceptes, teories, usos i
desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica.
Capacitat per avaluar la complexitat computacional d'un problema, conèixer estratègies algorítmiques que
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puguin conduir a la seva resolució i recomanar, desenvolupar i implementar la que garanteixi el millor
rendiment d'acord amb els requisits establerts.

Competències transversals de la titulació

Capacitat d'anàlisi i síntesi

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

Adquirir un domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès.
Adquirir capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Programa:

1. Alfabets i llenguatges

Alfabets, paraules i llenguatges.
Concatenació de paraules.
Llenguatge universal.
Operacions amb llenguatges.
Estrella de Kleene d’un llenguatge.

2. Autòmats finits

Autòmats finits deterministes.
Llenguatge acceptat per un autòmat finit determinista.
Autòmats finits indeterministes.
Determinització d’autòmats finits.
Minimització d’autòmats finits.
Operacions amb llenguatges regulars.
Expressions regulars

3. Màquines de Turing

Model bàsic de màquina de Turing.
Ampliacions del model de màquina de Turing.
Màquina de Turing com a reconeixedora de llenguatges.
Màquina de Turing com a calculadora de funcions.
Algorismes i màquines de Turing.
Tesi de Church-Turing.
Número de Gödel d'una màquina de Turing.
Màquina de Turing universal.

4. Llenguatges recursius

Lleguatges recursius i recursivament enumerables.
Operacions amb llenguatges recursius.
Operacions amb llenguatges recursivament enumerables.
Problema de l'aturada.

5. Reduccions

Reduccions entre llenguatges.
Propietats de les reduccions.

6. Indecidibilitat

Problemes decidibles i indecidibles.
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Problemes indecidibles sobre Màquines de Turing: el problema de l'aturada i el problema de la pertinença
El problema de la correspondència de Post.

7. Complexitat

Classes de complexitat.
Reduccions en temps polinomial entre problemes.
El problema de la satisfactibilitat.
Altres problemes NP-complets.
P=NP?

Eixos metodològics de l'assignatura

S'alternen classes de teoria amb classes de problemes. Les classes de teoria aporten els conceptes bàsics de
l'assignatura, tot incorporant exemples il.lustratius que en faciliten la comprensió. En les classes de problemes es
combinen la resolució conjunta a la pissarra, amb la resolució individual i en grup dels estudiants en la mateixa
aula. Es proposa als estudiants l'elaboració d'un treball d'ampliació d'algun tema relacionat amb els continguts de
l'assignatura, i es presenten i discuteixen a l'aula.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Indiquem les hores estimades de teoria i problemes per cadascun dels temes de l'assignatura

 

Tema Teoria Aula Problemes aula Estudi personal

1 3 3 9

2 7 4 16

3 4 4 12

4 3 4 10

5 1 3 6

6 3 4 10

7 3 6 12

 

Sistema d'avaluació

L'avaluació es basarà en els següents ítems:

prova escrita dels temes 1,2,3  (4,5 punts)
prova escrita dels temes 4,5,6,7 (4,5 punts)
activitat de caire divulgatiu i/o treball complementari (1 punt)

En cadascuna de les proves de 4,5 punts cal treure com a mínim un 1.5 punts.

Es podran recuperar una o les dues proves escrites durant la setmana de recuperacions.

Es pot computar fins a 1 punt addicional, considerant la participació en l'aula i el lliurament de problemes.

Bibliografia i recursos d'informació
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