
1 Trabalho 1 de Teoria da Computação (2019/2):
Implementação da Máquina de Post

1.1 Objetibo:

Estudar, descrever formalmente e implementar uma máquina de Post que exe-
cuta um dado programa de entrada.

1.2 Máquina de Post:

uma máquina de Post é um modelo de computador abstrato, assim como a
máquina de Turing. Uma máquina de Post consiste de:

1. Uma memória de programa, que armazena um programa (uma lista de
instruções).

2. Um fita de processamento.

3. Um estado interno.

4. Um processador.

Uma instrução na máquina de Post consiste de uma string de caracteres da
forma:

< estado corrente >< ch >< novo estado >< word >

onde < estado corrente >,< ch >,< novo estado > são caracteres simples e
< word > é uma string (zero ou mais caracteres). Um programa consiste de
uma lista de instruções. Um programa programa de entrada deve ser lido da
entrada padrão, mas deve estar em um arquivo de texto, uma instrução por
linha. Uma máquina de Post armazena um programa internamente como uma
lista de instruções. O estado interno é um valor do alfabeto, um único caracter.

Algoritmo de processamento: uma máquina de Post executa primeiro
lendo um programa, o qual é armazenado como uma lista de strings e então
recebe a entrada do usuário como outra string (a qual pode ser vazia). Os
caracteres da entrada do usuário são escritos no ińıcio da fita de processamento,
seguida pelo śımbolo #. A execução começa com o estado interno inicialmente
em S (Start state). A máquina executa um ciclo em seu programa processando
a fita de acordo com as seguintes regras:

• Se < estado atual > matches o estado da máquina e < ch > matches o
caractere no ińıcio da fita, então < ch > é apagado da fita, o estado interno
é trocado para < novoestado > e todos os novos caracteres em < string >
são escritos na fita. Se nenhuma instrução faz match, a máquina trava.
Note que se a fita está em branco, não tem match.

• Depois do ciclo no programa, a execução termina se: (1) se o estado cor-
rente é H (Halt) - nesse caso a string de entrada é aceita, (2)a máquina



trava ( a string é rejeitada), ou (3) um número máximo de ciclos foi execu-
tado (prevenindo os loops infinitos). O conteúdo da fita de processamento
é interpretado como o resultado da computação no caso (1), e como erros
(emphcore dump) nos casos (2) e (3).

Um programa é armazenado em um arquivo de texto, uma instrução por
linha, terminando com ∗ na última linha. Qualquer linha que começa com
∗ é ignorada, pois essas são vistas como comentários.


