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זמן היררכיית ומשפט אוניברסלית טיורינג מכונת 1

דטרמינסטית מ"ט ע"י לחישוב הניתנות L ⊆ {0, 1}∗ השפות כל DTIME (t (n)) 1.1 הגדרה
.x לכל x קלט על t (n) ≥ בזמן הרצה

〈M〉 , x מהצורה קלט ־ מקבל

"x Mעל את U"מריצה .M מ"ט את המתארת מחרוזת :〈M〉

בזמן x על M ריצת את לסמלץ יכולה u אז t היא x על M של הריצה זמן אם עובדה:
.O (t log t)

לסמלץ Uיכולה ,〈M〉 , x קלט בהינתן time constructible שהיא t פונקציה לכל עובדה:
.O (t (|x|) log t (|x|)) ריצה בזמן x על M של הראשונים הצעדים t (|x|) את

: t (n) · log (t (n)) = o (T (n)) המקיימת T ופונקציה t t.c פונקציה לכל 1.2 משפט

DTIME (t (n)) ( DTIME (T (n))

מ"ט. xלאיזהשהו = 〈M〉 האם נבדוק ,x קלט בהנתן הבא: באופן N מכונה נגדיר הוכחה:
נקבל. לא, אם

N אז דחתה וקיבלה/ עצרה M אם צעדים. t (|x|) 〈M〉 קלט על M את תריץ N כן: אם
נקבל. אז לרוץ סיימה לא M אם ההפוכה. התשובה את תוציא

טענה:

.N ∈ DTIME (t log t) .1

.DTIME (t (n)) ב מ"ט אף ע"י מחושבת לא t (n) .2

:N של הריצה זמן הטענה): (של הוכחה

.O (t log t) בזמן שתרוץ כך N את להגדיר ניתן •

לב ונשים אותה המכריעה t (n) ≥ בזמן שרצה מ"ט יש אז DTIME (t (n)) ב A אם •
A /∈ L(N)⇐ 〈M〉 /∈ L (N) אמ"מ 〈M〉 ∈ A כי
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אורקל 2

לשאלת השאלה את לתרגם נח x ∈ A האם השאלה על לענות כדי שפות. A,B 2.1 הגדרה
או A ≤TM B מ"ט ע"י לחישוב ניתנת f כאשר ,f (x) ∈ B מחרוזת איזהשהי של שייכות

.(Karp) קארפ רדוקציות גם נקראות כאלה רדוקציות . A ≤? B

.x
?
∈ A לענות כדי שאלות מס' B את "לשאול" עשוי רדוקציות של אחר סוג

הבאות: התוספות עם מ"ט הוא פרוצדורה") "סב כ (ידוע אורקל עם מ"ט

שנקרא מיוחד סרט יש בנוסף, .Qquery, Qno, Qyes מיוחדים מצבים שלושה יש Qב •
האורקל. סרט או השאילתות, סרט

הבא: באופן מתבצע החישוב האורקל, בתוך B שפה בהנתן •

כתוצאה אזי Qquery למצב נכנסת M באשר רגילה, טיורינג כמכונת רצה M –
שייכת האורקל בסרט הכתובה המחרוזת אם Qno או Qyesל עוברת היא מכך

בהתאמה. לא, או ,B ל

מכונת ע"י לחישוב הניתנות השפות כל אוסף DTIMEזהו (t (n))
B שפה, B תהי 2.2 הגדרה

.x לכל ,x קלט tעל (n) בזמן הרצה ,B לשפה אורקל עם טיורינג

B שפה לכל אזי T (n) ∈ ω (t (n) log t (n)) ,t.c. tהיא (n) אם 2.3 משפט

DTIME (t (n))
B ( DTIME (T (n))

B

והוכחה ,B ל אורקל עם למכונת רק זמן היררכיית משפט כמו כמו הוא המשפט הוכחה:
בהתאם. דומה

PA = NPA ,PB ( NPB ש כל A,B שפות יש עובדה:

זכרון סיבוכיות 3

.B ∈Mn×k (Z2) ,A ∈Mm×n (Z2) מטריצות, שני בהינתן : בוליאניות מטריצות כפל דוגמה:
ע"י אינדקס כל לחשב ניתן

(A ·B)i,j =

n∨
r=1

(ai,r ∧ br,j)

הוא והפלט 2n2 מאורך הוא הקלט אחד, ביט רק שומרים פעם בכל כאשר לחשב ניתן ולכן
אינטוא .O (log n) בזכרון לחישוב ניתן הפלט של ביט כל אבל n2 מאורך
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זיכרון מוגבלת טיורינג מכונת 3.1

סרטים: שלושה עם מ"ט הוא זיכרון מוגבלת מ"ט 3.1 הגדרה

.read− only קלט סרט •

.read− write פלט סרט •

.write− only פלט סרט •

דבר. אותו הם ההגדרות שאר כל

קלט לכל Sאם (n) זכרון סיבוכיות M ל כי נאמר M זכרון מוגבלת מ"ט בהנתן 3.2 הגדרה
העבודה. בסרט תאים S (|x|) היותר בלכל ומשתמשת עוצרת M ,x

M של כך אותה, המכריעה M מ"ט יש אם DSPACE (S (n)) ב היא A שפה 3.3 הגדרה
.s (n) זכרון סיבוכיות

.O (log n) בזכרון לחשב ניתן מטרצות כפל ראינו 3.4 הערה

עובדה:

DSPACE (0) = DSPACE (O (log log n)) = Regular Languages

3.5 הגדרה

L =LogSpace =

∞⋃
c=1

DSPACE (c · log (n))

3.6 הגדרה

PSPACE =

∞⋃
c=1

DSPACE (nc)

3.7 הערה

L ⊆ P ⊆ PSPACE

L 6= PSPACE כאשר

אז log (n) ≤ s (n) אם 3.8 משפט

DSPACE (s (n)) ⊆ DTIME
(

2O(s(n))
)
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ראש מיקום פנימי, (מצב מ"ט של המצב את המתארת מחרוזת היא קונפיגורציה הוכחה:
ב מילה היא קונפיגורציה ולכן זיכרון) מצב קלט, ראש מיקום , עבודה טרט

Σs(n) × [n]× [s (n)]× [|Q|]

אם c2 c1ו קונפיגורציות עבור c1 → c2 קשת קיימת כאשר קונפיגורציות, של גרף נגדיר
קלט כל על ועוצרת Space (s (n)) ב רצה N אם המכונה. של אחד c2בצעד c1ל מ עוברים
הגרף שגודל יודעים אנו בנוסף מעגלים, אין ההתחלתית הקונפיגורציה של קשירות ברכיב אז
הרצוי. את קיבלנו הגרף, גודל ≥ הריצה שזמן ומכיוון 2O(s(n)) = |Σ|s(n) · n · s (n) |Q| ≥

,1n קלט שעל M זיכרון מוגבלת מ"ט יש אם s.n היא S : N → N פונקציה 3.9 הגדרה
.O (s (n)) ב היותר לכל ומשתמשת העבודה בסרט s (n) ה במקום התא את מסמנת

אם היינו, .s בזכרון משתמשת O (s) שבזכרון u מ"ט יש s.c. שהיא s (n) עבור 3.10 טענה
תשתמש 〈M〉 , x הקלט על U אז ,x את להכריע כדי זכרון תאי s (n) ≥ ב משתמשת M

.x על M ריצת את ותסמלץ זכרון תאי O (s) ב

אזי s1 ∈ o (s2) ו s.c היא s1 (n) אם הוכחה:

DSPACE (s1) ( DSPACE (s2)

〈M〉 את תריץ ואז ,〈M〉 מ"ט xמצאר הרם תבדור x קלט Nשעל מ"ט נגדיר קודם, כמו
מעבר לכתוב תנסה M אם אומרת, זאת זכרון, Oתאי (s1) מ ביותר להשתמש 〈M〉בלי על
עוברים אם .M של הצעדים מספר את שימנה מונה גם נחזיק ונקבל. נעצור s1אז (n)ה לתא
נוציא מתאים), (בזכרון עוצרת M כאשר ונקבל. נעצור צעדים, גדול c עבור 2c·s1(n) מ יותר

מקודם. כמו ההוכחה והמשך ההפוכה התוצאה את
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