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 המחשב אינו כל יכול: טענה

 

 ?"יכולת"ו? "מחשב"איך מגדירים 
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Alan Turing (1912-1954) 
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 מאבות מדעי המחשב•

 

 .מכונת טיורינגהגדיר מודל מופשט של מחשב שנקרא כיום •

 וזיכרון, עם כמה פעולות יסודיות פשוטות, מודל בסיסי מאוד•

,  סוברים שהמודל הפשוט של טיורינג מסוגל לבצע כל חישוב שמחשב מודרני•

 (.וטיורינג' רץ'תזה של צטענה זו ידועה כ)מסוגל לחשב , חזק ככל שיהיה

וכך להסיק מסקנות על היכולות  , קל יותר להוכיח טענות שונות על המודל הפשוט•

 ".אמיתיים"של מחשבים ( והמגבלות)

http://2009.igem.org/Turing_machines 

 :מכונת טיורינגמודל 
 ".מחשב"הגדרת מתמטית למושג 

http://2009.igem.org/File:Turing.jpg


Alan Turing (1912-1954) 
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 מאבות מדעי המחשב•

 

 .מכונת טיורינגהגדיר מודל מופשט של מחשב שנקרא כיום •

 וזיכרון, עם כמה פעולות יסודיות פשוטות, מודל בסיסי מאוד•

חזק ככל , הפשוט של טיורינג מסוגל לבצע כל חישוב שמחשב מודרניהמודל •

'  רץ'תזה של צזו ידועה כטענה : ומשערים שכך יהיה תמיד)מסוגל לחשב , שיהיה

 (.וטיורינג

וכך להסיק מסקנות על היכולות  , קל יותר להוכיח טענות שונות על המודל הפשוט•

 ".אמיתיים"של מחשבים ( והמגבלות)

 

, ולכן)י שום מכונת טיורינג "ע לא ניתנת לפתרוןהראה טיורינג בעייה ש 1936בשנת •

 (. י שום מחשב"ע, ל"פ התזה הנ"ע

 (.Halting Problem) בעיית העצירהבעיה מפורסמת זו נקראת •

 

 .משם נפרץ הסכר לעוד אינסוף בעיות שלא ניתנות לפתרון•

מראים שאילו בעיה חדשה היתה ניתנת : רדוקציהבאמצעות טכניקה שנקראת -

 .  סתירה –אז גם בעית העצירה היתה , לפתרון



 בעיית העצירה
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 Xוקלט   (או מכונת טיורינג, פייתון פונקצייתנאמר ) קודבהינתן •

 

 ?Xהאם הקוד יעצור בריצתו על הקלט  

 

היה מבצע בדיקה כזו לקוד    IDLEהיה נוח מאוד אם )בעיה חשובה בפני עצמה •

 "האם המחשב כל יכול"וגם חשובה למחקר בשאלה הכללית יותר ..( שלכם

 

 

 ?n=3הפונקציה הבאה עוצרת על הקלט האם •

 

 ?n=8ועל •

 

 כאן קל להכריע האם הפונקציה עוצרת או לא על קלט נתון•

      

def f1(n): 

   while n<7: 

 n = n-1 

   return n 



 אי עצירה קלה להכרעה/ מקרים בהם עצירה 
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 ?n=3האם הפונקציה הבאה עוצרת על הקלט •

 

 ?n=8ועל •

 

 נתוןגם כאן קל להכריע האם הפונקציה עוצרת או לא על קלט •

def f2(n): 

   i=0 

   while i<n: 

 i=i+1 

   return n 



 (Ulam/Collatzהשערת ) 3n+1 -השערת ה
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 . נתחיל ממספר שלם חיובי כלשהו•

 :1 -לא הגענו לכל עוד      

 2 -אם המספר זוגי נחלק אותו ב-

 1ונוסיף  3 -אחרת נכפיל ב-

 

 . 1 -מכל מספר נגיע בסוף ל: השערה•

 .עוצרת לכל קלט f3הפונקציה , במונחים חישוביים•

 

 .ולא ידוע אם היא נכונה או לא, כאמור זוהי השערה•

 

 

 ?או לאמסויים איך אפשר לדעת אם פונקציה עוצרת על קלט , כלליבאופן •

 ?מדוע אי אפשר פשוט להריץ אותה ולבדוק: נקודה חשובה      

 

כמו שעשינו   ) f3י הרצה של "לא רק ע, לבדוק זאת" עקיפה"אולי יש דרך : רעיון     

 ?(בדוגמאות הקודמות

def f3(n): 

   while n!=1: 

 if n%2 == 0: 

    n = n//2 

 else: 

    n = 3*n+1 

   return n 

 ...הבדל קטן



 העצירהבעיית 
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 :רעיון•

( למשל בפייתון) פונקציהשתבנה , startupנקים חברת 

וקלט , Fשמקבלת קובץ עם פונקציה אחרת  ,Haltבשם 

 ,xעבורה 

 .xתעצור כשתורץ על  Fהאם ומכריעה 

 (xעל  Fסימולציה של י "רק עמן הסתם לא )

 

 

 

 

 

def  Halt(F, x): 

 … 

 return True # F halts on x 

 … 

 return False # F does not halt on x 



 1דוגמה  – העצירהבעיית 
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def  Halt(F, x): 

 … 

 return True # F halts on x 

 … 

 return False # F does not halt on x 

def f1(n): 

   i=0 

   while i<10: 

 n = -n 

 i = i+1 

   return n 3 

True 

 :רעיון•

( למשל בפייתון) פונקציהשתבנה , startupנקים חברת 

וקלט , Fשמקבלת קובץ עם פונקציה אחרת  ,Haltבשם 

 ,xעבורה 

 .xתעצור כשתורץ על  Fהאם ומכריעה 

 (xעל  Fי סימולציה של "מן הסתם לא רק ע)

 

 

 

 

 

 



 2דוגמה  – בעיית העצירה
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def  Halt(F, x): 

 … 

 return True # F halts on x 

 … 

 return False # F does not halt on x 

def f2(n): 

   i=0 

   while i<10: 

 n = -n 

 i = i+1 

   return n 3 

False 

 :רעיון•

( למשל בפייתון) פונקציהשתבנה , startupנקים חברת 

וקלט , Fשמקבלת קובץ עם פונקציה אחרת  ,Haltבשם 

 ,xעבורה 

 .xתעצור כשתורץ על  Fהאם ומכריעה 

 (xעל  Fסימולציה של י "רק עמן הסתם לא )

 

 

 

 

 

 



 3דוגמה  – בעיית העצירה
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def  Halt(F, x): 

 … 

 return True # F halts on x 

 … 

 return False # F does not halt on x 

8 

True 

def f3(n): 

   while n!=1: 

 if n%2 == 0: 

    n = n//2 

 else: 

    n = 2*n+1 

   return n 

 :רעיון•

( למשל בפייתון) פונקציהשתבנה , startupנקים חברת 

וקלט , Fשמקבלת קובץ עם פונקציה אחרת  ,Haltבשם 

 ,xעבורה 

 .xתעצור כשתורץ על  Fהאם ומכריעה 

 (xעל  Fסימולציה של י "רק עמן הסתם לא )

 

 

 

 

 

 



 4דוגמה  – בעיית העצירה
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def  Halt(F, x): 

 … 

 return True # F halts on x 

 … 

 return False # F does not halt on x 

def f3(n): 

   while n!=1: 

 if n%2 == 0: 

    n = n//2 

 else: 

    n = 2*n+1 

   return n 

False 

3 

 :רעיון•

( למשל בפייתון) פונקציהשתבנה , startupנקים חברת 

וקלט , Fשמקבלת קובץ עם פונקציה אחרת  ,Haltבשם 

 ,xעבורה 

 .xתעצור כשתורץ על  Fהאם ומכריעה 

 (xעל  Fסימולציה של י "רק עמן הסתם לא )

 

 

 

 

 

 



 5דוגמה  – בעיית העצירה
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def  Halt(F, x): 

 … 

 return True # F halts on x 

 … 

 return False # F does not halt on x 

def f4(n): 

   while n!=1: 

 if n%2 == 0: 

    n = n//2 

 else: 

    n = 3*n+1 

   return n 

??? 

x 

 :רעיון•

( למשל בפייתון) פונקציהשתבנה , startupנקים חברת 

וקלט , Fשמקבלת קובץ עם פונקציה אחרת  ,Haltבשם 

 ,xעבורה 

 .xתעצור כשתורץ על  Fהאם ומכריעה 

 (xעל  Fסימולציה של י "רק עמן הסתם לא )

 

 

 

 

 

 



 בלתי כריעה העצירה בעיית 
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 .כזו Halt לא תיתכןהוכיח שטיורינג •

 .נראה כעת את גרסה של ההוכחה•

 

 :הערות•

•Halt  לכל צריכה לענות נכוןF ו- x יש מקרים ספציפיים )לה שיינתנו  אפשריים
 ...(ל"הנ f2או  f1קלים כמו 

 ...תמיד לעצורעצמה צריכה  Haltבפרט •

•x יותר מפרמטר יחידאו , ריקיכול להיות : הוא קלט במובן הרחב  . 

 (.קובץ, מחרוזת, מספר)ויכול להיות מכל טיפוס     

def  Halt(F, x): 

 … 

 return True # F halts on x 

 … 

 return False # F does not halt on x 

בלתי  

 אפשרית



 בלתי כריעהמבנה ההוכחה שבעיית העצירה 
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 :להוכחה שני מאפיינים שחוזרים בהוכחות מסוג זה•

 התייחסות עצמית-

 היפוך של תוצאה אחרת-

 

 

 

 :השקרןפרדוקס הסתירה באת המאפיינים האלו מזכירים •

 "אני משקר עכשיו"  

 

 .המפורסם Gödelגם למשפט הנושא קשור •

 

מוכרת לכם בודאי  )ליכסון הוכחה פורמלית יותר עושה שימוש בטכניקה שנקראת •

 (.מקורס במתמטיקה בדידה

 

 

 : סרטון מומלץ שמדגים באנימציה את ההוכחה שנראה בכיתה •

https://www.youtube.com/watch?v=92WHN-pAFCs  

https://www.youtube.com/watch?v=92WHN-pAFCs
https://www.youtube.com/watch?v=92WHN-pAFCs
https://www.youtube.com/watch?v=92WHN-pAFCs
https://www.youtube.com/watch?v=92WHN-pAFCs
https://www.youtube.com/watch?v=92WHN-pAFCs
https://www.youtube.com/watch?v=92WHN-pAFCs
https://www.youtube.com/watch?v=92WHN-pAFCs


 בלתי כריעהמבנה ההוכחה שבעיית העצירה 
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 .הטקסט שבו היא עצמה שמורה( קובץ)פונקציה יכולה לקבל כקלט את : נקודה עדינה•

 .יכול בעצמו להיות קובץ x, בפרט    

 (:גם אם איננו יודעים את אופן פעולתה)אפשרית  Halt -נניח בשלילה ש•

 

 

 

 

 

 :הבאה whatנכתוב את •

 

def  Halt(F, x): 

 … 

 return True # F halts on x 

 … 

 return False # F does not halt on x 

def what(F): 

   if Halt(F,F): #F halts when run on F 

       while True: 

          print("Hey") 

   else: #F does not halt when run on F 

       return 17 

#and now the contradiction: 

>>> what(what) 

??? 

נניח לרגע  

 שאפשרית



 המשך ההוכחה

 תמיד צודק Halt -נניח בשלילה ש•

 trueתחזיר   Halt(F,F)אז הקריאה , עוצר what(what)אם •

 !ייכנס ללולאה אינסופית what(what)אבל אז –

   Halt(F,F)הקריאה אז , לא יעצור what(what)אם , מצד שני•

 falseתחזיר 

 !יעצור what(what)אבל אז –

 הגענו לסתירה, כך או כך•

 

 תמיד צודק  Halt -ש היתהההנחה היחידה •

 כזה   Haltלכן אין •

22 



 "עצירה לכל קלט"בעיית ה
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 :ועונה על השאלה, Fשמקבלת פונקציה אחרת ( למשל בפייתון)האם יש תוכנית •

 "? לכל קלט שלהעוצרת  Fהאם "

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ומתמטיקאיםהייטק חברות , QAאנשי , מהנדסי תוכנהפנטזיה של •

 

 :זו בעייה אפילו יותר קשה מבעיית העצירה•

 (.אך לא בהכרח להיפך)היה גם פתרון לבעיית העצירה , אילו היה פתרון לבעיה זו•

 .במקרה כזה אומרים שישנה רדוקציה מבעיית העצירה לבעיית העצירה לכל קלט•

def  Halt-All(F): 

 … 

 return True #F halts on every input 

 … 

 return False #F does not halt for some inputs 

עוד פחות  

 Halt -אפשרית מ
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 ..אם כבר הזכרנו את טיורינג

 (Turing Test)טיורינג  מבחן 

•A – מחשב ,B - אדם 

 .צריך להבחין מי הוא מי Cשופט אנושי •

 (.?באיזה פורמט)מותר לו לשאול שאלות ולקבל תשובות •

,  לכאורה, והפגין, אז המחשב עבר בהצלחה את מבחן טיורינג, אם נכשל•

 .התנהגות אינטליגנטית


