
  پارادوكس كالنتر
  رسول رمضانيان

 
  . بينداند بطوريكه هر نفر تنها پشت نفرات جلويي خود را مي صف ايستادهيك  نفر پشت سر هم در5 
  

  
  

فرماندار يك ستاره طاليي در دست دارد كه اين ستاره را به پشت لباس يكي از افراد مي چسباند تا كالنتر محل را 
  كندار اعالم ميسپس فرماند. مشخص كند

  
  در پشت سر يكي از شما ستاره طاليي چسبانده شده است، ولي آن فرد از اين موضوع مطلع نيست

  
  . بررسي كنيمدو نفربگذاريد مساله را براي 

  
  براي دو عامل سيستم چند عاملي مساله

  
سيستم چند عاملي مساله به صورت زير .  ايستاده است1پشت سر عامل  2كه عامل . را در نظر بگيرد 1,2دو عامل 

  . است
1. { }1,2A    مجموعه عاملها و =
2. { }1 2,P p p=مجموعه اتمي ها كه  
 

  ip= در پشت لباسش ستاره نصب شده استiعامل 
  

  .مدل كريپكي سيستم چند عاملي بصورت زير است
 .دو جهان ممكن قابل تصور است .1
مشخص مي ) ديدن عاملها(ها به اطالعات سيستم  روابط بين جهان هاي ممكن با توجه به دسترسي عامل .2

 .شود

  
  



) را ببيند به همين دليل بين دو حالت  2تواند پشت سر عامل  نمي1چون عامل  , )M s و ( , )M t نمي تواند 
  . تمييز قايل شود

  

  اعالن عمومي فرماندار 

  . شوداعالن عمومي فرماندار به صورت زير توصيف مي

1 1 1 2 2 2[( ) ( )]p K p p K p→ ¬ ∧ → ¬  

 در هر دو جهان ممكن است يعني اگر بگيريم   1شود كه اعالن فوق يك اعالن ناموفقعلت ايجاد ميپارادوكس به اين 
1 1 1 2 2 2( ) ( )p K p p K pϕ = → ¬ ∧ →    آنگاه داريم ¬

[ ]( )ϕ ϕ¬  در هر دو جهان ممكن ( , )M s و ( , )M tشود ارضا مي.  

 

  

                                                 
1 Unsuccessful Update (see part  4.7 of the book “Dynamic Epistemic Logic”) 


