
بر پارادوکس ها و منطق تأثر و تأثیر
فازی) زمان ، TC*) عام محاسبات نظریه

دیده ور فرزاد
امیرکبیر صنعت اه دانش

کرده اند. بازی را ویژه ای نقش خودارجاع و پارادوکس ها بیستم قرن اوایل از محاسبات نظریه تکوین در یده: چ
ابتدا همان از اما شده، بنا آن کاربردهای و تورینگ⁃چرچ فرض تورینگ، ماشین تعریف اساس بر (Theory of Computation) عام محاسبات نظریه چند هر
ارتباط این و بوده (Computability Theory) خاص محاسبات نظریه ابتدا در و تئوری این با تنگاتنگ ارتباط در علم این مختلف حوزه های و منطق امروز به تا

است. گشته گسترده تر و گسترده روز به روز
تأثیر این شاهد جا همه چیتین قضیه و گودل قضایای شمارایانه، محاسبه پذیر و محاسبه پذیر مفهوم میان تمایز در بری پارادوکس و دروغگو پارادوکس تأثیر از
نظریه این بر را منتظره، غیر اعدام پارادوکس ر، دی پارادوکس ی تأثیر باال، مطالب اجمال معرف از بعد م خواهیم سخنران این در هستیم. متقابل تأثر و

[3] نماییم. بررس
معرف شناسانه معرفت رهیافت و منطق رهیافت یعن پارادوکس این مورد در رایج رهیافت نوع دو اساس بر پارادوکس، این ل مش حل برای حل هایی راه

صریح تناقض و نماییم ارائه پارادوکس این از یافته ای ل ش تغییر و جدید نسخه م خواهیم اینجا در م باشد. گسترده ای موضوع ادبیات شامل که است شده
که فازیست زمان مفهوم کشیدن پیش به و زمان مفهوم تغییر این جا، در شده ارائه حل راه ادامه، در دهیم. نشان را قدیم نسخه ال پارادوکسی ل ش جای به

.[1],[6],[7] م شود فازی عام محاسبات نظریه عام، محاسبات نظریه از جدیدی نوع ایجاد منجربه
و P vs NP مانند محاسبات پیچیدگ تئوری در نشده حل مسئله چند مشابه نسخه ونه چ جدید، تئوری در که م دهیم نشان یافته ها، مطابق مرحله این در

.[6], [7], [8] م گیرد قرار توجه مورد رمزنگاری دانش بر تئوری این تأثیر هم چنین بود. خواهد چه P vs NP اصل مسیله وضعیت و شود م حل P=BPP
ارائه فازی زمان برای شده مطرح خاص دید فیزی بودن توجیه پذیر برای را تالشمان آخر سر موضوع، این به توجه با است، فیزی درعلم مطرح مفهوم زمان
کار به ریاضیدانان و دانان فیزی از برخ کارهای در بعداً و م شود دیده هوسرل و براور کارهای در نوع به فازی زمان مفهوم که است ذکر به الزم داد. خواهیم

[4],[5] است. رفته
صحت مورد در موضوع، این با مرتبط است. الزم مطروحه مسائل حل برای که م شود مطرح فازی زمان از خاص و جدید نوع مبحث این در دقیق  تر، ل ش به

.[2],[8] شد خواهد صحبت فازی ذره⁃زمان تعبیر کوانتوم، انی م از تعبیری احتمال
کوانتوم انی م فازی ذره⁃زمان تعبیر فازی، زمان ، منتظره، غیر اعدام پارادوکس محاسبات، واژه ها:نظریه کلید
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