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ibonacci dizilerini bilirsiniz, son iki say›m›zda sözünü etmiﬂtik. n > 2 için dizinin n’inci
s›ras›ndaki her say› hemen önceki iki say›n›n
toplam›d›r. ‹lk iki say›y› bilirseniz Fibonacci dizisini bu iki say›dan baﬂlayarak inﬂa edebilirsiniz. Örne¤in, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... dizisi ilk iki say›s› 1 olan bir Fibonacci dizisidir. ‹lk iki say›ya Fibonacci dizisinin kök say›s› denir.
Baﬂka kök say›lar› ile de Fibonacci dizileri
oluﬂturulabilir. Örne¤in rastgele olarak 10, 13 ikilisiyle bir Fibonacci dizisi oluﬂtural›m:
10, 13, 23, 36, 59, 95, 154, 249, 403, 652, …
ﬁimdi numaram›za geçelim.
Birine rastgele iki say› seçmesini söylüyorsunuz.
Daha sonra bu say›lar› kök olarak alan on elemanl›
bir Fibonacci dizisini bir kâ¤›da altalta yazmas›n› istiyorsunuz. ‹ddian›z kâ¤›ttaki bu on say›y› birkaç
saniye içinde ak›ldan toplayabilece¤iniz olacak.
Bunu yapman›n pratik bir yolu var m›?
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Geçen Say›n›n Abrakadabras›. ‹zleyicilerinizden birini sahneye davet ediyorsunuz ve akl›ndan
1’le 60 aras›nda bir say› tutmas›n› söylüyorsunuz.
‹zleyici tuttu¤u say›y› size söylemiyor. Sonra siz cebinizden daha önceden haz›rlad›¤›n›z ve herbirinin
üzerinde 1’le 60 aras› say›lardan baz›lar›n›n kar›ﬂ›k
bir ﬂekilde yaz›l› oldu¤u alt› kart ç›kar›p bu kartlar› s›rayla sahneye davet etti¤iniz izleyiciye gösteriyorsunuz. ‹zleyici her kart gösteriﬂinizde tuttu¤u
say›n›n o kart üzerinde yaz›l› olup olmad›¤›n› söylüyor. Son kart› da gösterdikten sonra say›y› do¤ru olarak tahmin ediyorsunuz.
Bu numaran›n her seferinde baﬂar›ya ulaﬂmas›
için kartlar›n üzerine hangi say›lar› yazard›n›z?
Yan›t. Önce, kartlar›n›z› 1’den 6’ya kadar akl›n›zdan numaraland›r›n.
Sonra, 1’den 60’a kadar say›lar› ikilik düzene
çevirin ve alt› haneye tamamlanacak ﬂekilde baﬂlar›na 0 ekleyin.
* Treda Biliﬂim Teknolojileri A.ﬁ., yaz›l›m uzman›.

Bildi¤imiz 59043 say›s› onluk sistemde 59043 biçiminde yaz›l›r, çünkü
59043 = 5×104 + 9×103 + 0×102 + 4×101 + 3×100
eﬂitli¤i geçerlidir. Ayn› 59043 say›s›n› 8’lik sistemde 163243 olarak yazar›z, çünkü
59043 = 1×85 + 6×84 + 3×83 + 2×82 + 4×81 + 3×80
eﬂitli¤i geçerlidir. 8’lik sistemin rakamlar›, say› 8’e bölündü¤ünde kalanlar al›narak ﬂöyle bulunur:
59043 8
3
738 8
4
922 8
2 115 8
3
14 8
6 1

Bir say›n›n ikilik sistemde yaz›l›m› ayn› ﬂekilde,
ama bu sefer 8 yerine say› 2’ye bölünerek bulunur.
‹kilik sistemde yaz›lm›ﬂ bir say›n›n rakamlar› ancak
0 ve 1 olabilir elbet.
= 000001
= 000010
= 000011
= 000100
…
60 = 111100
Kolayl›k olmas› için basamaklar› da sa¤dan sola 1’den 6’ya kadar numaraland›r›n:
1’ler basama¤›na 1, 2’ler basama¤›na 2, 4’ler
basama¤›na 3, 8’ler basama¤›na 4, ... diyelim. Genel
olarak, 2n−1’ler basama¤›na n numaras› verelim.
Sonra, her say›y› ikilik düzene göre hangi basamaklar› 1 ise o kartlar›n üzerine yaz›n.
Örne¤in 1 say›s›n› sadece 1 numaral›, 2 say›s›n› 2 numaral›, 3 say›s›n› 1 ve 2 numaral›, 60 say›s›n› (111100) 3, 4, 5 ve 6 numaral› kartlara yaz›n.
Kartlar› tek tek izleyiciye gösterirken, izleyicinin “var” dedi¤i her kart numaras› n için 2n−1 say›s›n› kafan›zda ekleyerek gidin. En son kart
aç›ld›¤›nda buldu¤unuz say› izleyicinin tuttu¤u say› olacakt›r, elbette… ♦
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