Matematik Dünyas›, 2004 Yaz

P

roblemler A¤›
M. Emin Gönal
megonal@zekaproblemleri.com
Soru 2. Bir kral üç ak›ll› kiﬂiyi cezaland›racakken, tahmin edilece¤i üzere, son bir ﬂans vermeye karar verir. Üç ak›ll›y› arka arkaya s›raya dizecek ve 3
k›rm›z› 2 beyaz ﬂapkay› kafalar›na rastgele yerleﬂtirir.
Kafas›ndaki ﬂapkan›n rengini bileni ba¤›ﬂlayacakt›r.
Bilemeyen de daha a¤›r bir cezaya çarpt›r›lacakt›r.
Ayr›ca en arkadaki ak›ll› önündeki iki ak›ll›n›n ﬂapkas›n›n rengini, ortadaki ise önündekinin ﬂapkas›n›
görebiliyor. Kral ﬂapkalar› yerleﬂtirdikten sonra en
arkadakine ﬂapkas›n›n rengini sorar ve yan›t alamaz;
ortadakine sorar ve gene yan›t alamaz; en öndekine
sorar ve “benim ﬂapkam›n rengi k›rm›z›d›r” yan›t›n›
al›nca bu ak›ll›y› do¤ru cevap verdi¤i için azad eder.
En öndeki ak›ll› ﬂapkas›n›n rengini nas›l bilmiﬂtir?
Yan›t. En arkadaki cevap veremedi¤ine göre ortadaki ve öndekinin ﬂapkalar› beyaz olamaz, en
az›ndan biri k›rm›z› olmal›d›r. Bu bilgiyi ortadaki ve
en öndeki ak›ll› biliyorlar. Ortadaki de cevap veremedi¤ine göre, en öndekinin ﬂapkas› beyaz olamaz,
olsayd›, ortadaki k›rm›z› ﬂapkas› oldu¤unu anlard›.
Dolay›s›yla en öndekinde k›rm›z› ﬂapka vard›r.

nternet ortam›nda çok hoﬂ bir a¤ kuruldu: problemler@yahoogroups.com. Birbirinden ilginç
sorular soruluyor. A¤›n düzenleyicisi Emin Gönal
bize sorulan sorulardan bir demet sunuyor.
Gruba üye olmak için problemler-subscribe@yahoogroups.com adresine boﬂ bir mesaj at›p
gelen mesaj› yan›tlamak yeterli. ‹nternet sitesi
için: http://www.zekaproblemleri.com
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Soru 1. ‹ki komﬂu ülkenin prensiyle prensesi
birbirlerine âﬂ›kt›rlar ama bunu hiç dile getirememiﬂlerdir, çünkü kral babalar› birbirlerine düﬂmanl›k besliyordur. Prens, prensese duygular›n› yazd›¤› bir mektubu çelik bir kasaya koyar, ülkesinin en
ünlü çilingir ustas›n› ça¤›r›p dünyada hiçbir çilingirin açamayaca¤› bir kilit yapt›r›r. Kilidin tek anahtar› olacakt›r. Çelik kasan›n içine mektubu koyup
kapa¤›n› kapat›r. Kapa¤›n ve çelik gövdenin üzerinde bulunan halkalara kilidi geçirir ve kilitleyip
kasay› prensese gönderir. Kasa prensesin huzuruna
geldi¤inde prenses ülkesinin en ünlü çilingirini ça¤›r›p kilidi açmas›n› ister. Yaﬂl› usta kilide bakar ve
orijinal anahtar› olmadan aç›lamayaca¤›n› söyler.
Prenses elini ﬂaka¤›na koyup düﬂünür taﬂ›n›r ve sonunda mektubu okumas›n› sa¤layacak bir çözüm
bulur. Prensesin buldu¤u bu yöntemle âﬂ›klar y›llarca güven içinde yaz›ﬂ›rlar. Prensesin buldu¤u bu
yöntem nedir?
Yan›t. Prenses de kendi ülkesinin en iyi çilingir
ustas›na orijinal anahtar› olmadan aç›lmayacak bir
kilit yapt›r›r. Sonra ikinci kilit olarak kasan›n üzerine kendi kilidini takar ve iki kilitli kasay› prense
geri yollar. Prens çift kilitli kasay› al›nca kendi kilidini söküp, sadece prensesin kilidiyle kilitlenmiﬂ
kasay› prensese geri yollar. Prenses de kendi kilidini aç›p mektubu okur. Ayn› ﬂekilde yaz›ﬂ›rlar. Bu,
SSL yaz›l›m›n›n da yöntemidir.

Soru 3. Bir nüfus memuru bir evin kap›s›n› çal›p
kap›ya ç›kan adama kaç çocu¤u oldu¤unu sorar.
Adam “3” der. Nüfus memuru “yaﬂlar› kaç” diye
sorunca, adam, “yaﬂlar›n›n çarp›m› 36” der. Memur
“bulamad›m” deyince, adam “yaﬂlar›n›n toplam› karﬂ› dairenin numaras›d›r” der. Memur karﬂ› dairenin
numaras›na bak›p “olmad›” der... Adam son olarak,
“en büyük o¤lum bu y›l satranç ﬂampiyonu oldu” der
ve memur üç çocu¤un yaﬂlar›n› bulur... Ama nas›l?
Yan›t. Çarp›m› 36 eden say›lar içinde toplamlar› ayn› eden sadece (9, 2, 2) ve (6, 6, 1) say› üçlüleri vard›r... Bunlar›n d›ﬂ›ndakilerin toplamlar› birbirlerinden farkl›d›r, yani karﬂ› dairenin numaras›
dedi¤imizde memur bak›p hemen söyleyebilirdi,
söyleyemedi¤ine göre yan›t bu iki üçlüden biri. Son
ipucundan da en büyük bir o¤lun oldu¤u anlaﬂ›l›r.
Yan›t (9, 2, 2)’dir. ♥
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