Knäck kod
med Navet
K

oder, dechiffrering och utmanande gåtor med dolda betydelser
har alltid intresserat människan. Dessa kan dyka upp i såväl
militär användning (t ex morsekod) som i deckargåtor och matematisk
problemlösning. Idag vet vi att enklare system för kodning användes redan
för ca 4000 år sedan i Egypten (t ex Hieroglyfer). Idag finns en mängd olika
mer eller mindre kända system; alla med ursprung i människans mycket
kreativa uppfinningsrikedom. Om du vill pröva hur uppfinningsrik du kan
vara – pröva några av utmaningarna nedan!

Joan Clarke/Alan Turing/Arne Beurling
Under andra världskriget skickades hemliga meddelanden
över världen som fick stor betydelse för krigets händelser.
De som skickades av Enigma, en tysk krypteringsmaskin
som användes för att koda meddelanden, var länge mycket
svåra att knäcka. Men Joan Clarke, Alan Turing och deras
team på Bletchley Park i London lyckades till slut konstruera
en dekrypteringsmaskin som kunde tyda dem. Då blev det
möjligt att avslöja tyskarnas krigsplaner och påskynda krigets
slut. I efterhand har principerna från denna maskin använts
för att utveckla det vi idag kallar dator. I Sverige fanns Arne
Beurling, en kodknäckande matematiker, som löste kodade
tyska meddelanden för svensk räkning.

A 113
Det var länge okänt varför koden A113 dök upp i t ex Disney- och
Pixarfilmer. Numera har det avslöjats att A113 var rumskoden på ett
klassrum för grafiska designer och animatörer på California institute of
arts. Att ta med koden i filmerna blev ett sätt för dem att kommunicera.
Har du sett koden någonstans? Tips! Börja med Hitta Doris, Toy Story,
Superhjältarna eller Monsters Inc.

BT-sidans hemliga kod
En hemlig kod som är kopplad till en viss text (t ex i en känd bok
eller i en tidning) som är lätt att få tillgång till har använts i många
spionsammanhang. Mycket svår att lösa eftersom den inte syns alls
för den som inte har kodnyckeln. Kan du lösa denna sidas hemliga
meddelande? Gå till förklaringssidan och hämta dechiffreringsnyckeln
och prova själv!

Lite som Fibonacci…
Leonardo Fibonacci definierade den talserie som bygger på att ” varje
nästkommande tal är summan av de två föregående”: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,
21…
Vilket/vilka tal är fortsättningen på talserierna?
Tips – pröva alla räknesätt – ensamma eller i kombination.
1, 5, 9, 13, 17, __, __
77, 69, 61, 53, 45, 37, 29, ___
2, 3, 7, 13, 27, 53, ___ , ___, ___
5, 10, 20, 35, ___, ___, ___
2304, 576,144, 36, ___
5, 6, 9, 15, ___, 40

Prata kodat språk på P
Vokalerna (a o u å e i y ä ö) dubbleras med ett p emellan i alla ord.
Meningen ”Det är jättespännande med koder och matematik” blir
alltså:
Depet äpär jäpättepespäpännapandepe meped kopodeper opoch
mapatepemapatipik.

Gör din egen kodnyckel
till hemliga meddelanden
Denna kodnyckel kallas ibland för cirkulärt förskjutningschiffer. Bokstäverna på den inre ringen förskjuts
ett visst antal steg i förhållande till den yttre ringens
alfabetet.
Ordet NAVET skulle bli IYQÖO om bokstäverna är
förskjutna 5 steg till höger.
Kan du klura ut vad meddelandet BCLIÖÅ BFX RI
BERVBTEXY betyder med hjälp av din kodnyckel?
Skicka din lösning till info@navet.com.
Du behöver:
2 Kartongbitar, pappersklämma, sax, linjal. En svart
och en färgad penna
1. Klipp ut två cirklar, en med 10 cm i diameter och en
med 12 cm i diameter
2. Dela in båda cirklarna först i fyra lika stora ”tårtbitar”,
sedan varje fjärdedel i 7 delar. Färglägg en tårtbit på
varje ring = startläget.
3. Skriv alfabetet i rätt ordning på båda ringarna. Börja
med A i den färgade tårtbiten
4. Sätt ihop cirklarna i mitten med pappersklämman så
att den lilla kan snurra runt
Använd din kodnyckel för att utmana en kodknäckare
i din närhet!

Träna tillsammans med en kompis så att ni blir snabba – sedan blir det
svårt för någon annan att förstå ert hemliga språk.
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

Nästa gång FIRAR VI POPCORNDAGEN

