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!

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.
De saknade talen ser du nedan + principen för varför de får detta
resultat
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25
1, 1+4, 5+4, 9+4, 13+4, 17+4, 21+4 (föregående tal + 4)
77, 69, 61, 53, 45, 37, 29, 21
77, 77-8, 69-8, 61-8, 53-8, 45-8, 37-8, 29-8 (föregående tal – 8)
2, 3, 7, 13, 27, 53, 107, 213, 427
2, 2x2-1, 3x2+1, 7x2-1, 13x2+1, 27x2 -1, 53x2+1, 107x2-1, 213x2 + 1
5, 10, 20, 35, 55, 80, 110
5, 5+5, 10+10, 20+15, 35+20, 55+25, 80+30
(Till föregående tal adderas talen i 5:ans multiplikationstabell)

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.

Gör din egen kodnyckel till hemliga
meddelanden
Klura ut vad meddelandet BCLIÖÅ BFX RI BERVBTEXY betyder med hjälp av din kodnyckel och skicka in till info@navet.com.
Fortsättningstips!
• Byt ut den inre ringen mot alfabetet i en helt annan ordning (vokaler först och konsonanter sedan?)
• Byt ut den inre ringen mot tal. Var då noga med att skriva tydligt så att du ser tydlig skillnad på t ex 2 och 8 jämfört med 28.
Gör dina egna sifferkodade meddelanden!

2304, 576,144, 36, 9
2304, 2304/4, 576/4, 144/4, 36/4
(föregående tal dividerat med 4)

Prata kodat språk på P

5, 6, 9, 15, 25, 40
5, 5+1, 6+1+2, 9+1+2+3, 15+1+2+3+4, 25+1+2+3+4+5

Det finns fler spännande kodspråk att lära sig. Prova också:

BT-sidans hemliga kod
Här finns koden till sidans hemliga spionmeddelande. Lycka till!
1
10:7, 17:5, 14:4,17:4, 17:5,
2
24:3, 18:7, 11:8, 31:5
9:3, 13:2, 24:1 !

Rövarspråket
Varje konsonant dubbleras med ett o mellan. Då blir NAVET Nonavovetot…
Mycket spännande språk att prata när man har lärt sig prata det fort….
Fikonspråk
Att prata Fikonspråk anklagar vi ju emellanåt varandra för när någon säger något obegripligt, men det är inte många som vet att det faktiskt finns ett kodspråk som heter så.
Fikonspråket grundar sig på korsvis omkastning av ordens stavelser. För att konstruera ett
ord på fikonspråket delas det riktiga ordet upp någonstans efter första vokalen (t ex hopp
| lös). Sedan ändras ordningen på de uppkomna delarna och stavelsen ”fi-” läggs till den
första och ”-kon” efter den andra.
Exempel med ordet hopplös:
Ordet delas i hopp- och -lös
Det kastas om till -lös och hopp-fi- och -kon läggs till, vilket ger slutresultatet filös hoppkon.
Varje ord ger alltså upphov till minst två nya ord. Fikonspråket är lättare att skriva än att
prata – i alla fall i början.
Träna att skriva Fikonspråk i hemliga meddelanden till en kompis som vet hur man görandra kommer att ha svårt att läsa dem!

Nästa gång FIRAR VI POPCORNDAGEN

