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Haramiler Ali Baba’ya uzunluğu 159 birim olan 
bir altın tel parçası verip ondan kurallara 
uygun olarak birkaç hamle yapmasını istiyorlar. 

Bu hamleleri yaptıktan sonra 
Ali Baba’ya 159 sayısını aşmayan herhangi bir 
N pozitif tam sayı vereceklerini ve 
kendisinden toplam uzunlukları tam olarak 
N birim olan birkaç altın 
tel parçası isteyeceklerini söylüyorlar.

Kurallara göre Ali Baba ilk hamlesinde 
uzunluğu 159 birim olan telin istediği herhangi bir 
yerinden uzunluğu 1 olan bir tel parçası koparıyor 
(örneğin uzunluğu 1 olan tel parçasını elindeki 
tel parçasının tam ortasından koparırsa uzunlukları 
1, 79 ve 79 olan üç tel parçası elde etmiş olur). 
Ali Baba ikinci hamlesinde elindeki tel parçalarından 
istediği birini seçiyor ve seçtigi tel parçasının 
istediği herhangi bir yerinden uzunluğu 1 olan bir 
tel parçası koparıyor (örneğin uzunluğu 79 birim olan 
bir tel parçası alıp uzunlukları 1, 28 ve 50 olan 
üç tel parçası elde edebilir). 

Ali Baba bundan sonraki her hamlesinde 
benzer şekilde elindeki tel parçalarından istediği birini 
seçiyor ve seçtigi tel parçasının istediği herhangi 
bir yerinden uzunluğu 1 olan bir tel parçası koparıyor. 

Ali Baba birkaç hamle yaptıktan sonra 
tel koparma işlemleri sona eriyor. 
Bundan sonra haramilerin kendisine vereceği 
herhangi bir N ≤ 159 sayısı için, 
toplam uzunlukları tam olarak N birim olan 
birkaç altın tel parçası bulmayı garantilemek üzere 
Ali Baba’nın önceden yapması gereken 
hamle sayısı en az kaç olabilir?
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