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כל אחד  אמרנו כבר שצריך לחשוב על סוג של שיתוף פעולה שבו . האנשים10 מתוך 9הפתרון יכול להציל 
זה שצריך לתת את התשובה ( אחד לא רואה את האחרון בתור ףא. בתור שלפניו מעביר מידע לאנשים

אפשר לקבוע שהראשון לתת .  האיש שלא ניתן להציל בביטחהדי ברור שהוא כנראה יהיהולכן , )הראשונה
 כי בכל מקרה אצלו זה ניחוש גמור כי אף אחד לא –יגיד משהוא שימושי לכולם ) האחרון בתור(תשובה 

אז . משהוא אחר" ירוק"ו, פירושו משהוא אחד" סגול"אפשר למשל לקבוע ש. רואה את הצבע של הכובע שלו
האחרון אומר לכולם האם מספר :  פשוט מאוד??דימה בתור שיציל את כולםאיזה מידע ניתן להעביר ק

הם ינגיד שהאנשים הסכימו בינ. זוגי-שלפניו הוא זוגי או אי) זה לא משנה, או הירוקים(הכובעים הסגולים 
אם מספר הכובעים " ירוק"אבל יגיד , אם מספר הכובעים הסגולים שלפניו הוא זוגי" סגול"שהאחרון יגיד 

 . זוגי-ולים שלפניו הוא איהסג
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עכשיו . זוגי-וזה מספר אי,  אנשים עם כובע סגול5 כי לפניו יש,  אומר ירוק, א. מר,  בתורהאחרון •
 .  האנשים האחרים בתור9זוגי של כובעים סגולים ב-כל אחד בתור יודע שהיה מספר אי

זאת אומרת מספר , 4 יש –סופר את הכובעים הסגולים שלפניו ,  עם הכובע הסגולב.  מר,האיש הבא •
 חייב ב.  מרהראש של על אז!  כובעים סגוליםזוגי של- ראה מספר אי,א. מר, אבל זה שלפניו. זוגי

 .לכן הוא אומר סגול? זוגי-אחרת איך האחרון בתור ראה מספר אי, להיות כובע סגול

ב אמר . אבל הוא גם יודע שמר, זוגי של כובעים סגולים-ג יודע שבהתחלה היה מספר אי. מר •
סופר  הוא .ב. לפני מרבתור שנשאר סגולים  כך שעכשיו צריך להיות מספר זוגי של כובעים ,"סגול"

כובע ש אז אין שום סיכוי שעל הראש שלו י. שזה מספר זוגי, 4ומגלה שיש , את הכובעים שלפניו
 . לכן הוא אומר ירוק!! זוגי- שזה מספר איב.  כובעים סגולים לפני מר5כי אז היו , סגול

אבל הוא , זוגי של כובעים סגולים-הוא יודע שבהתחלה היה מספר אי. ג. ד עושה בדיוק כמו מר. מר •
 .כך שעכשיו צריך להיות מספר זוגי של כובעים סגולים בתור שנשאר, "סגול"ב אמר . גם יודע שמר

ולכן הוא יודע שלו עצמו אין כובע , שזה מספר זוגי, 4ומגלה שיש , הוא סופר את הכובעים שלפניו
 .......סגול

 .ואמר ירוק, .ה עושה כמר ד. מר •
זוגי -א ראה מספר אי. כי מר, דע שצריך להיות מספר זוגי של כובעים סגולים בתור שנשארו יו. מר •

 כובעים 3ניו הוא רואה פאבל ל. כך שעכשיו צריך להיות מספר זוגי, ב היה כובע סגול. ורק למר
אחרת איך אלו לפניו ראו מספר , אז הוא חייב להיות בעצמו עם כובע סגול! זוגי-מספר אי, סגולים

  ??  גיזו
ומשווה את ,  כל אחד עוקב אם בתור שנשאר יש מספר זוגי או אי זוגי של כובעים סגולים:בקיצור •

סימן שיש לו , אם שתי התשובות מסכימות. זה עם מספר הכובעים הסגולים שהוא רואה לפניו בעצמו
וריו בתור ן מה שראו האנשים מאחירם להבדל בוגשסימן שהוא זה , אם התשובות שונות. כובע ירוק

 .ולכן יש על ראשו כובע סגול, לבן מה שהוא רואה בעצמו
 

 סיכוי להנצל 50%יש לו ,  סיכוי לכובע סגול או ירוק50%יש לו שמכיוון ? א. מר, ומה אם האחרון בתור
 .......גם
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