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Unu

Stiti se numerati?T ---- '

Atunci cind trebuie s[ m[ duc la dentist, imi place sd glsesc un gen de dis-

traclie mental[, cit timp un striin incearci s[ se cag[re in gura mea, de obicei un

ioc cu numere pe care s[-l pot juca in gind. De exemplu, intr-o zi, in drum spre

dentist, am lansat un apel pe Thitter, solicitdnd unpuznle matematic, pe care s[

incerc si il rezolv fbr[ s[ fie nevoie s[ scriu. Un prieten m-a provocat s[ ordonez

toate cele noufl cifre, astfel incit numlrul format din primele doul str fie multiplu

de 2, cel format din primele trei s[ ffe multiplu de 3 9i aga mai departe, ptnt cind

numtrrul scris cu toate cele nou[ cifre va fi multiplu de 9. Existl o singurfl solu1ie.

inainte s[ m[ agez confortabil in scaunul dentistului, mi-am dat seama c[

ordonarea tradigionalI gi plictisitoare: 123 45 67 8 9 nu e rispunsul corect.

Chiar d*cil 72 este divizibil ca 2, iar t23 este divizibil cu 3, mai departe nu

funcgioneazil.7234 nu se lmparte exact la .Pinilla finalul procedurii dentare,

g{sisem o mare parte dintre cifre, dar nu Pe toate. $i se pare c[ nu ai voie sl

stai pe scaunul dentistului dupi ce acesta terminfl treaba. Acas6, am ajuns Ia

concluzia c[ singurul aranjament posibil este 381.654.729.
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(Dacn nu vrefi si folosigi toate cele noul cifre gi il introducefi gi pe 0, existi
o mullime de variante, de exemplu: 480.006. Deoarece atdt de multe combinalii
aliturate ale factorilor lor sunt divizibile, aceste numere sunt denumite numere
poli-divizibile. ExistI 20.456 de numere poli-divizibile, cel mai mare dintre ele
fi ind: 3.608.528.850.368.400 .Zg6.036.Z2S).

in mod interesant, acest puzzle are rezolvare datoriti cifrelor pe care le uti-
lizilm astilzi.Dacd' aEifi dat acest exercigiu de inteligengi unui locuitor al Romei
antice, nu l-ar fi ajutat ca mod de distragere, in timpul unei proceduri dentare.
Nu numai cI romanii utilizau cifre diferite, cum ar fiY gi X, dar cifrele lor aveau
aceeagi valoare, indiferent de pozigiape care o ocupau intr-un numir. V insemna
intotdeauna 5, X insemna intotdeauna 10. Ceea ce nu este valabil 9i pentru nume-
rele noastre: 2 in numiruIl2 reprezintd,2,intimp ce 2in723 reprezinti 20. Din
fericire, stomatologia romani era brutali 9i rapidn.

Existl un secret murdar, atunci cind e vorba de un puzzle cu numere 9i,
intr-adevflr, gi in cazul matematicii pe care o inveli la gcoal[: marc pafte a
lor merge numai datoriti modului in care scriem numerele. in sistemul nos-
tru de numeralie actual, dacd inmulfegti numirul 111.111.111 cu el insugi, oblii
un numir destul de simpatic:12.345.678.987.654.321 (toate cifrele numirate de
La 7 la 9 9i inapoi). Faptul este valabil gi pentru numere cu mai putini de 1:

11'111 x 11.111= 123.454.327. insl, daci incerci si scrii numerele in alt mod, tipa-
rul dispare. 111 este CXI, scris cu cifre romane, iar CXI x CXI di un rezultat
deloc plflcur XMMCCCXXI.

Ceea ce demonstre azi toate acestea este faptul c[ existi o diferengd intre
cuvintul,,numIr" ;i cuvdntul ,,cifrd". De exemplu, exist[ numdrul trei:3 gi cifra
trei: 3. Degi par identice (in primul rind pentru ci sunt identice), ele sunt niste
lucruri ugor diferite. Un numir este exact ceea ce pare cd. este: reprezintl un
numlr de lucruri. 3 este un numir, 3.435 este tot un numrr. Numerele sunt nigte
concepte abstracte, iar atunci cind le scriem, tilizdmcifre. prin urmare, o cifrfl
este doar un simbol pentru a comunica un numir in scris, la fel cum literele
sunt simboluri pe care le folosim ca sd scriem cuvinte. NumIrul3.435 folosegte
cifrele 3, 4 gi 5. Toati matematica pe care aliinvilfat-o gi pe care o vedegi in jurul
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vostru se poate implrpi in doui categorii: matematici eftctird, avind labazd"

propriet[fi intrinsecel 9i rezultate care sunt doar un plroers satrndar d modului

in care scriem cu stiloul pe hdrtie.

Lucrurile se complica

Un lucru perfect cu care si incepem (9i un mod grozav ca tonrl s[ nu semene

prea mult cu o lec1ie de matematicl de la gcoald) este Trucul37.

Alege orice cifr[ gi scrie-o de trei ori. Vei avea in fa!d. ceva, de genul: 333 sau

888. Adun[ cele trei cifre: 3 + 3 + 3 = 9, sau 8 + 8 + 8 = 24.Nimic interesan't, pinl
acum. Nu ai fhcut altceva decAt s[ aduni nigte numere. Acum, imparte numlrul

inilial de trei cifre (333 sau 888) Ia suma cifrelor sale (9, resPectiv 24). Poli sl

o faci fie cu calculatorul, fie prin forja purl a minlii. Orice metodl ai folosi gi

indiferent de la ce cifrd. * pornit, rezultatul va fi intotdeauna 37. $i acesta este

motivul pentru care este deseori denumit Tiucul37.

Aga cum am mai spus, rezultatul este acelagi, indiferent cu ce cifre ai incepe.

Totugi, aceast[ alegere liber[ este redus[ rapid. S-a stabilit clar ci.r la finalul

calculului, vei obgine 37. Existd un pic de algebrl in spatele trucului. Dac[ scrii

aceeagi cifr[ de trei ori, este ca gi cum ai inmulli-o cu 111. Dacd,ti ales cifra

8, atunci 888 este rezultatul lui 8 x 111. Adunarea celor trei cifre inseamnl o

inmulgire cu 3: 8 + 8 + 8 = 3 x 8 = 24.Prinurmare' daci imparfi 888 1a,24, este

acelagi lucru cu a implrgi 117h3, deoarece S-urile se ,,reduc". $i la fel se intim-

ph pentru toate cifrele...

... gi totugi, nu e chiar aga. Dac[ un roman ar fi ales cifra I Tiucul 37 nu

ar mai fi dus la rezultatu,l 37 9i, prin urmare, nu ar mai fi cunoscut sub numele

de Tiucul 37. De fupt, n-ar mai fi niciun truc. Din fericire, cel pugin in acest

caz, sistemul nostru actual de zece cifre este folosit aproape in exclusivitate in

prezent, dal, dacd" ai fi vrut s[ impresionezi un locuitor al Babilonului antic,

trucul nu ar fi fost o alegere prea bun[, pentru ci el scria numerele intr-un mod

total diferit fagdt de cum o facem noi astlzi. Dac[ am fiviatativreodat[ de nigte
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extrateregtri ipotetici, care este posibil s[ scrie numerele in tot felul de moduri
ciudate, aproape sigur nu ar merge nici cu ei. Acest truc este o combinagie
intre ceea ce noi considerim a fi proprietigile ,,fundamentale,,ale numerelor (9i

anume faptul c[ nu se schimbl, atunci cind sunt scrise in moduri diferite) gi o
ciudigenie a sistemului nostru actual de a exprima numerere.

Dar de ce se intdmpll asta] Ei bine, 111 este divizibil cu 3, indiferenr cum
ai scrie cifrele. CXI este divizibil prin III, tr'+- este divizibil prin =, gi orice
extraterestru, din orice parte a universului, va gti ci o sut[ unsprezece este
divizibil prin trei. Rrspunsul este intotdeauna 37 (sau XxxvII, sau E#.]r*,
sau vreo infloriturE extraterestri care inseamnl ,,treizeci gi gapte,,). Daci ai o
grimad[ formati din o sutd unsprezece pietre, vei reugi intotdeauna str o imparfi
in trei grilmezi de cite treizeci gi gapte de pietre. $i cum aceasti proprietate nu
are legdtur[ cu modul de exprimare a numerelor, matematicienii o considerl a

fi una dintre proprietlpile abstracte cele mai importante.
Privind cealalt[ pafte amonedei, faptul cI scrierea unei cifre de trei ori este

acelagi lucru cu a o inmulgi cu 111 este doar un efect secundar neintenfionat al
modului in care scriem noi numerele. Daci am fi folosit cifrele romane, scrierea
aceleiagi cifre de trei ori ar fi insemnat multiplicarea ei cu 3, nu cu 111 (VVV
= III x V).

O parte a forgei matematicii este aceel ci exprimi adeviruri universale,
dar este capabih s[ le exprime in moduri diferite. Mayagii sau romanii din
Antichitate lnvllau aceeagi matematic[, dar ei scriau numerele folosind sisteme
foarte diferite fapfl de cel modern. Pentru explorarea lumii matematicii, trebuie
s[ gtim ce limb[ vorbegte fiecare. Haideli s[ incepem cu sistemul pe care il
folosim *stdzi,.. gi care nu este, neapirat, cel mai bun.

Ce este un num5r?

Care este cel mai mare numEr pe care il putegi numtrra cu ajutorul degetelor?
Ei bine, majoritatea oamenilor se opresc din numlratul pe degete atunci cind
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ajung la zece, in principal pentru c[ au terminat degetele. Dar nu toati lumea

folosegte sistemul acesta destul de limitat, de a-gi ridica degetele ca s[ numere,

fhri s[ le mai lase in jos. Daci 1a9i degetele in jos, atunci poli numera pini la
3 folosind doar primele doui degete. Ridici primul deget Pentru 1, pe al doilea

pentru 2 gi pe amindoui pentru 3. Aga, ai disponibil al treilea deget, Pe care

s[-l ridici singur pentru 4. Apoi primul 9i al treilea Pentru 5 9i a9a mai departe.

in acest mod, pogi ajunge la 16, lnainte sI ai nevoie de al cincilea deget de la

prima min[.
Folosind acest sistem, poli numera pini 1a1.023 doar cu ajutorul degetelor.

Dar abacul nostru digital poate sd se descurce 9i mai bine de atdt.Dacd, folosegti

fiecare deget in pozilia jos, jumltate ridicat gi ridicat complet, Pofi numera de la

0 la 59.048. Dac[ mai faci un pas gi folosegti Patru pozilii (in jos atingind palma,

in jos fhrl s[ ating[ palma, jum[tate ridicat 9i ridicat complet), pofi num[ra de

la 0 la 1.048.575. Asta inseamnd ci ai ajuns la peste un milion, num[rind pe

degete. Ceea ce inseamn[ o performanli de peste 100.000 de ori mai bun[, cu

doar o cregtere foarte mici a riscului de a face artritd'.
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$i de ce si ne oprim aici? Dacd folosegti opt poziliipentru fiecare deget,
atunci nu numai cr ai atins un nivel necunoscut anterior al dexteritlgii digitale,
dar acum poli numira de la 0La1.073.241.823:peste un miliard! Bineinfeles, un
efect negativ at fi acela c5, ai putea sd reugegti, accidental, sI intri in vreo bandl
de stradi.
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Aceastl metodi e ultima pe care am studiat-o eu, dar pinr unde am putea
continua? Pentru cei cu degete foarte flexibile qi cu minti sprintene, nu existl
limitl.

Diferenta intre a numira pe degete pdni la 10 9i a ajunge, dintr-odatl, la
un miliard este aceea c[, in loc ca un deget si fie o preamrriti crestituri pe
rlboj, acum conteazl" pozi/ia fiecrrui deget. Atunci cind numird.m pind,la3
cu primele dour degete, in locul numrrdtorii ,,normale" (in care toate dege-
tele sunt egale, adicfl reprezintil! sau plus 1), acum primul deget ridicat repre-
zintd" L, dar al doilea deget reprezintd, 2, atunci cdnd e ridicat. Dacr continulm,
folosind direcpiile ,,sus 9i jos" din diagrama de mai sus, al treilea deget repre-
zintd' 4, al patrulea deget 8, iar al cincilea 16. $i acum putem vedea ci existr o


