
Faszerowanie tabelek

Tempo przemian, które komputery powodują w składowaniu danych jest tak wielkie, że
nawet nie pamiętamy wielu porzucanych obyczajów i pomysłów. A miewały one urok
pomysłowości i skrótowości prawie poetyckiej. Chciałbym przypomnieć jeden z nich, który
nie jest już użyteczny dla posiadacza jakiejś odmiany komputera, ale kiedyś ułatwił życie tak
wydawcy książki jak i czytelnika szukającego informacji o liczbach pierwszych. 

Chodzi mi o Tabelę czynników liczb całkowitych mniejszych niż 10.000 (Factor Table for
Integers Less Than 10,000) zajmującą wraz z wyjaśnieniami niecałe siedem stron książki
Elementary Number Theory z 1969r (autor jej to Underwood Dudley, ale nie wiem kto był
autorem pomysłu). 

Problemem jest znalezienie najmniejszego dzielnika liczby mającej zapis czterocyfrowy lub
krótszy. Nie ma potrzeby rozważania liczb parzystych (ostatnia cyfra 0,2,4,6 lub 8 już mówi o
dzielniku 2) ani zakończonych cyfrą 5 (bo są one podzielne przez liczbę 5). Trzeba więc
powiedzieć jaki jest najmniejszy dzielnik liczby zakończonej cyfrą 1,3,7 lub 9 – lub jakimś
znakiem graficznym (na przykład myślnikiem) poinformować, że ona sama jest swoim
najmniejszym dzielnikiem poza jedynką, czyli że jest liczbą pierwszą. No i proszę zerknąć
na jedną ze stron tabeli, mówiącej o liczbach od 6401 do 7999. 

Powiedzmy, że nęka cię liczba 7141. Szukasz wiersza z pierwszymi trzema cyframi,
714, a czwartą cyfrę czyli 1 odnajdujesz w pierwszej z czterech kolumn. Stojące na
spotkaniu owego wiersza i kolumny 37 znaczy: najmniejszym dzielnikiem liczby 7141
jest 37. Szukając rozkładu na liczby pierwsze sprawdzasz jeszcze, że iloraz
7141/37=193 też jest liczbą pierwszą i znalezienie tego rozkładu na dwa czynniki
wymagałby trochę pracy, gdyby nie było tabelki. Albo komputera :)



poniedziałek, 01 czerwca 2009, andsol-br
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-
brocha
2009/06/02 00:46:06
a co to są liczy pierwsze? ;)
-
andsol-br
2009/06/02 02:34:15
To są liczby stojące na początku kolejki: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ... Tylko
błagam Cię, nie opowiadaj ludziom, że to ja Ci powiedziałem. Chociaż odpowiedź nie
jest taka zła, bo w 50% poprawna.

Twierdzenie Dirichleta

Lubimy ład, zrozumiałą formę, przewidywalność. To czemu od tak dawna ta
fascynacja liczbami pierwszymi? Czyżby właśnie za ich nieprzewidywalność, za
nieporządek, za odwieczne wyzwanie „odszyfruj nas”? 

Krąży do dziś jakiś dziwny mit, że nie ma wzoru na nie. Jest, jest, od prawie 50 lat,
nawet niejeden. Ale wszystkie w praktyce nieużyteczne. Jakby bilety samolotowe do
Jowisza. I w zasadzie jest przewidywalne (z dużą dokładnością) ile ich jest do jakiegoś
miejsca, chociaż polepszające się wyceny częstotliwości ich występowania niewiele
mówią o porządku pojawiania się. Lecz nawet w tej tak zwiewnej, niedopowiedzianej w
szczegółach kwestii są piękne stwierdzenia o zaskakującej ich regularności.
Regularność w nieregularności, bardzo cenimy te pozorne sprzeczności, to takie małe
momenty zwycięstwa nad naturą. 

Jedno z nich ma już 172 lata. Liczymy od przyjścia na świat, czyli od daty publikacji,
prawda? Przedstawię je tu z ukrytymi intencjami, które już teraz odkryję, dużo
wcześniej przed sformułowaniem wyniku. Otóż gdy w tej dziedzinie wiedzy mówią o
czymś „trudne”, nie jest jasne co to znaczy. Może być niezrozumiałe pojawienie się
pojęć. Może być odstraszające wysłowienie omawianych powiązań. I może być
wymagające delikatnych skalpeli obnażenie struktury zjawiska, by móc z satysfakcją
oznajmić: tak, mamy dowód, że to jest prawdą. 

Twierdzenie Dirichleta laik mógłby przeczuć, dziecko je zrozumie – a dowód jego znają
nieliczni matematycy bliscy teorii liczb. (Nie, dziś nie jestem jednym z nich. Kiedyś
prawie że znałem ów dowód. Jakby trzeba było, mogę się go szybko nauczyć. W
miesiąc? A może w dwa tygodnie...) 

Zaczniemy od początku, a początkiem będzie informacja, że Peter Gustav Dirichlet,
Niemiec, pokazał światu swój wynik gdy miał 32 lata. Żeby to jakoś osadzić w polskiej
rzeczywistości powiem, że my byliśmy wtedy od niedawna po jednym powstaniu i w
przededniu innego powstania, ale jak dobrze pomyśleć, to u nas zawsze tak było z
wyjątkiem momentów gdy byliśmy w czasie powstania. 

Początek mamy za sobą, jedźmy do środka. Choć moje opowiadanie o   faszerowaniu
tabelek podaje tabele uwidoczniające liczby pierwsze, ono nie mówi o liczbach
pierwszych a o pomyśle bardzo zwięzłego zapisu danych o dzielnikach liczb. Liczby
pierwsze (co za degradacja dla nich!) pojawiały się tam jako niemy tłum statystów. Ale
czy mogę prosić o zerknięcie na owe tabele jeszcze raz, tym razem przy szybkim
rzucie oka wyławiając owe myślniki mówiące „tu stoi liczba pierwsza”? Chodzi mi o rzut
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oka z góry na dół, zjeżdżając po kolumnach. 

„Niepotrzebne” kolumny były tam przed wejściem na scenę wyrzucone, bo chodziło o
pokazanie najmniejszych możliwych dzielników, a jeśli kolumna mówiła: „tu stoją liczby
kończące się na 0,2,4,6,8” to było oczywiste, że najmniejszy dzielnik to 2. A kolumna
dla liczb z ostatnią cyfrą 5 równie oczywiście opisywała liczby mające dzielnik 5. Ale...
warto zrobić jeszcze raz podobną tabelkę, bez owej ekonomii znaczków. Nie, nie mam
zamiaru wypisywać tysięcy liczb w kolumnach, wystarczy tu wziąć ich garstkę, gdzie
każdy matematyk zgodzi się, że 200 to zdrowa garstka. A więc szukamy w kolumnach
myślników. 

 

Rzecz jasna w kolumnach mamy postępy arytmetyczne: kolejna różnica liczb jest
zawsze ta sama. Tutaj to 10. I równie jasna rzecz, jeśli skaczemy co 10 a ciąg zaczyna
się od liczby parzystej, to w dole nie ma jak pojawić się liczba pierwsza, wszystkie one
są podzielne przez 2. Podobnie z 5-tką, wszystkie liczby poniżej niej są podzielne
przez 5. Troszkę żargonu? Największy wspólny dzielnik pierwszego elementu oraz
różnicy postępu nie jest równy 1 (te dwie liczby nie są względnie pierwsze) i wtedy nie
można zjeżdżając w dół znaleźć liczb pierwszych. 

A w innych przypadkach nie ma takiej niemożliwości. I widać, że mamy nie tylko
możliwość, ale i jej realizację, realne pojawianie się coraz niżej i niżej jakichś liczb
pierwszych. Ład w nieładzie. Nie wiemy w którym miejscu się pojawią, ale wydaje się,
że ich pojawianie się jest nieuchronne. 

Takie łowy na liczby pierwsze patrząc na ostatnią cyfrę to bardzo stara zabawa. Ale
czy układ dziesiętny ma tu istotne znaczenie? A gdybym poustawiał te liczby nie w
dziesięciu, a w dziewięciu kolumnach? 



 

Zjawisko podobne do poprzedniego. Nie może być pierwiosnków w kolumnach liczb
3,6,9, bo te początkowe wyrazy nie są względnie pierwsze z 9. Ale we wszystkich
innych kolumnach pierwszaczki owszem, pojawiają się. 

To może weźmiemy 7, bo za wyjątkiem siódmej kolumny wszystkie inne zaczynają się
od liczb nie mających wspólnych z 7 dzielników:

 

Tak, prócz siódmej każda kolumna chwyta liczby pierwsze.

Spróbujmy jeszcze 14, dobrze? Liczby, które nie są względnie pierwsze z 14 a stoją w
pierwszym wierszu to 2,4,6,7,8,10,12,14 – i w ich kolumnach nie ma co szukać (poza
pierwszym wierszem) liczb pierwszych. A jak to wygląda w innych kolumnach? 



 
Czy opierając się na dotychczasowych eksperymentach odważysz się sformułować
pewną hipotezę? Spróbujmy: jeśli mam postęp arytmetyczny a w nim jego różnica i
jego pierwszy element są względnie pierwsze, to w tym ciągu są liczby pierwsze. 

Ale od 1837 roku to nie jest już hipotezą, bo podano jej dowód. I mamy 

Twierdzenie Dirichleta 

Jeśli a,r są dodatnimi względnie pierwszymi liczbami naturalnymi to wśród liczb postaci
a+nr (gdzie n to jakakolwiek liczba naturalna) jest nieskończenie wiele liczb
pierwszych. 

Nie, dowodu tu nie będzie. Mam wrażenie, że nie ma go w żadnym z nie-doktoranckich
kursów na polskich uniwersytetach. Co gorsza, skoro nie dają dowodu, to z reguły nie
podają i twierdzenia – a to jest bardzo dziwne, bo przecież da się zrozumieć o co w nim
chodzi, zgoda?

piątek, 19 czerwca 2009, andsol-br
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5-grid
2009/06/19 05:40:42
Ciekawe. I też mi przypomina pewnego młodego człowieka - dawno temu. Już wiem
co on robił (poza studiowaniem matematyki). Odkrywał wciąż i wciąż tw. Dirichleta.
Ustawiał liczby w różne figury - nie tylko prostokąty, jak u Ciebie, ale w trójkąty - np. 1,
wierzchołek, potem 2,3 - drugi rząd, potem 4, 5,6, - trzeci, etc. Albo inaczej (grupując
po 1, 3, 5, 7,... albo 1, 1, 2, 3, 5, 8,.. etc. Inne figury, np. "choinki". 

Całe arkusze kancelaryjnego papieru (to był tzw. format A2 albo nawet A1?) pokryte
liczbami w figurach, a liczby pierwsze zaznaczone na czerwono, i połączone
kolorowymi liniami, tzn., segmentami. Te segmenty się przerywały, by potem znów
kontynuować. Jak daleko, nie pamiętam, ale jako poletko - było tych liczb z parę
tysięcy..., nie głupie 200, jak u Ciebie, Andsolu. 

Nie wiedziałem, co powiedzieć, choć było to uderzające. Zaprowadziłem owego P. do
W.N., a ten z miejsca rozpoznał - przynajmniej gdzieniegdzie - różne odpryski tw.
Dirichleta (tzn., wtedy nie wiedziałem czego to były odpryski, dopiero teraz zgaduję, że
to było tego). 

Co się póżniej z nim stało - nie wiem. Zniknął z horyzontu. Możliwe, że sytuacja, gdy
kazano mu zdawać egzaminy z rzeczy, które go nie interesowały - z tzw. "programu
studiów", a on chciał rysowac liczby pierwsze, nie odpowiadała mu. 



Może czyta Twego bloga. Może powie, dokąd doszedł. 

PS. Co do programu - podejrzewam, że toto może pojawia się w specjalistycznych
wykładach monograficznych dla tych, co pragną poświęcić się teorii liczb. A ci, co nie
pragną - na uszy nigdy nie usłyszą. Przy tym, wielu z tych funkcjonuje i odnosi
sukcesy i bez tego. Może te sukcesy są dziurawe?
-
andsol-br
2009/06/19 13:09:33
Jednym z ludzi kreślących dziwne figury wypełnione liczbami był Stanisław Ulam - i
jego "square spiral" do dziś jest inspiracją dla studiujących logikę pojawiania się liczb
pierwszych. A kiedyś Jurek Kocik pokazywał mi swoje płaszczyznowe szkice, w
których pierwszaki układały się wzdłuż prostych linii.. Może mu jeszcze coś dużego z
tego wyrośnie.

Co do rzeczonego W.N., kiedyś w swoim pokoju w Instytucie dał prywatny,
jednoosobowy pokaz jak w 10 minut przebiec zasadnicze idee dowodu twierdzenia
Dirichleta, zostawiając na uboczu bardzo trudne rachunki z nieprzyjaźnie
wyglądającymi szeregami funkcyjnymi. Ach, ta zdolność odróżnienia ważnych idei od
technicznych detali... 

Mieliśmy kiedyś piękny przykład na to, że sformalizowane wykłady nie sprzyjają
ujawnianiu tej zdolności. Robiliśmy systematycznie "Tajne Szkółki", lubo Letnie, lubo
Zimowe - tajne dla kwestury, nikt tam nie zarabiał, załatwiało się ładne miejsce i ostro
studiowało przez tydzień czy dwa w miłym otoczeniu. To w takich okolicznościach
uczyłem się operacji kohomologicznych i podobnych zwierzątek. No i kiedyś
postanowiliśmy zrozumieć bardziej współczesne niż okropno-rachunkowe podejście do
geometrii różniczkowej, która była obowiązkową zgagą. Wiesz, Nomizu - Kobayashi... I
z namowy prowadzącego seminaria topologiczne zaprosiliśmy W.R., tego samego,
który na wykładach dręczył nas wzorami nie mieszczącymi się na długich tablicach. 

Zima, w zimie zimno, w zimnie wirus grypy wesoły - i W.R. przyjechał w stanie
nieomal szpitalnym. Zastanawialiśmy się nad karetką, ale on mówił, że setka to
rozwiąże lepiej niż lekarze. Nie było tak lekko, potrzebował dwóch setek - i
odpocząwszy 20 minut wprost z podróży i po kuracji poszedł do tablicy. I w ciągu 2
godzin dał tak błyskotliwy, tak dobrze przemyślany wykład geometrii różniczkowej, że
dopiero wtedy zrozumieliśmy jakie są cele i metody tej zabawy - i chyba nigdy tego nie
zapomnieliśmy.
-
Throgh
2009/06/20 18:37:26
Dla mnie już za późno (za późno- wiem co mówię), ale chciałbym żeby moja córka
znalazła tak pasjonujące tematy - niekoniecznie matematyczne. Zacznie studia w tym
roku i ciekaw jestem czy uda jej się utrzymać w sobie taką ciekawość świata jaką ma,
czy też zwiędnie ona ( ta ciekawość) podlewana rutyną i przedmiotami obowiązkowymi
...
-
andsol-br
2009/06/20 20:07:49
@Throgh: od zawsze zdumiewa mnie dynamika grup studenckich. Czasami cała sala
wdaje się w krzyżówki albo w sudoku albo w rajdy, w picie piwa, w gnuśność... Nie
wiem czemu nie studiują tego. A może studiują? Tak czy inaczej, chyba strasznie dużo
zależy od "szczęścia", w jakie otoczenie trafi. Młodych cyników liczących co się będzie



opłacało? Opowiadaczy dowcipów o blondynkach? A może ona będzie liderem grupy i
sprawi, że ludzie wokół niej nie zatracą tej ciekawości świata?

Bo tematów jak mrówków, gdzie się nie rozejrzeć :)
-
5-grid
2009/06/21 02:42:17
Throgh'owi chyba nie chodzi o grupy studenckie, jeno - zgaduję - o to, iż na tych
studiach serwują wykłady, zajęcia - obowiązkowe i może nawet nudne, a przynajmniej
wyprute z pasji.

Zwłaszcza, że Ty, Andsolu uderzyłeś w ten dzwon, a jak jakbym poparł podzwonnym. 

Ale, kiedyś trzeba się wziąć do roboty i nauczyć rzemiosła. Nawet gdy nudne. Nawet
gdy nie widać gdzie co ma się przydać, i po co. Vide "Karate Kid". 
-
andsol-br
2009/06/21 02:55:40
Tichy, ja też tak zrozumiałem co pisze Throgh. Niestety, mam okropny zwyczaj, od
którego przez tyle lat nie odwiodła mnie V., skaczę do następnej myśli przepuszczając
etap, który wydaje mi się oczywisty. A więc: tak, nie będzie lekko, schemat studiów jest
tak pomyślany, żeby przyjemność z niego mieli układający go, ale nieważne jakie są
przeszkody po drodze, ważne nie dać się. I tu dużo zależy od ... itd, reszta tekstu idzie
jak jest.
-
5-grid
2009/06/21 05:40:55
Hm.. podobno ci, co nie umieją robić - uczą. Ci, co nie umieją ani uczyć ani robić -
układają programy nauczania...

Pozwolę sobie jeszcze raz, podkreślając - jest sezon na wzbudzanie pasji, jest sezon
(dłuuuugi i cięęęężki) na doskonalenie rzemiosła. Kto mówi, że tej pierwszej to drugie
niepotrzebne - kłamie. Albo jest głupi. A co, nie mogę powiedzieć "głupi"? 

PS. Oczywiście, odwołuję się do Eklezjasty...
-
andsol-br
2009/06/21 06:47:01
Czyli odwołujesz się do Księgi, by powiedzieć: dzieci, nie ma cudów!. Agreed.
Przynajmniej na początku.

O głupocie możesz mówić, że jest głupia. Ona nas nie zastraszy. A cudem jest potem
to, że ta męka, ta ciężka praca (Adam Rybarski mawiał, że trud matematyka jest
większy niż hutnika) przeradza się w Rozumienie.
-
Throgh
2009/06/22 10:15:10
Hmmm! Aż tak naiwny nie jestem by sądzić, że ktokolwiek zechce ową ciekawość
podsycać jesli sama nie zechce. Ale pomarzyć zawsze wolno.
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