11

βάζεηο αξίζκεζεο είλαη ην πέληε, ην δέθα θαη ην είθνζη πνπ είλαη βέβαην φηη
ππαγνξεχηεθαλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ρεξηνχ ζηε κέηξεζε. Ζ κεγάιε πξφνδνο, σζηφζν, ζηελ
εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ζπληειέζηεθε κε ηελ εηζαγσγή ηδενγξακκάησλ. Ζ αξηζκεηηθή,
άιισζηε, δε ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρηεί ρσξίο απηά ηα ζχκβνια.
Γηάθνξνη πνιηηηζκνί αλέπηπμαλ αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα πνπ έπαημαλ ζεκαληηθφ
ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο εμέιημεο ηνπ αξηζκνχ φπσο ηνλ αληηιακβαλφκαζηε ζήκεξα. Οη
νπκέξηνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ζαλ βάζε ηνπ αξηζκεηηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο ην
Αθθάδηνη, νη θαηαθηεηέο ηνπο, ην

ελψ νη

. Σν ζχζηεκα πνπ πξφεθπςε είρε ζηνηρεία θαη απφ ηα

δχν. Οη Βαβπιψληνη είραλ γηα βάζε ην

ρξεζηκνπνηψληαο, φκσο, κφλν δχν ζχκβνια, έλα

γηα ηε κνλάδα θαη έλα γηα ηε δεθάδα. Οη Μάγηα αλέπηπμαλ έλα ζχζηεκα αξίζκεζεο κε
βάζε ην

έρνληαο επίζεο δχν ζχκβνια, έλα γηα ηε κνλάδα θαη έλα γηα ηε πεληάδα. Οη

Αηγχπηηνη ρξεζηκνπνίεζαλ δεθαδηθφ ζχζηεκα αξίζκεζεο ελψ νη Έιιελεο ρξεζηκνπνίεζαλ
γξάκκαηα πνπ ζπκβφιηδαλ αξηζκνχο. Κάζε έλα απφ απηά έρεη πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ην έλα θιεξνδφηεζε ζην
άιιν.
Έλα ραξαθηεξηζηηθφ, πάλησο, ην νπνίν δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε φινπο ηνπο
πνιηηηζκνχο είλαη ην ζχζηεκα φπνπ ην ίδην ζχκβνιν έρεη δηαθνξεηηθή αμία αλάινγα κε ηε
ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Σν ζχζηεκα ζέζεο, φπσο νλνκάδεηαη, ήηαλ ζπνπδαία επηλφεζε
θαη ζεσξείηαη απφ ηηο γνληκφηεξεο ζηελ εμέιημε ησλ αξηζκεηηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ αμία ηνπ
έγθεηηαη ζηε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ απεξηφξηζηα κεγάινη ή κηθξνί αξηζκνί
ρξεζηκνπνηψληαο ηα ίδηα βαζηθά ςεθία. χζηεκα ζέζεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηφζν νη
Βαβπιψληνη φζν θαη νη Μάγηα. Απηφο, άιισζηε, ήηαλ ν ιφγνο πνπ θαη νη δχν πνιηηηζκνί
αλέπηπμαλ

ηελ

αξηζκεηηθή

θάλνληαο

ρξήζε

κφλν

δχν

ζπκβφισλ.

Δληνχηνηο,

κεηαγελέζηεξνη πνιηηηζκνί φπσο ν αηγππηηαθφο, ν ειιεληθφο θαη ν ξσκατθφο δε ην
ρξεζηκνπνίεζαλ. Φαίλεηαη φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη εηδηθφηεξα φηαλ έρνπκε λα
θάλνπκε κε κηθξνχο αξηζκνχο ην ζχζηεκα ζέζεο έρεη κεηνλεθηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα,
απαηηεί ηε ρξήζε ελφο ζχκβνινπ γηα ην 0, θάηη πνπ πξνβιεκάηηζε ηνπο πνιηηηζκνχο πνπ ην
πηνζέηεζαλ.
Τπάξρεη κία δηαθνξνπνίεζε ζρεηηθά κε ην πψο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα Μαζεκαηηθά
νη δηάθνξνη πνιηηηζκνί. Οη Αηγχπηηνη, εθηφο απφ ηε Γεσκεηξία, έθαλαλ πνιιαπιαζηαζκνχο,
δηαηξέζεηο, ινγηζκνχο κε θιάζκαηα θαη εθαξκνζκέλνπο ππνινγηζκνχο. Οη Βαβπιψληνη
έιπλαλ γξακκηθά ή κε γξακκηθά ζπζηήκαηα κε δχν ή ηξεηο αγλψζηνπο θαη θάπνηεο κνξθέο
εμηζψζεσλ ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ βαζκνχ. Τπήξρε φκσο κία ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε
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