ekigaĵo
19.08.2019 alĝebra ekigaĵo
prilaborado: 06.06.2019 19.08.2019 (Norberto) Sudlando, Aalen, Germanujo
En Genezo 17.20 Dio diras al Abraham:
20. Ankaŭ pri Iŝmael Mi aŭdis vin: jen Mi benis lin, kaj Mi fruktigos lin kaj Mi multigos
lin tre forte; dek du princoj naskiĝos de li, kaj Mi devenigos de li grandan popolon.
La Brita kaj alilanda Biblio-asocio ŝanĝis la nomon Izmael ([1998ZL]) poste en Iŝmael ([1978ZB]).
Tio ŝajnas esti fuŝo: La signifo de Iŝmael estas: Dio aŭdas, iŝ signifas: viro, sed ŝma signifas: aŭdu
(Readmono 6.4).
La historio de Iŝmael estas, ke li kun sia patrino Hagar estis forsendita en la dezerton (Genezo 22.14-21).
Ĉu la dezerto estas beno de Dio?
La beno ne estis la dezerto, sed la ebleco por supervivi eĉ en dezerto.
Iŝmael ne nur organizis la supervivo en dezerto, sed kombinis ĝin kun la varotransporto tra dezertoj.
La Iŝmaelidoj venis per la silkovojo ĝis Ĉinujo:
Tial la Ĉina vorto ĉa-je estas tre simila ol la Araba aŭ Rusa vorto ĉaj por teo.
Intertempe ankaŭ la arkeologoj trovis restojn de la Iŝmaelidoj en la dezerto apud la silkovojo, minimume
tombojn.
La tasko por supervivi en dezerto estas la sekvonta:
Kiom da akvo kaj provianto mi devas kunporti, se mi ĉasas ĉasbestojn en dezerto?
Poste, Iŝmael kaj lia idaro havis la pluan problemon:
Kiom da kameloj mi bezonas por verturi kun kvanto da varoj tra dezerto?
Ĉi tia tasko estas nefacile por solvi, sed la solvo estas facila, se estas konata.
Iŝmael havis la tempon dume la atento al la ĉasbestojn por solvi la problemon.
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prilaborado:
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La Araba matematiko estas direkte, la solvo estas la sekvonta:
konatoj
varopezo
distanco
daŭro
portaĵokapablo
proviantbezono

sikloj
taga irado
tagoj
eble kun sabato
sikloj
sikloj / tagoj

nekonatoj
nombro
tuta ŝarĝo

sikloj

de la kameloj, Arabe: al ĝebra = la nombro

ekvacioj
tuta ŝarĝo = portaĵokapablo · nombro
tuta ŝarĝo = varopezo + proviantbezono · daŭro · nombro
Tio estas 2 ekvacioj por 2 nekonatoj.

(1)
(2)

solvo
Ekvacio restas esti ekvacio, se ĉe ambaŭ flankoj ĉiam la sama operacio fariĝas.
La kombinado de (1) kaj (2) rezultas:
portaĵokapablo · nombro = varopezo + proviantbezono · daŭro · nombro

(3)

Nun restas 1 ekvacio por 1 nekonato kiel lineara alĝebra ekvacio.
La termoj kun la nekonata nombro nun metiĝas maldekstren:
( portaĵokapablo – proviantbezono · daŭro ) · nombro = varopezo

(3')

(3') signifas: Se la daŭro estas tre longa, tiam la varopezo eble estas nulo.
varopezo
nombro = ────────────────────────
portaĵokapablo - proviantbezono · daŭro

(3'')

provo
En dezerto vi nur havas unu klopodon por pruvi la ĝustecon de la kalkulado.
Tial la provo nun estas, ĉu la rezulto (3'') verigas la ekvacion (3):
portaĵokapablo · varopezo
─────────────────────── =
portaĵokapablo - proviantbezono · daŭro
portaĵokapablo - proviantbezono · daŭro
─────────────────────── =
portaĵokapablo - proviantbezono · daŭro
1=1
0=0

proviantbezono · daŭro · varopezo
varopezo + ───────────────────────
portaĵokapablo - proviantbezono · daŭro

1

ĉiam ĝusta eldiro
ĉiam ĝusta eldiro

Tial la solvo (3'') ĉiam estas la ĝusta solvo por trovi la nombron de la kameloj, Arabe kiel: al ĝebra.
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prilaborado:
Moseo skribas (Readmono 19.15):
15. Ne valoras unu atestanto kontraŭ homo en ĉia kulpo, en ĉia krimo, kaj en ĉia peko, kiun li
pekos: laŭ la diro de du atestantoj aŭ laŭ la diro de tri atestantoj oni povas fari proceson.
Ankaŭ la Ĉina signo por kvalito havas 3 signojn por buŝo aŭ persono: 品是三口.
Tial la solvo kaj la provo estas nur 2 atestantoj, kie estas la tria nun?
Ekzistas pluaj solvovojoj, ekzemple per reciproko:
1
──────
tuta ŝarĝo

1
= ───────────────
portaĵokapablo · nombro

(1')

1
──────
tuta ŝarĝo

1
= ──────────────────────────
varopezo + proviantbezono · daŭro · nombro

(2')

1
──────────────
portaĵokapablo · nombro

1
= ──────────────────────────
varopezo + proviantbezono · daŭro · nombro

(4)

nombro · portaĵokapablo
1 = ────────────────────────────────
nombro · (varopezo / nombro + proviantbezono · daŭro)

(4')

varopezo
────── = portaĵokapablo - proviantbezono · daŭro
nombro

(4'')

varopezo
nombro = ────────────────────────
portaĵokapablo - proviantbezono · daŭro

(4''')

(4''') kaj (3'') estas la sama.
Tial la tria vojo troviĝis.

efiko
Se iu volas plani ekspedicion, li bezonas la rezulton (3'').
Ankaŭ Kurt Diemberger kaj Reinhold Messner trovis la nombron alĝebran por plani siajn vojaĝojn.
Post la traduko (1202 per Leonardo Fi Bonaĉi) de la liber abaĉi en la Latinan,
la komercistoj de la Mediĉi kaj Fugger uzis la rezulton (3'').
La beno de Dio ne gardas kontraŭ malfacilaĵojn dume la vivo,
sed ebligas la ĝustan vojon por supervivi eĉ en dezerto.
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