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Het “frame” d.d. maart 15 maart van handout 6A is te vinden op de DS-website. Dit
frame bestaat uit: de volledige versie van paragraaf 1 en daarnaast (enkel) de titels van de
vier verdere paragrafen 2, 3, 4, 5. Paragraaf 1 verschaft een nuttig informeel overzicht,
ook weer aangaande inductie en recursie. Bij de invulling van de verdere paragrafen heeft
paragraaf 4 voorrang gekregen, en wel op woensdag 17 maart en donderdag 18 maart. De
versie van 18 maart is de volledige versie van paragraaf 4, inclusief opgaven. Hieronder
volgt de volledige invulling van paragraaf 5, eveneens met opgaven. Deze paragraaf gaat over
lineaire ordeningen, in aanvulling op wat al eerder daarover bij DS te horen en te lezen was.

Na deze tekst volgt nog, op woensdag 24 maart, een tekst met de volledige invullingen van
paragrafen 2 en 3. Die paragrafen dienen samen met paragraaf 1 ter verdere verduidelijking
van wat eerder daarover bij deze cursus grmrld is. Die paragrafen zullen extra voorbeelden
bevatten en tevens extra opgaven. Doorlezing vooraf van paragraaf 1 (d.d. 15 maart) wordt
sterk aanbevolen.

Ordeningen zijn al in beeld gekomen in handouts 4A (paragaaf 2), 4B (paragraaf 1) en 5A
(paragrafen 2, 3). Het ging daarbij om partiële ordeningen, lineaire ordeningen en welorde-
ningen en voorts om de volgende speciale soorten posets — met, per definitie, posets paren
(X, R) mrt daarin X een verzameling en R een pariële ordening van X —: complete tralies,
tralies, cpo’s en Boolse algebra’s. Boolse algebra’s zijn speciale tralies. Let op de notaties
∧ en ∨, zoals die bij een tralie, en dus ook bij een Boolse algebra, gebruikt worden: deze
duiden de operaties aan die elk elk tweetal elementen x, y ervan overvoeren in het infimum
ervan (x ∧ y), resp. het supremum ervan (x ∨ y). Het begrip “cpo” staat minder centraal
bij DS, maar kennis ervan is zeker wel nuttig. Een cpo is per definitie een poset waarin elke
keten en een supremum heeft. In handout 5A, p. 3, is een fundamentele stelling te vinden
over bepaalde functies op cpo’s (namelijk: monotone functies en expansieve functies). Die
functies hebben, zo zegt de stelling, altijd een kleinste dekpunt. Dit resultaat staat evenmin
centraal bij DS, maar geeft wel een nuttige indruk van waar de verdere theorie van posets
onder andere over gaat.
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Opgave 1.

Sommige definities van speciale klassen van posets zijn abstract gezien allemaal van
de volgende vorm. Eerst worden speciale operaties (of “superoperaties”) F en G om-
schreven die elk een willekeurig gegeven poset (X, R) overvoeren in een speciale col-
lectie deelverzamelingen van X. (Kortweg: voor elke poset (X, R) hebben we dan
F(X, R) ⊆ P(X) en F(X, R) ⊆ P(X) . Hierbij hoeft het niet zo te zijn dat de twee
collecties F(X, R) en G(X, R) gelijk zijn. Het mag wel, maar het hoeft niet.) Vervol-
gens wordt — eventueel ook met speciale naamgeving — een speciale klasse van posets
gedefiniëerd, en wel als: de klasse van alle posets (X, R) met de eigenschap dat daarin
elke Y ∈ F(X, R) een supremum heeft en, voorts, elke Y ∈ G(X, R) een infumum.

(i) Geef voor elke van de volgende klassen de operaties F en G die als boven horen
bij de definitie ervan: (1) de klasse van de complete tralies, (2) de klasse van de
tralies, (3) de klasse van de cpo’s.
Aanwijzing. Als in de definitie van de klasse nergens naar een infima verwezen
wordt, neem dan G(X, R) = ∅ voor alle posets (X, R).

(ii) Een deelverzameling Y van een poset (X, R) heet gericht (in het Engels: directed)
als er voor alle x, y ∈ Y een z ∈ Y is zodanig dat xR z en y R z (met andere
woorden: als voor elk tweetal in Y een bovengrens ervan betstaat binnen Y zelf).
Een d-cpo (met ’d’ van “directed”) is per definitie een poset waarbinnen elke ge-
richte verzameling een supremum heeft. Merk op dat ook deze definitie van het
hierboven beschouwde “(F ,G)-soort” is. Opgave: toon aan dat elke d-cpo ook een
cpo is. Opmerking. Omgekeerd is het niet zo dat elke d-cpo ook altijd een cpo is.
Het bewijs hier valt echter buiten dit kader.

(iii) Veronderstel: V en W zijn niet-lege verzamelingen. Beschouw de verzameling
P van alle partiële functies van V naar W , met die functies gezien als relaties.
(Een partiële functie van V naar W is per defintie een functie van een of andere
deelverzameling van V naar W . Ga na dat P ook is te omschrijven is als: de
verzameling van alle deelverzamelingen f van V ×W met de eigenschap dat voor
alle x ∈ V en alle y, y ∈ W geldt: als (x, y) ∈ R en ook (x, z) ∈ R, dan y = z.)
Bewijs dat (P,⊆) een d-cpo is. (Hierbij is (P,⊆) de poset bij die P hoort, zoals
gedefiniëerd in handout 5A, paragraaf 2, Definitie 1. Kortweg: P wordt voorzien
van de beperking van de “deelverzameling van”-betrekking tot P .)

Nog even, voor het gemak, de volgende terminologie. De verzameling X in een poset
(X, R) noemen we het universum (of ook wel het domein of de onderliggende verzameling)
van de poset. Soms noteert men ook wel: X = |(X.R)|. In de praktijk heeft men het ook wel
eens gemakshalve over “de poset X”, terwijl men (X, R) bedoelt. Dat is dan (en mag dan)
in een situatie waarin de partiële ordening R bekend is uit het verband. Aldus zou men het
ook over “de poset N” kunnen hebben wanneer het duidelijk is dat men N in combinatie met
de bekende ordening ≤ van N bekijkt.

We concentreren ons nu verder in deze tekst op lineaire ordeningen. Ter herinnering: een
lineaire ordening van een verzameling X is een partiële ordening van X die totaal is in de zin
dat voor alle x, y ∈ X: xR y of y R x . Een loset is een paar (X, R) van een verzameling
X en een lineire ordening R van X. (Eerder zijn ook al wosets ter sprake gekomen; dit zijn
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losets waarin de lineaire ordening in het bijzonder een welordening is. Welordeningen zullen
nu echter niet specifiek ter sprake komen.) Lineaire ordeningen geven we dikwijls aan met
� (eventueel gëındexeerd: �′, �0, �1, �2, ....). Deze notatie verwijst suggestief naar de
notatie van de bekende ordening van ≤ van N (of van Z of van Q of van R). Een specifieke
betekenis van � ligt, anders dan bij ≤ niet bij voorbaat vast. De betekenis van � kan in
een bepaald verband vastgelegd worden, maar kan ook open gehouden worden erin wanneer
algemeen over lineaire orfdeningen geredeneerd wordt; dan is � te zien als een variabele
voor willekeurige lineaire ordeningen (net zoals n in sommige verbanden een variabele is voor
willekeurige lineaire getallen). Het teken ’�’ is eventueel uit te spreken als “snavel”. (Een
andere verwoording weet ik niet. Betere suggesties zijn welkom.)

In de praktijk is x � y uit te spreken als “x gaat vooraf aan y” of als “x ligt onder
y” (waarbij voor de goede verstaander de mogelijkheid van x = y inbegrepen is). Eventueel
kan men ook — mits dat geen onbedoelde verwarring met de specifieke betekenissen van ≤ in
verband met N of Z etc. geeft — zeggen: “x is kleiner dan of gelijk aan y”. (Opmerking. Soms
wordt het teken � ook met een ruimere rol gebruikt, en wel ter aanduiding van willekeurige
partiële ordeningen. Zo ook bijvoorbeeld in handout 5A. In de rest van deze tekst verwijst
het teken specifieker naar lineaire ordeningen.)

In het hierna vervolgende beschouwen we speciale soorten deelverzamelingen van (het
universum van) losets, namelijk: intervallen, beginsegmenten en eindsegmenten. Vervolgens
bekijken we speciale manieren om nieuwe losets te construeren uit gegeven losets (of uit
gegeven stellen van losets). Er zijn zeker wel meer manieren — zoals bijvoorbeeld de vorming
van het product van (de universa van) twee losets met daarbij dan de lexicografische ordening
—, maar de hier te bekijken manieren vormen bij elkaar al een mooi stel. Dit stel komt
bijvoorbeeld ook goed van pas om op exact niveau een nader beeld te krijgen van cyclische
ordeningen (vergelijk handout 4B, paragraaf 1, pp. 2–3). Tegelijk sluit die exacte aanpak
helder aan bij het intüıtieve beeld van cyclische ordeningen.

Voordat we met dit alles van start gaan, volgt hier eerst nog even een opgave tussendoor:

Opgave 2. Bewijs dat elke loset een tralie is.

Definitie 1. Zij (X,�) een loset.

(i) Een gesloten interval of, kortweg, interval (in (X,�)) is een niet-lege deelverzameling
Y van X van de vorm

Y = {x ∈ X | a � x � b}

voor zekere a, b ∈ X met a � b. (Hierbij betekent a � x � b dat zowel a � x als x � b.)
Indien Y als boven is, dan heten a en b de grenzen van Y , met a in het bijzonder de
linkergrens (of het beginpunt van Y en met b in het bijzonder de rechtergrens (of het
eindpunt) van Y . Het interval Y als boven wordt ook wel genoteerd als:

[a, b]R of, kortweg, [a, b]

We noemen Y ook: een R-interval in X.

(ii) Een beginsegment van (X,�) (of een R-beginsegment van X) is een deelverzameling Y
van X zodanig dat voor voor elke y ∈ Y geldt, dat ook x ∈ Y voor alle x ∈ X met
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x � y. (Deze conditie voor Y komt, kortweg gezegd, neer op: kortweg gezegd: Y is
naar beneden gesloten.)

Een eindsegment van (X,�) (of een R-eindsegment van X) is een deelverzameling Y
van X zodanig dat voor voor elke y ∈ Y geldt, dat ook x ∈ Y voor alle x ∈ X met
y � x. (Deze conditie voor Y komt, kortweg gezegd, neer op: Y is naar boven gesloten.)

(iii) Een eindpunt van een beginsegment Y is een p ∈ Y zodanig dat Y = {x ∈ X | x � p} .
Een beginpunt van een eindsegment Y is een p ∈ Y zodanig dat Y = {x ∈ X | p � x} .
Afkortingen:

p̂ = {x ∈ X | x � p} ,

p̌ = {x ∈ X | p � x} .

(Dit voor willekeurige p ∈ X. Bij het praktische gebruik van de aanduidingen p̂ en p̌ in
deze zin moet de loset (X,�) bekend zijn uit het verband.)

Opmerking 1.

(i) Het beginpunt en het eindpunt van een interval Y (in een geven loset) zijn elk uniek
bepaald, want ze zijn het kleinste element, resp. het grootste element van Y . In het
algemeen is binnen een poset het kleinste element van een deelverzameling uinek bepaald
(als het bestaat); dat, zoals bekend, vanwege de anti-symmetrie van de partiële ordening.
Analoog voor het grootste element van een deelverzameling. Wat aldus voor posets
geldt, geldt in het bijzonder ook voor losets.

(ii) Als een eindsegment een beginpunt heeft, dan is dat precies het kleinste element ervan
en is dat dus ook weer uniek bepaald. Analoog: als een beginsegment een eindpunt
heeft, dan is dat precies het grootste elment ervan en is dat dus ook weer uniek bepald.
N.B. Niet elk eindsegment hoeft een beginpunt te hebben, en niet elk beginsegment een
eindpunt; zie de voorbeelden verderop.

(iii) Met behulp van de notaties p̂ en p̌ als boven (ten aanzien van een geven loset (X,�)) zijn
de definties van de begrippen “beginsegment” en “eindsegment” ook kortweg als volgt
te geven. Een beginsegment is een deelverzameling Y van het universum X zodanig dat
p̂ ⊆ Y voor alle p ∈ Y . Een eindsegment is een deelverzameling Y van het universum
X zodanig dat p̌ ⊆ Y voor alle p ∈ Y .

(iv) De geslotenheidscondities waaraan een beginsegment, resp. een eindsegment moet vol-
doen, zijn ook te omschrijven met het formalisme van de theorie van inductieve definities
(handout 2B, paragraaf 2, hier specifiek: Definitie 1). Definiëer namelijk, ten aanzien
van gegeven loset (X,�), als volgt regelverzamelingen Φ en Ψ. Φ bestaat uit alle paren
( {y} , x ) , waarbij x, y ∈ X met x ≺ y. Ψ bestaat uit alle paren ( {y} , x ) , waarbij
x, y ∈ X met y ≺ x. Dan geldt voor elke Y ⊆ X: Y is precies dan een beginsegment
als Y gesloten is onder Φ, en precies dan een eindsegment als Y gesloten is onder Ψ.

Lemma 1. Zij (X,�) een loset.

(i) X zelf is zowel een beginsegment als een eindsegment. Evenzo is de lege verzameling
∅ zowel een beginsegment als een eindsegement. (We beschouwen ∅ echter als een
oneigenlijk beginsegment en evenzo als een oneigenlijk eindsegment.)
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(ii) Elk beginsegment anders dan X heeft een bovengrens in X en elk eindsegment anders
dan X heeft een ondergrens in X.

(iii) Veronderstel: Y is een beginsegment of een eindsegment, en Z is een interval. Dan
geldt: zodra de grenzen van Z tot Y behoren, is Z als geheel een deelverzameling van
Y .

Bewijs. (i) Eenvoudig. Doe zelf. (Opgave). (ii) Veronderstel: Y is een beginsegment en
Y 6= X. We hebben sowieso Y ⊆ X, dus dan is er een p ∈ X met p /∈ Y . Bewering: p is een
bovengrens van Y . Laat namelijk y ∈ Y . Aan te tonen: y � p. Stel, voor een tegenspraak, dat
niet y � p. Dan moet vanwege de totaliteit van � : p � y . Aangezien Y een beginsegment
is en y ∈ Y volgt hieruit, dat p ∈ Y , in tegenspraak met de keuze van p buiten Y . Stel
vervolgens: Y is een eindsegment en Y 6= X . Nu aan te tonen: Y heeft een ondergrens in X.
De uitwerking is in een soortgelijke (of ”duale”) stijl. (Opgave.) (iv) (Opgave.)

Vooorbeeld 1.

(i) Gesloten intervallen in (N,≤), (Z,≤), (Q,≤) en (R,≤) zijn zoals bekend. Zo heb we
in (N,≤) bijvoorbeeld: [4, 7] = {4, 5, 6, 7} .

(ii) De beginsegmenten in (N,�) zijn eenvoudig te omschrijven; zij zijn: ∅ (”het oneigenlijke
beginsegment”), N en verder alle gesloten intervallen in N met beginpunt 0. De eind-
segmenten in (N,�) zijn: ∅ en verder alle verzamelingn van de vorm {x ∈ N | n ≤ x}
(kortweg: ň) met n ∈ N .

(iii) De beginsegmenten in (R,�) zijn: ∅, R en verder alle deelverzamelingen van R van de
vorm {x ∈ R | x ≤ p} (kortweg: p̂) met p ∈ R, of van de vorm {x ∈ R | x ≤ p en x 6= p}
(kortweg: x̂\{p}) met p ∈ R. De geldigheid van deze bewering is iets minder direkt
in te zien dan die van de beweringen in (i) en (ii). Nochtans kan het bewijs vrij kort
zijn. Om te beginnen is vlot na te gaan dat de verzamelingen van de vermelde vormen
beginsegmenten zijn. Zij nu, omgekeerd, Y een willeekeurig gegeven beginsegement;
aan te tonen: Y is van één van de vermelde vormen. Welnu, stel: Y 6= ∅ en Y 6= X.
Volgens Lemma 1(ii) boven heeft Y een bovengrens in R. Aangezien Y 6= ∅ volgt dan
wegens een bekende eigenschap van R (”compleetheid”), dat Y een sypremum heeft in
R, zeg p. Er zijn nu twee mogelijkheden: p ∈ Y en p /∈ Y . In het eerste geval volgt:
Y = p̂. In het tweede geval Y = p̂\{p} . Ga deze twee gevolgtrekkingen na; gebruik
opnieuw de definitie van “beginsegment” en gebruik de eigenschap die een supremum
per definitie heeft. (Opgave.)

(iv) Kies een p ∈ R\Q; bijvoorbeeld: p =
√

2 . Dan is de verzameling {x ∈ Q | x < p} een
beginsegment in (Q,≤), maar voor geen enkele q ∈ Q is deze verzameling van de vorm
q̂ of q̂\{q} (met q̂ hier binnen (Q,≤) gedefiniëerd).

Opgave 3. Vul het bewijs van Lemma 1 verder aan.

Opgave 4. Vul de argumentaties in Voorbeeld 1 verder aan.

Opgave 5. Beschrijf de intervallen, de beginsegmenten en de eindsegmenten in (Z,≤).
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Definitie 2.

(i) Zij (X,�) een loset en zij Y een deelverzameling van het universum X. De restrictie
van (X,�) tot Y is de loset (Y,�′) met universum Y waarbij de lineaire ordening �′

gegeven wordt door: voor alle y1, y2 ∈ Y ,

y1 �′ y2 ⇐⇒ y1 � y2

(Equivalent gesteld: �′ =
preceq ∩ Y ×Y .)

(ii) Een interval-restrictie van een loset L is een restrictie van L tot een interval in L.

(iii) Veronderstel: L1 en L2 zijn losets, zeg L1 = (X1,�1) en L2 = (X2,�2), en Z is
de doorsnede van de univerrsa van L1 en L2, dus Z = X1 ∩ X2. Veronderstel voorts
aangaande Z: Z is een eindsegment van L1 en een beginsegment van L2, en de restricties
van L1 en L2 tot Z zijn gelijk.

Intermezzo. Deze veronderstelling aangaande A is “een mond vol”, maar in de volgende
twee gevallen, die al heel praktisch blijken, is hij automatisch vervuld. Eerste geval: Z
is simpelweg leeg, oftewel: X1 ∩ X2 = ∅. Tweede geval: Z bevat precies één element,
zeg p, en p is tegelijk het grootste element van L1 en het kleinste elment van L2.

Voortzetting van definitie. De som L1 + L2 van L1 en L2 wordt onder deze aannamen
gedfiniëerd als de loset (L1∪L2,�), waarbij x � y voor x, y ∈ L1∪L2 precies dan geldt
als
x, y ∈ X1 en x �1 y,
of
x, y ∈ X2 en x �2 y,
of
x ∈ X1\X2 en y ∈ X2\X1.

Opgave 6.

(i) Bewijs bij Definitie 2(iii) boven, dat L1 + L2 inderdaad weer een loset is. In eerste
instantie mag je je hierbij beperken tot het speciale geval dat X1 ∩ X2 = ∅ (en dus
X1\X2 = X1 en X2\X1 = X2.

(ii) Veronderstel: L1 en L2 zijn losets, L1 = (X1,�1) en L2 = (X2,�2) . Noteer weer:
Z = X1 ∩ X2 . Geef concrete voorbeelden van L1 en L2 waarbij niet voldaan is aan
de extra veronderstelling aangaande Z, als in Definitie 2(iii), en waarbij het niet meer
opgaat dat de geconstrueerde relatie � (zoals in dier definitie) een lineaire ordening is.

De volgende definitie wordt gemotiveerd door het intüıtieve plaatje van een cyclische
ordening van een verzameling X: de elementen van X zijn op een cirkel geplaatst (nog
aanschouwelijker: op de rand van de ronde wijzerplaat van een klok) en bij die cirkel is
een omlooprichting aangegeven (“met de wijzers van de klok mee” of “tegen de wijzers van
de klok in”). Als we een punt x ∈ X kiezen en de cirkel doorlopen, volgens de aangegeven
omlooprichting, vanaf het punt waar x staat tot aan (maar niet tot en met) datzelfde punt, dan
kunnen we dat zien als: de doorloping van X overeenkomstig een specifieke lineaire ordening
van X, met kleinste element x. Bij elk willekeurig element van X krijgen we aldus, afhankelijk
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van die (in onze voorstelling) gekozen cyclische ordening van X, een speciale lineaire ordening
van X, met dat element als het kleinste element. Hoe hangen die lineaire ordeningen (aldus
behorend bij een vaste cyclische ordening van X) met elkaar samen? De volgende definitie
verschaft een mooie precisering van die samenhang, in overeenstemming met de voorstelling
die hierboven gegeven is (aan de hand dus van een cirkel en een omlooprichting).

Definitie 3. Veronderstel: �1 en �2 zijn lineaire ordeningen van eenzelfde verzameling X en
bevatten elk een kleinste element, zeg x1, resp. x2. Noteer: L1 = (X1,�1) en L2 = (X2,�2).
We noemen �1 en �2 cyclisch equivalent als de loset L2 als volgt uit de loset L1 te verkrijgen
is:

L2 = Le
1 + Lb

1

met Le
1 de restrictie van L1 tot het eindsegment E in L1 met beginpunt x2 en met Lb

1 de
restrictie van L1 tot het beginsegment in L1 dat precies het complement X\E van E is.

Opgave 7. Zij X een verzameling en zij K de collectie van alle lineaire ordeningen van X
met een kleinste element. Toon aan: de relatie “cyclisch equivalent” op K, zoals hierboven
gedefiniëerd, is een equivalentierelatie op X.

Opmerking. Er zijn taltijke voorbeelden te geven van interval-restricties van losets en ook
van sommen L1 + L2 van interval-restricties L1 en L2 van eenzelfde lineaire ordening (met
onderling de passende “Z-eigenschap”, als in de algemene definitie van L1 + L2.) Dergelijke
voorbeelden komen bij DS-sessies aan de orde. In dit verband zijn nog allerlei extra eigen-
schappen te bekijken, zoals de associativiteit van de som-operatie op losets (onder passende
aannames over de betrokken losets L1, L2 en L3). We zullen ons bij DS echter beperken
wat dit onderwerp betreft. Het is in ieder geval nuttig dergelijke dingen in aanzet gezien te
hebben. Het is zeker denkbaar dat de lezer dergelijke dingen later weer tegenkomt, in theorie
en/of in praktijk, bij een of ander vak of bij een of ander project.
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