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1 Algemene gegevens over deze cursus “DS”.

Docenten. Jan Terlouw (hoorcollege) en Piter Dykstra (werkcollege). Bereikbaarheid: bei-
den huizen binnen de Bernoulliborg op kamer 368 en heb aldaar telefoonnummers (363)3936,
resp. 3942. E-mailadressen: j.terlouw@rug.nl, resp. p.dykstra@rug.nl .

Rooster en website. De roostergevens zijn te vinden in het www-rooster van RuG-Informatica.
De website van deze 2009/2010-versie van de cursus is toegankelijk via de Nestorpagina ervan
en wordt beheerd door de werkcollegedocent.

Cursusmateriaal. Het boek Discrete Mathematics van Ross en Wright, alsmede de hand-
outs bij de hoorcolleges. Die handouts hebben (naast algemene informering over de cursus)
tot doel de hoofdlijnen en de kernzaken van (het geslecteerde deel van) het cursusboek ex-
tra naarvoren te brengen, alsmede dingen aan te duiden ter extra verheldering of ter extra
illustratie.

Tentamenstof. Het geselecteerde deel (zie hieronder) van het cursusboek plus wat daar
eventueel nog extra bijkomt in de handouts. Voorts: de werkcollegestof en de huiswerkstof.
(De werkcollegestof en de huiswerkstof worden voornamelijk aan het cursboek ontleend. Ex-
tra’s kunnen eventueel in de handouts verschijnen, zij het dan enkel ter verdere opluistering
van het geselecteerde deel van het cursusboek.)

Bepaling eindcijfer. Het eindcijfer wordt bepaald door resultaten die behaald zijn bij
huiswerk, toets en tentamen. Nadere gegevens zijn te vinden op de website van deze versie
van DS. Nadere informatie is ook te verkrijgen bij de werkcollegedocent.

Feedback tijdens de cursus. Studenten ontvangen feedback van de werkcollegedocent
(in het bijzonder ook in samenhang met hun huiswerkverrichtingen). Omgekeerd hebben
de studenten de gelegenheid feedback te geven aangaande elementen van de cursus (inhoud,
presentatie, begeleiding, ...). Als dingen beter moeten en kunnen, dan is het zaak dat dat
ook snel zo gerealiseerd wordt, in de cursusperiode zelf al. Studenten kunnen algemene
feedback (ook aangaande het hoorcollege) geven tijdens het werkcollege en daarnaast is het
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de bedoeling dat de hoorcollegedocent regelmatig contact heeft met een groepje van (zeg, twee
of drie) vertegenwoordigers van de hele groep van DS-studenten. Dit stel vertegenwoordigers
wordt, zo is nadrukkelijk de bedoeling, in de eerste cursusweek gevormd, ruim voor het einde
van de tweede hoorcollegesessie; dan kan het stel gelijk al in deze week afspraken maken met
de hoorcollegedocent over de verdere contactmomenten.

Werkcolleopgaven en huiswerkopgaven Zie hiervoor de website van de cursus, met
specifieke verwijzingen naar het cursusboek en eventueel ook naar de serie handouts.

Selectie van stof uit het cursusboek. Hier volgt de selectie van de stof uit het cursus-
boek:

Hoofdstuk 1 (getallen en verzamelingen): compleet.
Hoofdstuk 3 (relaties): compleet.
Hooofdstuk 4 (inductie en recursie): compleet.
Hoofdstuk 6 (grafen en bomen): compleet.
Hooffdstuk 7 (recursie, weer): enkel 7.1 en 7.2.
Hooffdstuk 8 (di-grafen): enkel 8.1 en 8.2.
Hoofdstuk 10 (boolse algebra’s): compleet.
Hoofdstuk 11 (relaties, weer): alles behalve 11.3.
Hoofdstuk 13 (verzamelingen, weer): enkel 13.3.

N.B. De stof wordt niet precies in de hierboven vermelde volgorde behandeld. Dat blijkt
al direkt in deze startweek. Op de website van DS zijn nadere details te vinden van het
week-tot-week-schema van de cursus, en wel waar het, per week, gaat om 1. de te behandelen
theorie, 2. de aan de orde zijn werkcollegopgaven, 3. de aan de orde zijnde huiswerkopgaven.

2 Stof van cursusweek 1, in vogelvlucht, met inleiding

Algemene opmerking over (actieve!) zelfstudie. Het cursusboek is tamelijk uitvoerig
en tamelijk gedetailleerd en veel eruit leent zich voor zelfstudie en veel zal ook daadwerkelijk
aan de DS-studenten zelf overgelaten worden voor zelfstudie. Het is dus van belang dat men
snel gewend raakt aan de stijl van het boek. Anderzijds zijn de hoorcolleges wel van belang
vanwege de ondersteunende, en soms ook aanvullende, rol ervan; zie ook wat hierboven bij
“Cursusmateriaal” vermeld staat over de functie van de handouts. Uiteindelijk is het vooral
van belang dat men actief zelf met de DS-stof aan de gang gaat, ook op en rond de werkcolleges.

Selectie van de stof van week 1. Uit het boek: hoofdstuk 1 plus hoofdstuk 3 ZONDER:
1.1, 1.2 (over getallen), 3.3 (over matrices) en 3.5 (ook weer over getallen).

Inleiding tot de stof van week 1. De hoofdbegrippen van week 1 zijn verzamelingen,
functies, relaties en grafen (gerichte grafen, “digrahps” in het boek, resp. ongerichte grafen,
“graphs” in het boek). Een serieuze behandeling van deze begrippen brengt een veelheid aan
verwante begrippen met zich mee. Zie daarvoor het boek en ook, aanzienlijk beknopter (en
niet compleet), het overzicht verderop hieronder.
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Alle begrippen die deze week ter sprake komen zijn uiteindelijk te herleiden tot het begrip
verzameling en de corresponderende “element van”-betrekking. Hier volgen nog enkele op-
merkingen in dit verband die te zien zijn als een toevoeging op algemener (mede filosofisch)
niveau aan wat in het cursusboek staat.

Met verzamelingen zijn we intüıtief vertrouwd, maar het is opmerkelijk dat een wiskundig
exacte definitie ervan niet (of slechts heel moeilijk) te geven is. Ook opmerkelijk (of misschien
zelfs ietwat “bizar” bij een eerste kennismaking ervan) is het volgende. Bij het redeneren
over verzamelingen, inclusief het creëren ervan, kan men niet geheel klakkeloos te werk gaan
vanuit het intuẗieve idee dat elk stel dingen dat te karakteriseren door een speciale eigenschap
waaraan die dingen (en enkel die dingen) voldoen, op te vatten is als een verzameling (precies
bestaande uit die dingen). Een afdoend voorbeeld wat dit betreft, is de paradox van Russell:
Beschouw de verzameling R van alle verzamelingen die geen element van zichzelf zijn en stel
nu vast of R ∈ R. Hoezo gaat het hier om een paradox? Wel, zowel vanuit de aanname
dat R ∈ R als vanuit de aanname dat niet R ∈ R (kortweg: R /∈ R), komt men op een
tegenspraak (ga na), terwijl toch één van deze aannames geldig zou moeten zijn. (Immers,
normaliter hebben we voor elke concrete propositie dat hetzij die propositie zelf waar is hetzij
de ontkenning ervan waar is).

Wat is hier aan de hand?? Wel, kennelijk moeten we wat voorzichtiger te werk gaan
bij het redeneren over, en in het bijzonder het creëren van, verzamelingen. Er bestaan,
zo is te leren uit de desbetreffende literatuur (buiten het kader van deze cursus!), nuttige
en veilige axiomatieken voor de verzamelingenleer, waarin vastgelegd is vanuit welke basis-
principes geredeneerd mag worden over verzamelingen (en over de corresponderende ”element
van”-betrekking), en welke verdere soorten bewijsstappen daarbij te gebruiken zijn. Het is
in het kader van deze cursus niet nodig — en ook niet doenlijk — om precies op zulke ax-
iomatieken in te gaan. Wel hier telt, is dat (1) het begrippenaparaat van de verzamelingenleer
heel nuttig te gebruiken is in de wiskunde en in de (theoretische) informatica, dat (2) een
behandeling daarvan, in combinatie met fundamentele redeneermathoden erover, heel goed
past in het kader van deze cursus DS, en, voorts, dat (3) men als men zich onthoudt van
”te gekke bokkesproken”, toch nog redelijk intuitief te werk kan gaan zonder in verraderlijke
kuilen te stappen (zoals gëıllustreerd door de paradox van Russell).

Aan het eind van de cursus zullen we nogmaals aan de gang gaan met verzamelingenleer
(en wel in samenhang met slotparagraaf 13.3 van het cursusboek) en dan zullen we nog wat
spectaculairdere dingen over verzamelingen tegenkomen, ook dingen die in concreto illustreren
hoe diep deze leer uiteindelijk gaat, of die daar althans een idee van geven; wie verder met de
rijke literatuur over verzamelingenleer aan de gang gaat, zal zien dat de leer nog veel dieper
gaat en, voorts, dat het zeker niet altijd duidelijk is hoe problemen die geformuleerd zijn
in dat begrippenkader, op te lossen zijn, en zelfs niet of ze überhaupt wel op te lossen zijn.
Een befaamd voorbeeld van het laatste, waarop we later terug zullen komen in samenhang
met paragraaf 13.3, is het probleem van de geldigheid van de Continuumhypothese, die, (te)
simpel gezegd, te maken heeft met de vraag in welke mate (van oneindigheid) het aantal reële
getallen (m.a.w. het aantal elementen van het continuum) groter is dan het aantal natuurlijke
getallen.

Belangrijk extra doel van de cursus. Het is van groot belang te beseffen dat het in deze
startweek van de cursus, en ook in latere weken ervan, niet enkel gaat om het leren van een
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waslijst van begrippen (begrippen waarmee men al min of meer vertrouwd is, resp. begrippen
waarmee men nog niet bekend is. Het gaat voor een belangrijk deel ook ook om manieren
om met deze begrippen te werken, inclusief manieren om erover te redeneren. Oefenen in het
opzetten van redeneringen in de gangbare wiskundepraktijk (hier illustratief toegespitst op het
gebied van deze cursus) is een belangrijk onderdeel van deze cursus. Het thema “redeneren”
is ook al aan de orde geweest bij de cursus Logica. Hier gaan we er verder mee, en wel gericht
op de praktijk van de wiskunde, zoals die zeker ook van belang is voor een effectieve — en
tevens enerverende — omgang met kernbegrippen van de informatica.

Beknopt overzicht van de stof van week 1. Verderop hierboven is al aangeven wat uit
het boek geselecteerd is voor week 1. Hier volgt een inhoudelijk iets nadere detaillering van
de inhoud van de betreffende paragrafen. Dit overzicht dient als houvast bij de behandeling
op de hoorcolleges in deze week en mogelijk ook bij de zelfstudie. (Bij die zelfstudie mo-
gen vooralsnog overgeslagen worden: onderdelen die nader specialistisch met de theorie van
getallen te maken hebben, zoals behandeld in paragrafen 1.1 en 1.2, die pas later in de cursus
aan bod komen.)

1.3 (pp. 16–22), Some Special Sets
Voorbeelden: verzamelingen van resp. natuurlijke getallen, positieve getallen. Notatie (”el-
ement van”-teken). Verdere voorbeelden (verzamelingen van resp. rationale getallen, reële
getallen). Gelijkheid van verzamelingen. Notaties van verzamelingen (met gebruik van acco-
lade en mogelijk ook dubbele punt). Het begrip deelverzameling en, nogmaals, gelijkheid van
verzamelingen. Verdere voorbeelden.

1.4 (pp. 22–28), Set Operations (met hun notaties)
Vereniging, doorsnede (met verwant begrip: disjunctie van verzamelingen), complement (ten
aanzien van universele verzameling), product (p. 27). Voorts (al v.a. p. 23): Venn diagram-
men, wetten van De Morgan.

1.5 (pp. 28–34), Functions
Bespreking van aspecten van begrip functie (vooralsnog zonder formele definitie), (p. 29 bove-
naan:) een ”working definition” van het begip functie, domein, Dom(f) en beeldverzameling,
Im(f). De graaf, Graph(f), van f , karakteristieke fuctie χA van een deelverzameling A. De
compositie van twee functies f en g. Notatie daarvan. Speciale eigenschap: commutatie van
functies onder compositie. Algemene stelling: associativiteit van compositie.

1.6 (pp. 34–39), Sequences
Subscripts (bijvoorbeeld in de notatie van onbekenden). Gebruik van Griekse hoofdletter
sigma (1. als notatie van eewn alfabet, 2. als sommatie-teken). Sequences. Verdere ter-
minolohie (zoals ”n-de term”). Voorbeelden (ook van sequences van verzamelingen; p. 37).
Oneindige vereniging, oneindige doorsnede. Finite sequence (p. 38).

1.7 (pp. 39–45), Properties of Functions
Voorbeeld. One-to-one (m.a.w. ”injectief”), onto (m.a.w. ”surjectief”. One-to-one-correspondence
(m.a.w. ”bijectie”). Inverteerbare functie (p. 42). Stelling (p. 42): een functie is precies dan
inverteerbaar als deze ono-to-one en onto is. Image (beeldverzameling of, kortweg, beeld) f(A)
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van deelverzameling A onder f . Inverse image (inverse beeld, ook wel pre-image, f←(B) van
deelverzameling B onder f . Speciaal geval: pre-image van element y (= pre-image van y).

3.1 (pp. 95–100), Relations
Definitie van het begrip (binaire) relatie. Voorbeelden en terminologie. Functies gezien als
speciale relaties. Speciale eigenschappen die relaties al dan niet kunnen hebben: reflexief,
anti-reflexief, symmetrisch, anti-symmetrisch, transitief. De gelijkheidsrelatie behorende bij
een verzameling A. Converse relatie R←. Generalisatie tot relaties van de eerdere begrippen
(plus notaties) “image” en “pre-image”.

3.2 (pp. 100–106). Digraphs and Graphs
Basale definities (”vertices” knopen, ”edges”kanten, ...) en conventies over di-grafen: p. 101
bovenaan. (N.B. Edges zijn abstract en worden door een functie die bij de di-graaf hoort
gekoppwld aan concrete paren van vertices.) Als die functie injectief is, dan mag elke vertix
gëıdentifeerd worden met het bijbehorende paar.) Paden in di-grafen (p. 107). Lengte van
paden, eventuele geslotenheid ervan. Cycles. Acyclische di-graaf. Begrippen ”adjacent” en
”adjagency relation”. Het begrip ”graaf” (p. 103; zoals hier gedefiniëerd is een graaf on-
gericht; elke vertix wordt gekoppeld aan een ongeordende verzameling van twee (eventueel
gelijke) vertices). N.B. dit begrip ”graaf” valt samen met wat door andere auteurs een ”(on-
gerichte) multi-graaf” genoemf wordt. Verdere begrippen en conventies (voorstellingen door
plaatjes, paden, lenge van paden). Verder ook weer de begrippen ”adjagency relation” en
”reachable relation”. Tot slot nog het begrip ”universele relatie”

3.4 (pp. 112–119), Equivalence Relations and Partitions
Definitie van begrip ”equivalentierelatie” (p. 113). Voorbeelden, mede uit meetkunde (geli-
jkvormigheid, resp. congruentie). Verder voorbeeld (4, op. p. 114): gelijkmachtigheid (hier
nog niet aldus bij name genoemd). Het begrip ”partitie” (p. 114 onderaan). Equivalen-
tieklassen (p. 115) en, verderop, de fundamentele stellingen hierover in samenhang met de
begrippen ”functie” en ”partitie” (p. 16, Theorem 1, en p. 117, Theorem 2).

Terminologie (overzicht t.z.t. op website). Het overzicht direkt hierboven is ietwat
vluchtig en is ook onvolmaakt. Op de website van de cursus zal een groeiende lijst verschiij-
nen van adequate vertalingen van de Engelse termen die in (het geselecteerde deel van) het
boek gebruikt worden voor de relevante wiskundige begrippen. Het is trouwens sowieso ook
raadzaam zelf overzichten te maken van de cursusstof; dit parallel aan de bestudering ervan en
aan de verdere bezigheden ermee (rond de werkvollegestof en de huiswerkstof). De handouts
komen (in een, waar nodig, verder gepolijste vorm) ook op de website.
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