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De eerste paragraaf van deze handout is inhoudelijk een afronding van handout 2B (versie als
in “N.B.” hieronder). De nummeringen van voorbeelden in die handout wordt hier voortgezet.
De verdere paragrafen in de voorliggende handout — en in het vervolg ervan, handout 3B, uit
te reiken tijdens het hoorollege van woensdag 24 februuari en daarvoor al te verschijnen op
de DS-website — betreffen de nieuwe stof van deze week, en wel rond grafen en bomen (en
rond verwante structuren, zoals multi-grafen en ongerichte bomen). Sommige ingrediënten
van deze stof zijn al eerder aan de orde geweest. Let weer op aanvullende (of bijstellende)
afspraken over terminologie; vergelijk in dat verband ook: het beginstukje van handout 2B
(boven paragraaf 1 daarvan) en Definitie 3 in paragraaf 3 daarvan.

Aangaande de nieuwe stof (de stof vanaf paragraaf 2) nog het volgende. In de cursusboeken
zijn aan de te behandelen structuren — namelijk grafen en bomen en aanverwante structuren
— ook gekoppeld: presentaties en analyses van desbetreffende algoritmen. Sommige van die
algoritmen zijn heel fundamenteel in de informatica. In deze cursus wordt de behandeling van
dergelijke algoritmes grotendeels naar latere fases verschoven. Om te beginnen is het al heel
wat om de hoofdbegrippen plus allerlei corresponderende begrippen goed eigen te maken, mede
via voorbeelden en opgaven, en daarbij tevens helder inzicht te krijgen in diverse startresulta-
ten erover.

N.B. De versie van handout 2B waarnaar hier (en ook later) verwezen wordt, is de versie
die in de week van 15 februari uiteindelijk op de DS-website geplaatst is, en wel later dan
het hoorcollege van 17 februari. Die versie is iets uitgebreider dan de versie die uitgereikt is
op dat hoorcollege, maar is inhoudelijk niet veel zwaarder. Op dat hoorcollege zijn zelfs extra
voorbeelden behandeld (die nog wel gerecapituleerd worden in paragraaf 1 van deze handout) en
wat in de laatste paragraaf (paragraaf 4) van de uiteindelijke versie van handout 2B nog ver-
meld staat over inductieve bewijzen, is op zich niet heel diep en wordt nog nader gëıllustreerd
in paragraaf 1 hieronder.

Nog een algemeen punt aangaande de handouts: een plaag bij welk typwerk dan ook, zijn:
vertypingen en aanverwante vergissingen, mede stilistische, en bij signaleringen van zulke
fouten in handouts zullen die gecorrigeerd worden in de versies ervan die via de website
beschikbaar zijn. Dus als dingen op een papieren exemplaar van een handout niet duidelijk
zijn, kan een eerste stap om opheldering te verkrijgen zijn: de actuele versie van de handout
op de website inspecteren. Als die stap nog niet de gewenste duidelijkheid oplevert, is de
aangewezen weg: een medestudent raadplegen of één van de docenten van dit vak raadplegen,
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en wel mondeling of per e-mail. Schroom niet de docenten aldus te benaderen; daar zijn ze
voor en onnodige stagnaties bij de bestudering van de stof moeten zeker vermeden worden.

Aanpassingen van handouts op de website zullen verder binnen de perken blijven trouwens:
het zal ten aanzien van de uitgereikte papieren versies hooguit gaan om locale correcties en
om locale verbeteringen van formuleringen, zonder verdere uitbreidingen van de tekst — tenzij
dat expliciet vermeld wordt in de volgende handout, zoals in deze handout met betrekking
tot handout 2B (met in dit geval gelijk de kanttekening dat de uitbreiding geen heel grote
verzwaring inhoudt).

1 Meer over inductie en recursie

Voorbeeld 5. Dit voorbeeld betreft de formele taal van propoditionele formules. (Zie De-
finitie 4 in paragraaf 3 van handout 2B voor enkele algemene definities aangaande formele
talen.) Laat een niet-leeg alfabet ∆ van atomaire proposities gegeven zijn en laat alfabel Σ
verkregen zijn door toevoeging van de volgende symbolen aan ∆ :

¬, ∨, ∧, →, ), (

De verzameling Prop van propositionelde formules wordt inductief gedefiniëerd door:

(1) ∆ ⊆ Prop.

(2) Voor alle ϕ,ψ ∈ Prop behoren de volgende expressies ook tot Prop:

(¬ϕ), (ϕ ∨ ψ), (ϕ ∧ ψ), (ϕ→ ψ) .

De basisverzameling is hier gelijk aan ∆ en de regelverzameling bestaat hier uit de volgende
paren, met ϕ en ψ variërend over de hele verzameling Σ∗:

( {ϕ} , (¬ϕ) ), ( {ϕ,ψ} , (ϕ ∨ ψ) ), ( {ϕ,ψ} , (ϕ ∧ ψ) ), ( {ϕ,ψ} , (ϕ→ ψ) ).

N.B. Het kan verleidelijk zijn om, vanuit een reeds bestaande vertrouwdheid met de verza-
meling van de propositionele formules, hierboven ϕ en ψ enkel over Prop te laten variëren in
plaats van over de hele verzameling Σ+ (waarvan Prop slechts een deelverzameling is), maar
in de strikte opbouw is het hier juist zo dat de basisverzameling en de regelverzameling een
inductieve definitie moeten bepalen die Prop oplevert. Dus als we die regelverzamling zelf al
van Prop laten afhangen, dan zijn we circulair bezig.

Als (simpel) voorbeeld van een inductief bewijs er in dit verband: het inductieve bewijs
dat elke propositionele formule een even aantal haakjes bevat. Dit bewijs bestaat uit twee
delen:

(1) Er wordt gecontroleerd dat elke atomaire propositie een even aantal haakjes bevat.

(2) Uit de aanname dat ϕ en ψ propositionele formules zijn met elk een even aantal haakjes
wordt afgeleid dat elk van de volgende propositionele formules ook een even aantal
haakjes bevat: (¬ϕ), (ϕ ∨ ψ), (ϕ ∧ ψ), (ϕ→ ψ) .

Dit alles is eenvoudig te doen. Atomaire proposities bevatten in het geheel geen haakjes, dus
een even aantal haakjes (aangezien 0 even is), en bij (2) is op te merken dat er bij een even
aantal haakjes (van ϕ of van ϕ en ψ samen) nog 2 bijkomen, met als resultaat: weer een even
aantal haakjes.
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Opmerking in relatie tot het “N.B.” boven. Nu mogen we wel geheel binnen Prop blijven, ook
waar het gaat om de ϕ en ψ die binnen de “inductiehypothese” in (2) beschouwd worden.
Zie namelijk het bewijs van de stelling in paragraaf 4 in handout 2B: het is voldoende om
aan te tonen dat de verzameling Y van alle elementen van Prop met de gewenste eigenschap
gesloten is ten aanzien van de van toepassing zijnde basisverzameling en regelverzameling.

Voorbeeld 6. Dit voorbeeld betreft opnieuw de wereld van formele talen. Eerst twee
inleidende definities, in aansluiting op die in Definitie 4 in paragraaf 3 van handout 2B.
Ten eerste een “omhoog tilling” van de concatenatie-operatie. Er is reeds gedefiniëerd wat
concatenatie van woorden is en nu definiëren we ook wat de concatenatie L1L2 van twee
formale talen L1 en L2 is: L1L2 bestaat uit alle concatenaties vw van woorden v ∈ L1 en
w ∈ L2. Nu een operatie die neerkomt op herhaalde concatenatie, en wel van willekeurige
woorden uit eenzelfde taal L: de Kleene-afsluiting van L bestaat per definitie uit alle — door
herhaalde concatenatie verkregen – expressies van de vorm v1v2 . . . vn met v1, . . . , vn ∈ L.
Hierbij is n ∈ N willekeurig. Speciale gevallen: als n = 0, dan staat er het lege woord ε en als
n = 1, dan staat er simpelweg het woord v1. Als n = 2 staat er v1v2, gewone concatenatie.

Nu een voorbeeld van een inductieve definitie op een hoger plan aangaande formele talen.
Het gaat hier nu niet om de definitie van een taal op zich, maar om de definitie van een klasse
van talen. Laat een willekeurig alfabet Σ gegeven zijn. De klasse van de reguliere talen (over
Σ) wordt inductief gedefiniëerd door:

(1) De volgende talen zijn regulier: ∅, {ε} en, voor elke a ∈ Σ, {a}.

(2) Als de talen L, L1 en L2 regulier zijn, dan zo ook de talen L1 ∪ L2, L1L2 en L∗.

Een interessant corresponderend inductief bewijs is het inductieve bewijs, later in de studie
aan de orde komend (bij het vak Talen en Automaten), dat er voor elke reguliere taal een
eindige automaat bestaat. Zo’n automaat neemt een woord over het gegeven alfabet als input,
verwerkt dat in een eindig aantal stappen (hooguit zoveel als de lengte van het woord) en
geeft vervolgens precies dan output “ja” als het woord in de beschouwde reguliere taal zit.

Voorbeeld 7. Dit voorbeeld koppelen we aan een meetkunde M = (P,L,D,E,∼=); vergelijk
het voorbeeld aan het eind van handout 2A. Opnieuw zien we ervan af uitputtend in te gaan
op de condities waaraan zo’n stel sowieso moet doen opdat het een “nette” meetkunde is,
maar we leggen hier wel expliciet een extra conditie op: voor elk tweetal punten is er precies
één lijnstuk met die punten als eindpunten. Voor de vertrouwde Euclidische meetkunde geldt
dit inderdaad, maar bij een elliptisch meetkunde ligt dit anders.

Een verzameling X van punten heet affien als voor elke tweetal verschillende punten x, y
uit X geldt, dat alle punten van de (unieke) lijn door x en y allemaal tot X behoren. Een
verzameling X van punten heet convex als voor elk tweetal punten x, y uit X geldt, dat de
punten van het (unieke) lijnstuk met eindpunten x en y allemaal tot X behoren.

Het affiene omhulsel (resp. het convexe omhulsel) van een verzameling X van punten per
definitie de kleinste verzameling Y van punten zodanig dat X ⊆ Y en zodanig dat Y affien
(resp. convex) is. Het gaat hier in wezen om inductieve definities. De basisverzameling en
de regelverzameling die bij de inductieve definitie van het affiene omhulsel van X horen, zijn
respectievelijk X en de verzameling bestaande uit alle paren ({x, y}, z) met x en y twee
verschillende punten (verder willekeurig uit P ) en met z een willekeurig punt van de lijn door
x en y.
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Voorbeeld 8. De recursieve definities van de functies fac en fib van N naar N zijn vertrouwd.
We laten nu zien dat deze definities ook te zien zijn als inductieve definities. Om te beginnen
brengen we in gedachten: de algemene identificering van een functie f met een relatie, en wel
de relatie bestaande uiit de paren (x, f(x)) met x uit het domein van f .

Nu kunnen we de recursieve definite van fac als volgt representeren als een inductieve
definitie. Eerst voor fac:

(1) (0, 1) ∈ fac.

(2) Als n, a ∈ N met (n, a) ∈ fac, dan ook (n+ 1, a(n+ 1)) ∈ fac.

Voorts voor fib:

(1) (0, 0), (1, 1) ∈ fib.

(2) Als n, a, b ∈ N met (n, a) ∈ fib en (n+ 1, b) ∈ fib, dan (n+ 2, a+ b) ∈ fib.

Bij deze laatse inductieve definitie hebben we als basisverzameling B = {(0, 1), (1, 1)}, en als
regelverzameling de verzameling Φ bestaande uit alle paren

( {(n, a), (n+ 1, b)} , (n+ 2, a+ b) )

met n, a, b ∈ N. Merk op dat B een partiële functie is van N naar N; d.w.z.: een functie van
een deelverzameling van N naar N. Merk voorts op dat Φ bestaat uit bepaalde paren (f, p)
met f een partiële functie van N naar N en met p een element van N×N. Hierbij is voorts
op te merken: als (f, p), (g, q) ∈ Φ zodanig dat f ∪ g weer een partiële functie is (equivalent
gesteld: zodanig dat f(x) = g(x) voor elke x die zowel tot het domen van f als tot het domein
van g behoort) en zodanig dat p en g dezelfde eerste component hebben, dan p = q. Deze
situatie wordt gegeneraliseerd omschreven in de volgende stelling, en wel als aanname die,
zo wordt geponeerd in de stelling, volstaat om te garanderen dat de inductief gedefiniëerde
verzameling een (partiële) functie is. Het bewijs wordt hier vooralsnog achterwege gelaten
(maar zou, samen met verdere illustraties van de stelling, het onderwerp van opgaven kunnen
zijn).

Stelling. Veronderstel: V en W verzamelingen zijn. Laat F de verzameling zijn van alle
partiële functies van V naar W , gezien als relaties. Veronderstel dat verzameling X inductief
gedefiniëerd is aan de hand van een basisverzameling B en een regelverzameling Φ met de
volgende eigenschappen:

(1) B ∈ F .

(2) Elke regel uit Φ is van de vorm (f, p) met f ∈ F en met p ∈ V ×W .

(3) Voor alle f, g ∈ F en alle x ∈ V , y, z ∈W geldt: als (f, (x, y)) ∈ Φ en (g, (x, z)) ∈ Φ en
f ∪ g ∈ F , dan y = z.

Dan geldt: X ∈ F .
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2 Graaf-achtige structuren, inclusief bomen: basisbegrippen

Ter vereenvoudiging van sommige formuleringen introduceren we hier (ad hoc) de term graaf-
achtige structuur, en wel om daarmee aan te duiden: een graaf, een ongerichte graaf, een
multi-graaf of een ongerichte multi-graaf (zie handout 2B, paragraaf 3, Definitie 3). Zo zullen
we bijvoorbeeld uniform definiëren wat een pad is in een graaf-achtige structuur. Onder de
graaf-achtige structuren zullen tevens vallen: bomen en ongerichte bomen; zie de definities
verderop.

De totale stof van deze week over graaf-achtige structuren van deze week wordt ruim-
schoots omvat door elk van de hieronder vermelde gedeelten van het oude cursusboek, resp.
het nieuwe cursusboek. De thematiek van algortitmen aangaande graaf-achtige structuren
krijgt, zoals al gemeld, deze week vooralsnog minder aandacht, maar alles wat daarover deze
week of later in deze cursus over aan de orde komt, wordt ook ruimschoots omvat door elk
van de hieronder vermelde gedeelten.
Oude cursusboek:
3.1, 3.2, 3.3,
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6,
7.3, 7.4, 7.5,
8.1, 8.2, 8.3,
11.5 (met 11.4, over algebräısche wetten over operaties op relaties, nog voor later).
Nieuwe cursusboek:
4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8,
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,
6.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6.

Allereerst nog wat over een verschil in terminologie. In het oude cursusboek (3.2, p.
101) wordt onder een “di-graaf” verstaan: een tripel G = (V,E, γ) met V een verzameling
van “knopen”, E een verzameling van “kanten” en γ een functie van E naar V ×V . Als
γ(e) = (u, v), met e ∈ E, dan wordt gezegd: “de kant e gaat van knoop u naar knoop v”. In
de grafische voorstelling van G verschijnt e als label van een (eventueel kromme) pijl van punt
u naar punt v. Wij, met onze terminologie (en verdere conventies), zien zo’n tripel (V,E, γ)
als een multi-graaf, en wel de multi-graaf (V,R) met R de verzameling van alle tripels van de
vorm (u, e, v) met e ∈ E en met (u, v) = γ(e). Merk op dat ons begrip “multi-graaf” in feite
rijker is dan het bergrip “di-graaf” uit het oude cursusboek. Immers, in een multi-graaf (V,R)
(in onze zin) die specifiek afkomstig is, zoals hier aangeven, van een di-graaf in de zin van
het oude cursusboek, moet het zo zijn dat voor alle tripels (u, e, v), (u′, e′, v′) ∈ R met e = e′

geldt, dat ook u = u′ en v = v′. Deze restrictie zou een representatie van eindige automaten
(zie verderop) door multi-grafen uitsluiten. Ons begrip “multi-graaf” is echter rijk genoeg
voor zo’n representatie. (In het nieuwe cursusboek zijn de hier bedoelde representaties van
eindige automaten figuratief te vinden in 10.3, pp. 404, 407. Duidelijk is hoe daar eenzelfde
label wel aan verschillende pijlen gekoppeld kan zijn.)

De representatie van een eindige graaf (“graaf” in onze zin) door een matrix wordt in beide
cursusboeken uitgelegd. (Na te zoeken in het eigen cursusboek, en wel binnen het hierboven
vermelde gedeelte ervan.) Voor een begrip hiervan op zich is geen diepgaande kennis van het
begrip “matrix nodig.
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Gemakshalve definiëren we nog even (ad hoc) voor een graaf-achtige structuur G = (X,R):
als G een (eventueel ongerichte) graaf is, dan η(x, y) = (x, y) voor (x, y) ∈ R, en als G een
(eventueel ongerichte) multi-graaf is, dan η(x, a, y) = (x, y). Voor knopen x, y ∈ V wordt
nu onder een pad in G van x naar y (met lengte n) verstaan: een eindige rij x0, . . . , xn van
knopen zodanig dat x0 = x, xn = y en (xi, xi+1) ∈ {η(r) | r ∈ R} voor alle i ∈ N met i < n
(kortweg: voor alle indices i < n). De laatste conditie is ook kortweg als volgt te formuleren:
voor elke index i < n is (xi, xi+i) een kant uit R, eventueel zonder het label van die kant. In
het geval van een (eventueel ongerichte) multi-graaf is de weergave van een pad eventueel nog
wat explicier te maken door plaatsing van een relevant label a tusen elk tweetal opvolgende
knopen xi en xi+1; dan komt er te staan xi, a, xi+1, met (x1, a, xi+1) ∈ R. Die extra infor-
matie binnen de representatie van een pad kan voor sommige toepassingen wezenlijk zijn, in
het bijzonder in verband met eindige automaten. Bij eindige automaten zijn we met name
ook gëınteresseerd in de expressie (over het onderhavige alfabet) die verkregen wordt door
de labels binnen een pad na elkaar te plaatsen (vergelijk handout 2B, paragraaf 3, Definitie 4).

Verwant aan de het begrip “pad” zijn nog (ten aanzien van een willekeurige graaf-achtige
structuur) de begrippen cycle, samenhangend (“connected”): samenhangende knopen, samen-
hangscomponenten, eventuele samenhangendheid van de graaf-achtige structuur als geheel,
Dergelijke begrippen worden aangeduid op het hoorcollege en zijn verder (in combinatie ook
met direkt verwante begrippen) na te zoeken in het eigen cursusboek en kunnen verder ook
aan de orde komen in de opgaven. Hier nog wel het volgende voor de duidelijkheid. Een
pad in een ongerichte graaf heet simpel als het geen herhaling van eenzelfde kant {u, v} (re-
presenterend zowel (u, v) als (v, u)) bevat. Een ongerichte graaf heet acyclisch als deze geen
simpel cycle bevat. Een graaf G heet samenhangend als de corresponderende ongerichte graaf
(verkregen door toevoeging aan G van alle omkeringen van de reeds in G aanwezige pijlen)
samenhangend is (in de zin dat er tussen elk tweetal knopen een pad bestaat).

Stelling 1. Zij G = (V,R) een graaf. Zie Voorbeeld 3 in handout 2B voor de definitie van
de transitieve afsluiting R+ van R. Er geldt: R+ bestaat precies uit alle paren (x, y) ∈ V ×V
met de eigenschap dat er in G een pad is van x naar y.

Bewijs. Laat de relatie S uit alle paren (x, y) ∈ V ×V bestaan met de eigenschap dat er in
G een pad is van x naar y. Aan te tonen: R+ = S. Welnu, om te beginnen is met inductie
naar de defintie van R aan te tonen dat R+ ⊆ S. (Immers, R ⊆ S en S is transitief; ga na.
Dus S heeft de geslotenheidseigenschappen uit de inductieve definitie van R+, dus R+ ⊆ S.)
Omgekeerd is met inductie naar n ∈ N aan te tonen: als er in G een pad is met lengte n van
x naar y, dan (x, y) ∈ R+. (Ga na.) Dit levert vanwege de definitie van S, dat S ⊆ R+. Al
met al krijgen we: R+ ⊆ S ⊆ R+, dus inderdaad R+ = S .

Nu een volgend begrip, en wel een begrip dat onder andere heel belangrijk is in de theorie
van formele talen bij ontleding van zinnen of expressies. (Specifiek komt zo’n ontleding aan
de orde in het vak Talen en Automaten bij de behandeling van contextvrije talen.) Een boom
(tree) is per definitie een graaf T = (V,E) met de eigenschap dat voor een bepaalde knoop
v0 ∈ V geldt, dat er voor elke willekeurige knoop v ∈ V precies één pad is in T van v0 naar
v. (Bomen in de onderhavige zin zijn dus gericht. Dit in tegenstelling tot “bomen” in de zin
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van het oude cursusboek, 6.3, p. 239.) Die knoop v0 heet dan de wortel van de boom. (Na te
gaan is, dat v0 uniek bepaald is. Opgave.) In relatie tot bomen is er een uitgebreide, deels ook
kleurrijke terminologie. Speciale knopen zijn: kind (van een knoop), ouder (van een knoop),
nakomeling (van een knoop), blad. Zie hiervoor de cursusboeken.

In het geval van een gelabelde boom zijn via een hulpfunctie labels toegekend aan de
knopen. (Dus formeel is een gelabelde boom een paar bestaande uit een boom T en een
functie die elke knoop van T overvoert in een of ander “label”.)

Speciale bomen zijn nog: binaire bomen. (Zie opnieuw de cursusboeken.) Algemener is
binnen een boom de vertakkingsgraad van de knopen te bekijken.

Een ongerichte boom is een ongerichte graaf die, kortweg gezegd, te verkrijgen is als de sym-
metrische afsluiting van een boom. Explicieter gesteld: een ongerichte boom is een ongerichte
graaf (X,S) met de eigenschap dat er een boom (X,R) (met dezelfde knopenverzameling X)
is zodanig dat S de kleinste symmetrische relatie is met de eigenschap dat R ⊆ S. Merk
op dat dit laatste inhoudt dat S precies uit alle paren (x, y) bestaat zodanig dat (x, y) ∈ R
of (y, x) ∈ R. (Vergelijk de eerdere constructie, verderop hierboven, van de ongerichte graaf
corresponderend met een graaf.) Er zijn ook directe karakteriseringen van ongerichte bo-
men, los van het eerder gedefiniëerde begrip boom. In het bijzonder is er de volgende. Een
ongerichte boom is een ongerichte graaf die acyclisch en samenhangend is. In het nieuwe
cursusboek wordt in 7.4, pp. 289–290, de equivalentie bewezen met de eerdere definitie. In
het oude cursusboek wordt in 6.3, p. 239, deze karakterisering als definitie genomen. Met het
equivalentiebewijs in handen kan men de thematiek van ongerichte bomen verder veilig in elk
van beide boeken bestuderen.

Let erop dat de reconstructie van een boom uit een ongerichte boom pas eenduidig is, als bij
de ongerichte boom expliciet een wortel gegeven is. (Het is eenvoudig om voorbeelen te geven
van gerichte bomen met versvchillende wortels die allemaal via symmetrische afsluitingen
dezelfde ongerichte boom oplvceren. In het oude cursusboek is een hele paragraaf, 6.4 (pp.
244–251) gewijd aan “rooted trees”, in onze terminonologie gewortelde ongerichte bomen; dat
zijn paren (T,v) bestaande uit een ongerichte boom T en een knoop v van T , in dit verband
de wortel genoemd.

3 Doorzoeking van bomen

Algoritmen zijn, zoals al gemeld, nog niet de hoofdthematiek van deze week, maar het is
natuurlijk om toch al direkt in combinatie met de thematiek van (eventueel ongerichte) bomen
(al dan niet gelabeld) naar desbetreffende zoekalgoritmen te kijken. Er zijn verschillende
hoofdsoorten: preoder, inorder en postorder. Een uitleg is in elk van beide cursusboeken te
vinden. Deze thematiek behoort in feite ook al tot het vak Algoritmen en Datastructuren.
(Een te grote overlap van dit vak met dat vak zal vermeden worden. Intussen is het wel
instructief om de raakvlakken van beide vakken, met elk een eigen invalshoek, op te merken.)

4 Euler-curcuits en Hamilton-circuits

Een Euler-pad in een ongerichte graaf G = (V,E) is een pad dat elke kant (gezien als ongeor-
dend paar {u, v} met u, v ∈ V ) precies één keer bevat. Historisch is deze term verbonden aan
het Koningsberger bruggen probleem. Het ging daarbij, globaal gezgd, om een stel bruggen
in de stad Koningsbergen (Königsberg) en de vraag daarover was of het mogelijk was vanuit
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een of ander punt in de stad zo’n wandeling te maken dat men in hetzelfde punt terugkwam
na elk van de bruggen precies één keer overgegaan te zijn.

Een Hamilton-pad in een ongerichte graaf is een pad dat elke knoop van de graaf precies
één keer bevat. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een route van een handelsreiziger
via (een passende selectie van) beschikbare wegen tussen een bepaald stel steden waarbij hij
elk van die steden precies één keer bezoekt.

Ten aanzien van een gegeven ongerichte graaf (die mogelijk op een of andere manier te
maken heeft met praktijksituaties als boven) kan de vraag naar het bestaan van een Euler-pad
erin, resp. van een Hamilton-pad erin heel natuurlijk zijn. Desbetreffende resultaten zijn in de
cursusboeken te vinden. Nieuwe cursusboek: 8.2, 8.3. Oude cursusboek: 6.2, 6.5. Zelf door
te nemen (in eigen boek), vooralsnog los van algoritmen. Hier wordt de theorie van grafen
mooi g̈ıllusteerd.
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