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Deze handout bestaat uit een enkele paragraaf. Vooraf wordt hier opnieuw gemeld dat men
zich in het geval van eventuele onduidelijkheden waar het gaat om de selectie van de stof of
om de verdere inhoud van de stof of om andere DS-aspecten, het beste zo spoedig mogelijk tot
de docenten kan wenden, mondeling of per e-mail. Intussen wordt door hen sowieso al zoveel
mogelijk naar duidelijkheid gestreefd, maar het kan, anderzijds, altijd onverhoopt gebeuren dat
iets ontglipt of dat iets ergens doorheen glipt.

1 Nadere specificering van de stof van cursusweek 3

Hier volgt om te beginnen de kern van een announcement die op dinsdag 23 febrauri op
Nestor-DS geplaatst is:

Handout 3B wordt tamelijk beknopt gehouden, en bestaat voornamelijk uit verwijzingen naar
de cursusboeken om de stof van week 3 aangaande grafen en bomen etc. specifieker te om-
schrijven. (Daarnaast is er in deze week de aanvullende stof uit handout 3A, paragraaf 1,
over inductieve definities.) Hieronder volgen alvast de verwijzingen met betrekking tot het
nieuwe cursusboek, met nog wat commentaar. Dit alles vormt ook alvast een indicatie voor
degenen die het oude cursusboek hebben. Nadere verwijzingen met betrekking tot dat boek
volgen weldra. Daarnaast is ook uit de opgaven van deze week op te maken hoe de accenten
liggen.

Uit het nieuwe cursusboek zijn deze week selecties uit hoofdstukken 4 (“Relations and
Digraps”), 7 (“Trees”) en 8 (“Topics in Graph Theorie”) aan de orde.

In hoofdstuk 4 gaat het om om te beginnen om basisbegrippen (nog niet aangaande bo-
men), zoals die al op het hoorcollege van 22 februari aan de orde zijn geweest; zie ook han-
dout 3A. (Voor verdere details van definities en van direkt verwante definities wordt naar de
cursusboeken verwezen. De gedeelten uit hoofdstuk 4 over productverzamelingen, partities en
equivalentierelaties zijn al eerder bij DS aan de orde geweest.)

In het algemeen worden delen van de stof in de cursusboeken (in het bijzonder: delen over
algoritmen) die al de nodige aandacht krijgen bij het vak Algoritmen en Datastructuren, over-
geslagen bij DS. Verdere bijzonderheden aangaande hoofdstuk 4 in relatie tot DS: de thematiek
van transitieve afsluitingen (4.7 en 4.8) is al aan de orde gekomen in handout 3B (Voorbeeld
3 op p. 7) en de behandeling van algoritmische aspecten ervan (vergelijk 4.8) wordt naar een
latere DS-week verschoven.

1



De titels van de respectievelijk vijf paragrafen van hoofdstuk 7 (“Trees”) zijn: “Trees”,
“Labeled Trees”, “Undirected Trees” en “Minimal Spanning Trees”. De inhoud van al de-
ze paragrafen komt aan de orde bij DS, zij het ZONDER de algoritmen, want inmiddels is
geconstateerd dat die allemaal al genoeg aan de orde komen bij het vak Algoritmen en Dat-
structeren.

Uit hoofdstuk 8 (“Topics in Graph Theory”) komen alleen de eerste 4 paragrafen aan
de orde, getiteld “Graphs”, “Euler Paths and Circuits”, “Hamilton Paths and Circuits” en
“Transport Networks”. De inhoud van de laatste paragraaf is verwant aan paragraaf 8.2 van
het oude cursusboek, getiteld “Weighted Digraps and Scheduling Networks”.

Tot zover deze specifiekere informatie over de stof van cursusweek 3. Bij de opgaven van
deze week komen zowel handout 2B (van vorige week, versie van website) als handout 3A
(die maandag uitgedeeld had moeten worden, maar in plaats daarvan later op die dag op de
website geplaatst is, na een behandeling van diverse hoofdpunten ervan op het college) aan de
orde. En voorts komen bij de opgaven de verdere onderdelen van de gelecteerde gedeelten van
de cursusboeken aan de orde; zie boven.

Aldus de Nestor-DS-announcement van dinsdag 23 febrauri. Degenen met het oude cur-
susboek konden in handout 3A, paragraaf 2 (p. 4), onder verwijzing naar hun boek al een
ruime selectie van de stof van cursusweek 3 (buiten de stof over inductieve definities) vinden.
De specifiekere selectie daarbinnen is op basis van bovenstaande omschrijvingen (inclusief
citeringen van titels van paragrafen), plus het extra commentaar daarbij, te maken.

Een speciaal onderwerp in de sfeer van grafen etc. (naast de onderwerpen die al genoemd
worden in handout 3A, paragraaf 2 en verder) is: transport netwerken of, kortweg, netwerken.
Hier volgt een korte recapitualie van desbetreffende definities, Voor de rest, in het bijzonder
op algoritmisch niveau (met illustraties en verdere analyses), wordt men naar de cursusboeken
verwezen. (Uit het oude cursusboek is het verwante gedeelte over “scheduling” van toepas-
sing.) Zie verder ook de desbetreffende werkcollegestof (en de corresponderende faciliteiten
van het werkcollege).

Een netwerk is een paar (G, γ) bestaande uit een graaf G = (V,E) (een “graaf” in onze
zin) en een functie γ van E naar N. Voor een pijl e ∈ E heet γ(e) de capaciteit van e. In
dit verband moet verder nog voldaan zijn aan de volgende condities (1), (2), (3). (1) E is
asymmetrisch (d.w.z.: er is geen pijl (u, v) ∈ E zodanig dat ook (v, u) ∈ E; dit impliceert in
het bijzonder dat E irreflexief is). (2) Er is precies één knoop in G (de startknoop) zonder
ingaande pijlen. (3) Er is precies één knoop in G (de eindknoop) zonder uitgaande pijlen.

Een flow in een netwerk (G, γ), met G = (V,E), is een functie F van E naar N met de
volgende eigenschaopen (1) en (2). (1) F (e) ≤ γ(e) voor alle e ∈ E. (2) Voor elke knoop u
anders dan de startknoop en anders dan de eindknoop geldt, dat de som van F (e) voor de
ingaande pijlen e van u gelijk is aan de som van F (e) voor de uitgaande pijlen e van u. Uit
deze eigenschappen is af te leiden dat de som van F (e) voor de uitgaande pijlen e van de
startknoop gelijk is aan de som van F (e) voor de ingaande pijlen van de eindknoop. Deze
gelijken sommen heten elk de waarde van de flow.

Bij een gegeven netwerk (G, γ) zijn we gëınteressseerd in het vinden van een maximale
flow; d.w.z.: een flow F erin met een maximale waarde. Verdere analyses in dat verband
zijn te vinden in het cursusboek (met een verwante analyse in het oude cursboek aangaande
“scheduling”). De desbetreffende algoritmiek hoort er ook bij binnen DS en is een mooie
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aanvulling op de stof van het vak Algoritmen en Datastructuren.
Tot slot hier aan gaandedit thema nog de opmerking dat zowel een netwerk (G, γ) als een

combinatie ((G, γ), F ) van een netwerk en een flow zijn op te vatten als een speciale muli-
graaf (met “multi-graaf” in onze zin). Laat namelijk G = (V,E). In het eerste geval is de
bedoelde multi-graaf gelijk aan (V,R) met R bestaande uit alle tripel (u, a, v) met (u, v) ∈ E
en a = γ(u, v). In het tweede geval is de bedoelde multi-graaf gelijk aan (V, S) met S be-
staande uit alle tripels (u, (a, b), v) met (u, v) ∈ E en a = γ(u, v) en b = F (u, v). Deze laatste
voorstelling is ook terug te vinden in plaatjes in paragraaf 8.4 in het nieuwe cursusboek over
netwerken plus flows.

Op het hoorcollege van woensdag 24 februari wordt vooral nog aandacht besteed aan de
voorbeelden in handouts 2B en 3A bij de theorie van inductieve definities. Het is van belang
dat de essenties van die theorie goed overkomen en dat er ook succesvol mee gewerkt kan wor-
den (opgaven). Inductieve definities duiken overal op binnen de wiskunde en de informatica
(en in het bijzonder ook binnen de theorie van formele talen). Zo ook recursieve definities.
Dat alles geschiedt niet altijd zonder wazigheden (wat betreft inhoud en/of terminolgie) en
daarom is hier gestreefd naar preciseringen — met de nodige illustraties aan de hand van
toepassingen. (Zie ook weer de opgaven.)
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