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1 DS-organisatorische mededelingen

Vorige week donderdag verviel het werkcollege wegens ziekte en deze maandag wordt ter
compensatie de tweede helft (van 12.15 tot 13.00 uur) van het DS-hoorcollege ingeruild voor
een werkcollegeuur, met vervolgens, van 13.15 tot 14.00 uur, nog een werkcollegeuur. Deze
werkcollegeuren gaan over de stof van vorige week: inductieve definities plus de geslecteerde
stof van die week (zoals vermeld in handouts 3A en 3B) over graaf-achtige structuren. Aldus
wordt het vervallen werkcollege ingehaald. (Zie ook de desbetreffende mededelingen op en
vanuit Nestor-DS: announcement en e-mail.)

Van 11.15 tot 12.00 uur is er deze maandag wel een gewoon hoorcollegeuur, en wel over
partiële ordeningen; zie hieronder.

2 Nieuwe DS-stof van maandag 1 maart

(De nieuwe DS-stof van woensdag 3 maart wordt later bekend gemaakt. Er wordt in feite
naar gestreefd om binnen deze week weldra het hele plaatje van DS rond te krijgen waar het
gaat om: de stof en de verdeling daarvan over de cursusweken.)

De delen van de cursusboeken die deze maandag aan de orde zijn, zijn helder aan te geven:

Oude cursusboek:
11.1 “Partially Ordered Sets”,
11.2 “Special Orderings”.
Nieuwe cursusboek:
6.1 “Partially Ordered Sets”,
6.2 “Extremal Elements of Partially Ordered Sets”.

Een partiële ordening van een verzameling X is per definitie een relatie R op X die
reflexief, anti-symmetrisch en transitief is. Een poset (“partially ordered set”) is een paar
(X, R) bestaande uit een verzameling X en een partiële ordening R van X. Er zijn tal van
vertrouwde voorbeelden van posets; zie de cirsusboeken, ook voor grafische voorstellingen
(Hasse diagrammen) van posets.

Een lineaire ordening van een verzameling X is een partiële ordening R van X waarbij
elk tweetal elementen x, y ∈ X vergelijkbaar is in de zin dat xR y of y R x. Deze laatste
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eigenschap wordt ook wel als volgt verwoord: “R is totaal.” Merk op dat reflexiviteit hiervan
automatisch een gevolg is. (Overigens wordt soms ook de volgende betekenis aan totaal
gegeven (in, weer, de situatie van een relatie R op een verzameling X): voor alle x, y ∈ X
geldt, dat xR y of y R x of x = y. Deze alternatieve betekenis van “totaal” impliceert niet
automatisch “reflexief”.) Een paar (X, R) bestaande uit een verzameling X en een lineaire
ordening R van X noemen we hier ook wel een loset (direkt in de lijn van de terminologie
“poset”), hoewel deze terminologie wat minder gangbaar is in de literatuur. Ook van losets
bestaan diverse vertrouwde voorbeelden, zoals heel vertrouwd: (N,≤), de verzameling van de
natuurlijke getallen in combinatie met de bekende kleiner-dan-of-gelijk-aan-relatie erop.

Een partiële ordening wordt veelal suggestief genoteerd als � of gewoonweg als ≤. Ten
aanzien van een poset (X,�) zijn er de volgende belangrijke begrippen: kleinste element
(van een deelverzameling van X), grootste element (idem), minimaal element (idem), maxi-
maal element (idem), bovengrens (idem), ondergrens (idem), kleinste bovengrens of, m.a.w.,
supremum (idem), grootste ondergrens of, m.a.w., infimum (idem), direkte voorganger (van
een element), direkte opvolger (idem). Deze dingen hoeven zeker niet altijd te bestaan; er is
een grote verscheidenheid aan soorten posets, in het bijzonder ook waar het gaat om het wel
of niet bestaan van de hier genoemde dingen (mede afhankelijk van de beschouwde soorten
deelverzamelingen, resp. de beschouwde soorten elementen).

Een compleet tralie (Engels: complete lattice) is per definitie een poset waarin elke deelver-
zameling een supremum heeft. (Na te gaan is dat dan ook elke deelverzameling een infimum
heeft. Dit is mogelijk een punt voor opgave.) Een tralie (Engels: lattice) is per definitie een
poset waarin voor elke tweetal elemten x, y de verzameling {x, y} zowel een supremem als
een infimum heeft. Het is van belang deze begrippen te kennen, maar vooralsnog kijken we
algemener naar posets zonder te zeer in de specifieke werelden van (al dan niet complete)
tralies te duiken. (Over tralies staat intussen wel het een en ander in beide cursusboeken; in
het oude in 11.1, vanaf Example 8, en in het nieuwe in 6.3.)

Binnen de voor deze maandag geselecteerde delen van de cursusboeken zijn vlot de En-
gelstalige benamingen te vinden voor de her en der hierboven genoemde begrippen (zoals
“bovengrens”), alsmede voorbeelden.

De stof leent zich goed voor zowel het “narekenen” van voorbeelden als het produceren (en,
allereerst, opsporen) van bewijzen van diverse eigenschappen van posets en van de genoemde
begrippen, al dan niet onder extra aannamen. Zie voor dit alles ook de werkcollegeopga-
ven van komende donderdag, alsmede de corresponderende huiswerkopgaven. Hierbij kunnen
eventueel ook nog extra begrippen in beeld komen.

Bij het onderling vergelijken van posets (X,�) en (X ′,�′) kunnen de volgende begrippen
nog van belang zijn. De eerste poset heet een subposet van de tweede als X een deelverzameling
is van X ′ en als voor alle x, y ∈ X geldt, dat x � y precies dan als x �′ y . De eerste poset
heet isomof met de tweede als er een bijectie f is van X naar X ′ zodanig dat voor alle x, y ∈ X
geldt, dat x � y precies dan als f(x) �′ f(y) . Merk op dat dan ook, omgekeerd, de tweede
poset isomorf is met de eerste. (Gebruik de inverse van f .) We zeggen in dit verband, dat f
een isomorfisme is. We zeggen ook wel, kortweg, dat beide posets isomorf zijn. Isomof zijn
bijvoorbeeld: de poset (N,≤) en de poset (E,≤′), met E ⊆ N de verzameling van de even
getallen en met ≤′ de beperking van ≤ tot E. (Dit laatste houdt precies in dat (E,≤′) een
subposet is van (N,≤).) Als isomorfisme hebben we hier: de functie f van N naar E met
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f(n) = 2n voor alle n ∈ N.
Isomorfe posets hebben bepaalde eigenschappen gemeenschappelijk, dus om aan te tonen

dat twee gegeven posets niet isomorf zijn, is het voldoende aan te tonen dat er binnen die
bepaalde groep van eigenschappen een eigenschap is die de een wel heeft en de ander niet.
Een voorbeeld van een eigenschap die twee isomorfe posets hetzij allebei wel, hetzij allebei
niet hebben, is: “er bestaat een grootste element”.

Er bestaan verschillende manieren om gegeven posets — of, specifieker, gegreven losets —
te combineren tot een nieuwe poset (respectievelijk een nieuwe loset). Dit kan ook weer stof
zijn voor opgaven (en/of voor een vervolgbehandelimg van de thematiek van posets).

Tot slot van deze handout nog het volgende begrip. Een keten (Engels: chain) binnen een
poset (X,�) is een deelverzameling K van X waarin elk tweetal elementen vergelijkbaar is.
(Dus een poset (X,�) is precies dan een loset als X zelf een keten erin is.) In dit verband
zijn weer diverse voorbeelden te ontlenen aan de bekende praktijk (vergelijk, weer, wat in
de cursboeken staat). Voor de liefhebers wordt hier als toegift (buiten de tentamenstof) het
volgende resultaat genoemd. Alleen al het lezen, gericht op volledig begrip van de betekenis,
van deze stelling is een nuttige oefening,

Stelling. Veronderstel: (X,�) is een poset waarin elke keten een supremum heeft. (In dit
geval heet de poset ook wel een cpo, “complete partial order”.) Veronderstel voorts: f is
een functie van X naar X en f is monotoon of expansief. (De eerste eigenschap “monotoon”
houdt per definitie in dat f(x) � f(y) altijd als x � y, de tweede eigenschap “expansief”
houdt per definitie in dat altijd x � f(x) voor x ∈ X.) Dan heeft f een kleinste dekpunt p ;
d.w.z.: dan is er een p ∈ X zodanig dat f(p) = p (“p is een dekpunt van f”) en zodanig dat
p � x voor elke x ∈ X met f(x) = x. (Deze tweede eigenschap van p verscherpt de eerste tot:
“p is een kleinste dekpunt van f”.)

Facultatieve toepassing (in verband met de theorie van inductieve definities). Beschouw
een paar (B,Φ) bestaande uit een basisverzameling B en een regelverzameling Φ. Neem
een verzameling V die (B,Φ)-gesloten is. (Voorbeeld: V betaat uit alle elementen van B
en uit alle conclusies van de regels uit Φ.) De machtsverzameling P(V ) is in combinatie
met de “deelverzameling van”-relatie (beperkt tot de elementen van P(V )) een poset, zelfs
een compleet tralie en dus ook een cpo. Van deze cpo naar zichzelf hebben we de volgende
monotone functie F : voor elke X ⊆ V bestaat F (X) uit alle direkte gevolgen van X; d.w.z.:
F (X) bestaat uit de elementen van B plus de conclusies van alle regels uit Φ die al hun
premissen in X hebben. (Ga na dat F inderdaad monotoon is. Formeel hebben we: F (X)
bestaat uit alle b zodanig dat b ∈ B of zodanig dat (A, b) ∈ Φ voor een of andere A ⊆ X.)
Volgens bovenstaande stelling heeft F een kleinste dekpunt. Welnu, dit kleinste dekpunt is
precies de verzameling die inductief gedefiniëerd wordt door (B,Φ).
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