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1 Meer over ordeningen

Onder een welordening van een verzameling X verstaat men een lineaire ordening � van X
met de extra eigenschap dat elke niet-lege deelverzameling Y van X een kleinste element heeft
ten aanzien aan �. Een woset (welgeordende verzameling) is een paar (X,�) bestaande uit
een verzameling X en een welordening � van X. Het standaardvoorbeeld van een welordening
is de vertrouwde ordening ≤ van de verzameling N van de natuurlijke getallen.

Merk op dat elke welordening � automatisch een lineaire ordening is. Immers, voor elk
tweetal elementen x, y uit de verzameling in kwestie moet gelden dat de verzameling {x, y}
een kleinste element element heeft of, equivalent gesteld, dat x � y of y � x. Alle elementen
uir de verzameling zijn dus vergelijkbaar.

Stelling. Zij ≤ een lineaire ordening van verzameling X. De volgende drie uitspraken zijn
equivalent:

(1) � is een welordening van X.

(2) Het volgende bewijsprincipe, �-inductie genaamd, geldt:

Om aan te tonen dat een eigenschap P voor elke x ∈ X geldt, is het voldende aan te
tonen dat P in elke x ∈ X de volgende progressie-eigenschap heeft ten aanzien van �.
Als P geldt voor elke y ≺ x (d.w.z.: voor elke y ∈ X met y � x en y 6= x), dan geldt P
ook voor x.

(3) X = I(B,Φ) voor het volgende paar (B,Φ) van een basisverzameling B en een regel-
verzameling Φ. B bestaat uit alle �-minimale elementen van X en Φ bestaat uit alle
paren (A, b) met b een niet-minimaal element van X en met A de verzameling van alle
y ∈ X met y ≺ x.

(Notatie in (3) als in Definitie 2(i) in handout 2B, p. 4.)

Bewijs. Ter bespreking op hoorcollege, met dan verder deels voor eigen oefenwerk.

Welordeningen kunnen nuttig te gebruiken zijn bij terminatiebewijzen voor iteratieve pro-
cessen. Het idee is als volgt. Zij (X,�) een woset en laat aan elke toestand die voorkomt (of
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zou kunnen voorkomen) in het iteratieve proces een element van X toegekend zijn, en wel
op zo’n manier dat het volgende geldt voor elke iteratieslag. Als x ∈ X toegekend is aan de
toestand ervoor en x′ ∈ X aan de toestand erna, dan x′ ≺ x. Als zo’n toekenning mogelijk
is (ten aanzien van een passende keuze van de woset (X,�)), dan moet het iteratieve proces
wel eindig zijn. Immers, anders zou de verzameling van alle x ∈ X die toegekend zijn aan
de toestanden erin, geen kleinste element bevatten. (Beschouw in het geval van oneindigheid
van het proces namelijk een willekeurige x uit die verzameling. Die x hoort dan bij een of
andere toestand uit het proces. Vanwege de oneindigheid van het proces vindt vanuit deze
toestand een iteratieslag plaats en die levert dan een toestand waaraan een x′ ∈ X gekop-
peld is die weer in de verzameling zit en die tevens de eigenschap x′ ≺ x heeft. Dus x kan
niet het kleinste element van de verzameling zijn. Maar x was willekeuriog gekozen binnen
de verzameling, dus er is helemaal geen kleinste element erin. Dus � is geen welordening.
Tegenspraak.)

Er zijn talrijke voorbeelden en opgaven te verbinden aan de thematiek van welordeningen,
terwijl ook nog allerlei extra eigenschappen te formuleren en te bewijzen zijn. Op dit moment
laten we deze thematiek even rusten en gaan we over naar een andere, en wel die van cyclische
ordeningen.

Bij een cyclische ordening kunnen we allereerst denken aan de twaalf getallen, ter aandui-
ding van uren, op de ronde weijzerplsaat van een klok en aan de bijbehorende omlooprichting
(“met de wijzers van de klok mee”). Abstraherend hiervan stellen we ons een cyclische orde-
ning van een verzameling X voor als: een plaatsing (op verschillende punten) van de elementen
van X op een cirkel met daarbij een aangeving van een omlooprichting (twee mogelijkheden,
tegengesteld). Hierbij, op dit abstractieniveau, is het ook nog zo dat we geen specifiek start-
punt op de cirkel voor ogen hebben. (Dus als de wijzerplaat van de genoemde klok op een
een of andere manier een slag gedraaid wordt, dan blijft de cyclische ordening dezelfde.)

In feite willen we nog verder gaan in abstractie, al was het enkel omdat er niet voor
elke verzameling X een injectieve functie naar de cirkel bestaat. (Dit is een kwestie van
machtigheden. Op dit thema uit de verzamelingenleer komen we later nog terug bij DS.)
Deze verdere abstractie loopt in feite heel natuurlijk. In ons achterhoofd houden we nog het
beeld van: de elementen van X op een cirkel en van een omlooprichting van die cirkel. Aan
zo’n geheel is direkt de volgende drieplaatsige relatie T op X te koppelen. T bestaat uit alle
tripels (x, y, z) ∈ X3 zodanig dat als, overeenkomstig de voorgeschreven omlooprichting, een
reis over de cirkel gestart wordt in x, het zo is, dat y eerder dan z (of eventueel gelijktijdig
met z: y = z) bereikt wordt. (Dus in het bijzonder: (x, x, x) ∈ T voor elke x ∈ X.) Het
is nu mogelijk om, abstraherend van dit beeld van een cirkel en een omloopzin, een stel
kenmerkende eigenschappen van T te formuleren die vervolgens bij elkaar te gebruiken zijn
als: de eigenschappen waaraan een willekeurige drieplaatsige relatie T op een verzameling X
per definitie moet voldoen opdat T een cyclische ordening van X is (in de zin van de verdere
abstractie, zoals hierboven bedoeld).

Op dit moment treden we niet in de details van een formulering van zo’n stel eigenschap-
pen. Wel wordt hier vermeld dat er op bruikbaar niveau in feite equivalente stellen van
eigenschappen zijn, en dat het onderzoek daarnaar (waar het gaat om formuleringen en om
bewijzen van equivalenties) fascinerend is en op verschillende plaatsen in de literatuur (bui-
ten de cursusboeken) te vinden is (facultatief). Wel is een mogelijk punt voor opgaven: het
vinden van T bij een (aan de hand van het cirkelbeeld) gegeven cyclische ordening. Daarbij
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kan het bijvoorbeeld gaan om een cycle in een graaf. Hier alvast, op iets algemener niveau,
een desbetreffende opgave.

Opgave. Veronderstel: X is een eindige verzameling, zeg met n elementen, en s is een
functie van X naar X zodanig dat voor elke x ∈ X geldt dat elk element van X te bereiken
is vanuit x door herhaald (“0, 1 of meer keer”) toepassen van s op x. Denk de elementen
van X op zo’n manier cyclisch geordend op een cirkel dat, volgens de gekozen omloopzin,
voor elke x geldt, dat s(x) de direkte opvolger uit X is van x op de cirkel. Geef nu, enkel
afhankelijk van X en s, een beschrijving van de corresponderende drieplaatsige relatie T op X.

De DS-stof over ordeningen bestaat uit: de inhoud van 11.1 en 11.2 uit het oude cursus-
boek, de inhoud van 6.1, 6.2, 6.3 uit het nieuwe cursusboek (dus ook de stof over tralies),
alsmede: de desbetreffende delen van de handouts (4A en 4B) en van de opgaventeksten.

2 Overzicht van algehele DS-stof

Uiteindelijk wordt het nieuwe cursusboek als referentie genomen bij de omschrijving van de
totale DS-stof. (Maar verwijzingen naar het oude cursusboek zullen ook nog volgen. Wie dat
boek heeft kan alvast bij een ander in het nieuwe cursusboek kijken om een idee te krijgen.
Wat uit de geselecteerde stof niet in het oude cursusboek staat, wordt, of is al, behandeld in
de handouts en/of in de opgaventeksten.)

Van het nieuwe cursusboek behoren de volgende gedeelten tot de totale DS-stof:

Uit hoofdstuk 1 (“Fundamentals”): alles behalve 1.5,
uit hoofdstuk 3 (“Counting”) enkel 3.5,
uit hoofdstuk 4 (“Relations and Digraphs”): alles behalve 4.6,
uit hoofdstuk 5 (“Functions”): helemaal
uit hoofdstuk 6 (“Order Relations and Structures”): alles behalve 6.6 (hoewel zeker interes-
sant),
uit hoofdstuk 7 (“Trees”): alles, zij het zonder de algoritmen,
uit hoofdstk 8 (“Topics in Graph Theory”): allles t/m 8.4,
uit hoofdstuk 10 (“Languages and Finite-State Machines”): enkel voor zover behandeld, tot
nu toe of later nog, in de handouts en in de opgaventeksten.

Verder behoren tot de stof: de handouts en de opgaventeksten.

Opmerking in relatie tot de thematiek van cyclische ordeningen: zie ook het plaatje bo-
venaan op p. 207 in het nieuwe cursusboek (5.4).
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