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1 Nieuwe DS-stof van deze week

Als nieuwe DS-stof van deze week is al genoemd in handout 5A: de thematiek van Boolse
algebra’s. (Zie paragraaf 1 van die handout voor verwijzingen en zie paragraaf 3 ervan voor
een beknopt overzicht.) Als achtergrond voor die stof is vooral ook van belang uit week
4: (1) inzicht in posets van de vorm (P(X),⊆) (zie ook: handout 5A, paragraaf 2) en (2)
begrip van wat isomorfismen tussen posets zijn (zie ook: handout 4A, paragraaf 2, alsmede
het bewijs van Stelling 1 in handout 5A, p. 4). Verder gaat het bij de thematiek van Boolse
algebra’s vooral om zelfstudie. De desbetreffende uiteenzettingen in de cursusboeken zijn
redelijk uitvoerig, maar als er nog vragen rijzen, dan zijn er de docenten om die na (snelle)
inseining te behandelen. Zie de tweede helft van paragraaf 3 van handout 5A (pp. 5–6) voor
de accenten bij DS.

De nieuwe stof van deze week omvat verder nog — deels met herhalingen van wat al eerder
behandeld is — de volgende thema’s: operaties op relaties, afsluitingen van relaties, verdere
eigenschappen in dit verband van relaties. Een recapitulatie volgt in paragraaf 2 hierna. Bij-
behorende verwijzingen:

Oude boek:
paragrafen 11.4, 11.5 (“Properties of General Relations” en “Closures of Relations”).
nieuwe boek: 4.7, 4.8 (“Operations on Relations” en “Transitive Closure and Warshall’s Al-
gortihm”).

De te behandelen operaties op relaties zijn op zich al van belang (ook in allerlei toepassin-
gen buiten DS) en daarnaast zijn van belang (ook in verband met vaardigheden die ook buiten
DS tellen): de corresponderende redeneertechnieken. Een verdere training van die technieken
komt aan de orde in de DS-opgaven.

2 Operaties op relaties

Relaties zijn speciale verzamelingen, dus als operaties erop hebben we om te beginnen reeds
de volgende bekende operaties uit de wereld van verzamelingen: doorsnede, vereniging en
complement. Dus voor relaties R en S hebben we respectievelijk: R∩S , R ∪S en R . In het
laatste geval moet uit het verband duidelijk zijn waarbinnen het complement genomen wordt.
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Dus als R nadrukkelijk gepresenteerd is als een relatie van verzameling A naar verzameling
B (kortweg: R ⊆ A×B), dan bestaat R uit alle p ∈ A×B zodanig dat p /∈ R. (Kortweg:
R = A×B \R of, volgens een andere notatie, met dezelfde betekenis, R = A×B − R .)

We gaan nu een aantal operaties bekijken die specifieker te maken hebben met de aard van
relaties als verzamelingen van paren. Om te beginnen hebben we in dit verband de operaties
die relaties overvoeren in hun domein en in hun bereik: voor een relatie R hebben we:

Dom(R) = {a | ∃b (a, b) ∈ R} en Ran(R) = {b | ∃a (a, b) ∈ R} .

Verder hebben we nog per definitie, als R gezien wordt van een relatie van A naar B en
a ∈ A en C ⊆ A:

R(a) = {b ∈ B | (a, b) ∈ R} en R(C) = {b ∈ B | ∃a ∈ C (a, b) ∈ R} .

Dus R(a) = R({a}) en R(C) =
⋃
{R(a) | a ∈ C}. (Hierbij is per definitie, in het algemeen

voor een collectie K van verzamelingen,
⋃

K de algehele vereniging van de verzamelingen
uit K:

⋃
K = {x | ∃X ∈ K x ∈ X} . In het bijzonder voor twee verzamelingen X1 en X2 :⋃

{X1, X2} = X1 ∪X2 .)
De notaties Dom(R), Ran(R), R(a) en R(C) hierboven zijn in overeenstemming met

notaties in het nieuwe cursusboek (paragraaf 4.2, p. 130). We nemen ook de terminologie
uit dat boek over: R(a) heet de R-relatieve verzamelig van a en R(C) heet de R-relatieve
verzameling van C. We hebben hierboven verondersteld dat a ∈ A en C ⊆ A, maar verder
zijn R(a) en R(C) onanhankelijk van A.

De operaties die hieronder gedefiniëerd worden hebben ook weer specifiek te maken met
de “paren-aard” van relaties. Deze operaties leveren — in feite net als de operaties ∩ en ∪
wanneer die losgelaten worden op relaties — weer relaties op. Het gebruik van deze operaties
is handig bij diverse constructies van relaties en ook bij het compact karakteriseren van
bepaalde eigenschappen die relaties al dan niet kunnen hebben, zoals reflexief, symmetrisch
en transitief. (Voorbeelden van zulke karakteriseringen zijn te vinden in: nieuwe cursusboek,
paragraaf 4.7, p. 162, Theorem 3, en in: oude cursusboek, paragraaf 11.4, p. 450, Theorem
3.)

Definitie 1. Veronderstel: R en S zijn relaties.

(i) De inverse R−1 van R wordt gegeven door:

R−1 = {(b, a) | (a, b) ∈ R} .

Merk op dat Dom(R−1) = Ran(R) en Ran(R−1 = Dom(R) .

(ii) De compositie van R en S is de volgende relatie S ◦ R (let op deze notatie: S wordt
eerst genoteerd, maar het idee is dat ”S na R werkt”):

S ◦R = {(a, b) | ∃c ((a, c) ∈ R en (c, b) ∈ S)} .

Na te gaan is dat deze operatie ◦ associatief is. (Een bewijs hiervan staat in het nieuwe
cursusboek onder Theorem 7 in paragraaf 7, p. 166.)

(iii) (Hulpdefinitie tussendoor.) Voor een willekeurige verzameling A is de identiteit op A
de volgende relatie IA :

IA = {(a, a) | a ∈ A} .
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(iv) Voor elke n ∈ N wordt als volgt een relatie Rn, de zgn. n-de gëıtereerde van R gedefi-
niëerd.

R0 = IA met A = Dom(R) ∪ Ran(R) ,

R1 = R, R2 = R ◦R , R3 = R ◦R ◦R , R4 = R ◦R ◦R ◦R , enz.

(Merk op dat er vanwege de in (ii) genoemde associativiteit geen haakjes nodig zijn
binnen de rechterleden.)

Lemma 1. Zij R een relatie. Dan geldt voor alle n ∈ N, dat Rn+1 = R ◦Rn .

Bewijs. Voor het geval n = 0 is nog even de speciale definitie van R0 nodig. De rest, voor
n > 0, is duidelijk vanwege de verdere opzet van de definitie in (iv) hierboven: “telkens een
extra “R◦” erbij”).

Opmerking 1. Indien R nadrukkelijk gezien wordt als een relatie op een gegeven verzame-
ling A (met dus Dom(R) ∪ Ran(R) ⊆ A, maar niet noodzakelijk Dom(R) ∪ Ran(R) = A),
dan kan het zijn dat de definitie hierboven als volgt aangepast wordt: R0 = IA , met dan die
A. Voor n > 0 blijft de definitie van Rn als boven. Merk op dat het Lemma 1 gewoon geldig
blijft. Voor de duidelijkheid zeggen we in zo’n situatie met een speciale A: “De gëıtereerden
van R worden gedefiniëerd ten aanzien van A”. (Intussen is die A alleen van invloed op de
0-de gëıtereerde.)

Lemma 2. Zij G = (V,R) een graaf. Definiëer de gëıtereerden van R ten aanzien van V .
Dan geldt voor elke n ∈ N :

Rn = {(a, b) ∈ V ×V | Er is in G een pad van a naar b ter lengte n}

Bewijs. Inductie naar n met behulp van Lemma 1 (en tevens met behulp van Opmerking
1).

Definitie 2.

(i) Zij P een of andere eigenschap die relaties al dan niet kunnen hebben. (Dat wil zeggen:
P is zo geformuleerd dat P duidelijk een betekenis heeft ten aanzien van elke willekeurig
gegeven relatie R, met dan ondubbelzinning waarheidswaarde “waar” of “onwaar” ten
aanzien van R. (Voorbeeld. P is de eigenschap “is transitief”.) Onder de P -afsluiting
van een relatie R verstaan we, indien die bestaat, de kleinste relatie S zodanig dat
R ⊆ S en zodanig dat S de eigenschap P heeft.

(ii) In de volgende concrete gevallen van P gebruikt men gewoonlijk de volgende (lichte)
aanpassingen van de terminologie “P -afsluiting”:

(1) “is reflexief” (ten aanzien van een gegeven verzameling of anders ten aanzien van
Dom((R) ∪ Ran(R) voor de R waarvoor P bekeken wordt): reflexieve afsluiting;

(2) ı̈s symmetrisch”: symmetrische afsluiting;
(3) ı̈s transitief”: transitieve afsluiting;
(4) ı̈s reflexief en transitief”: reflexieve transitieve afsluiting.
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Opmerking 2. Voor een willekeurige eigenschap P die geformuleerd is ten aanzien van
relaties, hoeft het zeker niet altijd zo te zijn dat de P -afsluiting van een relatie R bestaat.
Voor de voorbeelden van P als in Definitie 2(ii) hierboven bestaan de P -afsluitingen wel altijd.
Dat wordt hieronder aangetoond (met deels een herhaling van wat al eerder behandeld is).
Een simpel voorbeeld van een P waarvoor het misgaat (in de zin dat P -afsluitingen niet altijd
bestaan) is de volgende eigenschap: “is irreflexief”. (Ga na.)

De algemene theorie van inductieve definties is een nuttig hulpmiddel om voor bepaalde
eigenschappen P : (1) aan te tonen dat de P -afsluitingen altijd bestaan en (2) verdere eigen-
schappen van die P -afsluitingen te onderzoeken. Die theorie komt later bij DS opnieuw ter
sprake.

Stelling 1.

(i) Veronderstel: we beschouwen specifiek relaties op een verzameling A. De reflexieve
afsluiting van zo’n relatie R wordt gegeven door: R ∪ IA .

(ii) De symmetrische afsluiting van een relatie R is gelijk aan: R ∪R−1 .

(iii) De transitieve afsluiting van een relatie R is gelijk aan de vereniging van de relaties Rn

met n ∈ N en n ≥ 1.

(iv) Veronderstel weer: we beschouwen relaties op een specifieke verzameling A , met dus
weer een definitie ten aanzien A van gëıtereerden. De reflexieve transitieve afsluiting
van zo’n relatie R is gelijk aan de vereniging van alle relaties Rn met n ∈ N .

Bewijs. (i) en (ii) zijn direkt te controleren op basis van de definities van “reflexief (op
A)” “symmetrisch”. (Na te gaan: de relaties die op de (in (i), resp. (ii)) aangegeven manier
uit R gemaakt zijn, omvatten R en zijn reflexief, resp. symmetrisch en zijn bovendien een
deelverzameling van alle relaties S die R omvatten en ook reflexief, resp. symmetrisch, zijn.

(iii) en (iv) zijn te doen met behulp van Lemma 2. (Verdere details mogelijk als opgave.)

Opmerking 3. De volgorde in de notatie “S ◦ R”, met eerst ’S’ en ’R’, heeft een zinnige
motivering (zie ook de praktijk van de notatie van compositie van functies), maar in sommi-
ge verbanden kan het toch handig zijn de volgorde om te draaien. Maar er mag natuurlijk
geen verwarring omtstaan doordat eenzelfde notatie verschillende betekenissen krijgt. In het
oude cursusboek (begin van paragraaf 11.4, p. 447, boven Example 1) is dit opgelost door de
introductie van de volgende notatie: RS = S ◦R .
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