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1 DS deze week; eerste overzicht

Op dit hoorcollege van 15 maart komt opnieuw de thematiek van inductieve definities in beeld.
In eerste instantie geschiedt dat onafhankelijk van wat eerder in deze cursus erover gezegd
en geschreven is. Een frisse start dus, en wel specifieker vanuit de invalshoek van concrete
voorbeelden die inmiddels redelijk vertrouwd zijn. In die voorbeelden wordt nog niet de
terminologie “inductie definitie”of “wordt inductief gedfiniëerd” gebruikt. De voorbeelden zijn
reeds te plaatsen zonder bijzondere kennis van de algemene theorie van inductieve definities
en zonder kennis van de speciale termen en notaties die daarbij horen.

Wat is dan nog het nut van een nadere beschouwimng van de theorie van inductieve
definities? Wel, de definities uit de voorbeelden en talrijke andere definities van verwante vorm
worden in één keer in eenzelfde licht gezien. En niet alleen dat. Ze worden in dat licht ook
beter begrepen. Ten eerste is vanuit een algemene stelling in te zien dat dergelijke definities
inderdaad ook altijd “kloppen” als definities: het stel condities dat bij zo’n defintie hoort,
legt eenduidig een verzameling vast, de inductief gedefiniëerde verzameling. Het genoemde
stel condities houdt, globaal gesteld in, dat deze verzameling de kleinste verzameling is met
een bepaald stel (in de definitie gegeven) geslotenheidseigenschappen.

In allerlei speciale gevallen van inductieve definities (al dan niet expliciet gepresenteerd
onder de naam “inductieve definitie”) kan men “ad hoc” laten zien dat er sprake is van
eenduidigheid, en wel door een concrete constructie te geven van een verzameling en vervolgens
te controleren dat die verzameling precies de enige verzameling is die aan de condities voldoet.
Maar zo’n constructie hoeft niet altijd direkt beschikbaar te zijn en het is een voordeel om ook
al onafhankelijk ervan te weten dat de inductieve definitie eenduidig een verzameling vastlegt.
Een nader onderzoek naar eigenschappen van die verzameling kan dan een volgende stap zijn
(waarbij dan eventueel alsnog een andere constructie ervan ontdekt wordt). Het bestaan van
de verzameling is dan echter al, hoe dan ook, buiten kijf.

Een ander voordeel van een algemene theorie van inductieve definities is, dat die een
algemeen inzicht levert in het bewijsprincipe dat er direkt bij hoort, namelijk: het inductie-
principe. Speciale vormen van inductie zijn: inductie met betrekking tot N (mathematische
inductie, in verschillende vormen, ook die van sterke inductie) en ook, algemener, inductie in
samenhang met een welordening of een gefundeerde relatie (verderop, in paragraaf 2, uit te
leggen). Nu worden die speciale vormen in een veel groter verband gezien. Dat heeft ook als
voordeel dat bepaalde verdere aspecten van inductie in één keer, vanuit de algemene theorie,

1



te bezien zijn. Daarbij gaat het zowel om theoretische aspecten als om praktische aspecten,
zoals: Hoe schrijf je een inductiebewijs op en hoe let je daarbij, in het bijzonder, op een goede
opbouw ervan?

In de loop van dit nieuwe verhaal over inductieve definities en over inductieve bewijzen zal
alsnog verwezen worden naar wat al eerder daarover in de handouts (en ook in de opgaven-
teksten) vermeld is. Dat zal gebeuren op plekken waar zulke eerdere fragmenten direkt in dit
nieuwe verhaal passen. Het heeft namelijk weinig zin zulke fragmenten hier letterlijk opnieuw
te reproduceren. Het uiteindelijke doel van de nieuwe uiteenzetting hier (in paragraaf 2) is,
dat de eerdere uitleg van de theorie van inductieve definities beter begrepen wordt, en tevens
dat die beter in samenhang gezien wordt met de rest van de DS-stof. Het gaat hier zeker
niet om een heel apart thema, los van de rest de DS-stof. Sterker nog: het gaat hier om een
thema dat helpt om diverse delen van die rest in een breder verband te zien en te begrij-
pen. In feite heeft dit ook nut voorbij de grenzen van DS. Voorbeeld: bij het hogere jaars vak
Kennisrepresentatie en Redeneren, dat over logisch programmeren gaat, spelen zgn. Herbrand
modellen een centrale rol. Deze zijn direkt te zien als inductief gedefiniëerde verzamelingen
en de algemene theorie van inductieve definities draagt effectief bij tot het diepere inzicht erin.)

De nieuwe uiteenzetting zoals die hierboven bedoeld wordt, staat in paragraaf 2 hierna.
(Verdere voorbeelden kunnen ook later nog volgens, zowel binnen als buiten deze handout.)
In paragraaf 3 wordt de theorie van inductieve definities toegepast om een exacte basis te
leggen voor recursieve definities. Dat onderwerp is al eerder aangestipt, maar wordt nu
systematischer gepresenteerd. en wel langs de volgende lijnen:

(1) De algemene gedaante van een recursieve definitie wordt behandeld.

(2) Er wordt uitgelegd hoe zo’n definitie te interpreteren is. (“Wat bedoelt de definitie
precies vast te leggen?”)

(3) Er wordt aangeduid hoe — met behulp van de theorie van inductieve definties — aan
te tonen is, dat een dergelijke defintie inderdaad klopt als definitie. Dat laatste houdt
(weer) in dat er eenduidig een ding (hier: een bepaalde functie) door wordt vastgelegd.
Dit houdt in dat er precies één ding is dat voldoet aan de condities die volgens (2) in
de defintie besloten liggen.

Bij (1) zal in feite nog niet de meest algemene vorm van recursie beschouwd worden, maar de
vorm die beschouwd wordt, zal al voor heel veel toepassingen algemeen genoeg zijn.

In woorden gaat het bij (2) om het volgende. Een recursieve functie legt de functie f vast
die voldoet aan het stel vergelijkingen binnen de definitie en die bovendien de kleinste functie
is met die eigenschap. Hierbij gaat het om: kleinste ten aanzien van de betrekking ⊆. Dus als
een functie g ook aan het stelsel voldoet, dan moet f ⊆ g. Dat laatste komt op hetzelfde als
het volgende (ga na): het domen van f is een deelverzameling van het domein van g en voor
elke x uit het domein van f geldt: f(x) = g(x) .

Ingrediënten van (3) zijn al eerder aan de orde gekomen. Het gaat ons hier niet om alle
technische details, maar om een redelijke indruk van hoe, in het algemeen, een recursieve
definitie (a) te herleiden is tot een inductieve definitie en (b) zo te rechtvaardigen vanuit
de algemene theorie van inductieve definities. Via die theorie is ook dieper begrip van de
recursieve definitie te krijgen. Voor enkele speciale voorbeelden van recursieve definities,
zoals die van fac en fib, is zo’n herleiding al aan de orde geweest.
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Twee zaken laten laten we hier nog liggen, aangezien die buiten het kader van dit vak val-
len: (a) een behandeling van recursieve definities op een algemener niveau (met algemenere
vormen dan die hier bij (1) beschouwd worden), (b) een verdere uitbreiding van de theorie
tot een wiskundige theorie aangaande recursieve procuderes zoals die kunnen voorkomen in
computerprogramma’s. Zo’n uitbreiding is er zeker wel, maar zou hier te ver voeren. Een
winstpunt van de hier te presenteren theorie van recursie is sowieso al dat die direkt toepas-
baar is op veel recursieve definities uit de gewone wiskundige praktijk.

In paragraaf 4, vervolgens, wordt voortgebouwd op wat eerder, vooralsnog summier, ver-
meld is over theorie van formele talen (handout 2B, paragraaf 3, Definti 4). Binnen die hele
theorie spelen inductieve definities en recursieve definties op diverse manieren een rol. Hier
zullen we in het bijzonder wat nader kijken naar de wereld van eindige automaten. Dit zijn
abstracte machines voor het herkennen van formele talen; een eindige automaat voor een
formele taal L met alfabet Σ geeft bij verwerking van een willekeurige expressie w ∈ Σ∗ het
correcte antwoord op de vraag of w ∈ L; dit antwoord wordt geven in de vorm van “accepatie”
dan wel “afwijzing”. Eindige automaten zijn op te vatten als speciale multi-grafen. Aldus
worden ze hier gepresenteerd, met dus ook nog een link naar een ander DS-onderwerp. Hoe
inductie en recursie rond eindige auutomaten in beeld komen, wordt in het kort aangeduid.
Hier ligt ook stof voor opgaven, maar veel extra kan nog niet gedaan worden binnen de gren-
zen van dit vak. Het is echter wel heel nuttig om aldus al een nadere indruk te krijgen van
wat later bij het vak Talen en Automaten aan de orde komt.

Van multi-grafen gaan we vervolgens, in paragraaf 5, weer naar de wereld van gewone
relaties en daarbinnen weer speciaal naar die van lineaire ordeningen. Ter herinnering: een
loset is een paar (X, R) bestaande uit een verzameling X en een lineaire ordening R van X.
We zullen enkele manieren bekijken om gegeven losets — of gegeven stellen van losets — om te
zetten in nieuwe losets. Deze manieren zullen allemaal een tamelijk aanschouwelijk karakter
hebben. Moeilijk zijn ze niet in dat opzicht, De exacte beschrijving van de constructies vereist
wellicht wat meer aandacht bij het lezen, maar is in wezen ook niet echt moeilijk. Eventuele
verdere opgaven in dit verband sluiten aan op eerdere DS-stof, ook die van de voorgaande
handout (handout 5B).

Deze extra theorie rond lineaire ordeningen levert ook een nieuwe invalshoek tot de eerder
aangeduide theorie van cyclische ordeningen (handout 4B, pp. 2–3). De theorie daarvan is
niet echt een hoofdthema van DS, maar het gaat hier om een aardige — en in diverse ver-
banden buiten DS zeker ook nuttige — illustratie van wat verder te doen is met de theorie
van lineaire ordeningen. (Een dergelijk verband buiten DS is bijvoorbeeld dat van elliptische
meetkunde, waarbinnen lijnen niet lineair geordend zijn, maar cyslische geordend zijn.)

Wat hierboven aangeduid wordt (en hieronder [na verdere invulling] specifieker uitge-
werkt wordt in paragrafen 2, 3, 4, 5) is bedoeld voor de verschillende DS-sessies van de wweek
van 15 maart, zowel de hoorcollegesessies als de werkcollegesessie (die ook nog de stof van
handout 5B betreft). Er kunnen bovendien uitlopers zijn in de week van 22 maart, waarin in
principe alle DS-sessies bedoeld zijn sls werkcollegesessies.
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2 Inductieve definities, opnieuw; nu vanuit voorbeelden

Wordt nog ingevuld.

3 Recursieve definities

Wordt nog ingevuld.

4 Eindige automaten, gezien als multi-grafen

Wordt nog ingevuld

5 Meer over lineaire ordeningen en cylische ordeningen

Wordt nog ingevuld
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