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1. Begin met een matching M = {x1y1, x3y3, x6y6} aangegeven door de
vette lijnen.

x1

y6y5y4y3y2y1

x6x5x4x3x2

De knoop x4 is ongematcht en x4y5 is een bijbehorend augmenterend
pad. Voeg de zijde x4y5 toe aan M . Dit geeft

x1

y6y5y4y3y2y1

x6x5x4x3x2

De knoop x2 is ongematcht en x2y3x3y2 is een bijbehorend augmente-
rend pad. Verander voor dit pad de zijden in de matching naar buiten
de matching en vice versa. Dit geeft
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x1

y6y5y4y3y2y1

x6x5x4x3x2

De knoop x5 is ongematcht en x5y4 is een bijbehorend augmenterend
pad. Dit geeft

x1

y6y5y4y3y2y1

x6x5x4x3x2

De resulterende matching is M = {x1y1, x2y3, x3y2, x4y5, x5y4, x6y6}.
Deze matching is perfect. (Merk op dat de APS-boom telkens maar uit
één pad bestond.)

2. (a) Zet n knopen op het papier. Dit is de beginsituatie. Voeg nu een
zijde toe; deze zijde mag ook een lus zijn. Zet een knoop ergens
op die zijde. Deze knoop splitst de nieuwe zijde in twee zijden.

Spelers doen dit om de beurt. Regels hierbij zijn: (i) elke knoop
mag ten hoogste graad 3 hebben; (ii) zijden mogen geen andere
zijden snijden of knopen raken (anders dan de eigen eindpunten).
Wie geen zijde meer kan toevoegen verliest.

(b) Een mogelijk spelverloop voor 2 beginpunten is:

(2)(0) (1) (3) (5)(4)

De speler die begon, won.
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(c) Noem D het totaal van de graden van de huidige knopen, D =∑
v∈V d(v), en N het huidige aantal knopen. In het begin is D = 0

en N = n. Bij iedere zet komen er 2 zijden en 1 knoop bij. Dus
D wordt met 4 verhoogd en N met 1. Na k zetten is D = 4k en
N = n+ k. Omdat de maximale toegestane graad 3 is, geldt D ≤
3N , d.w.z. 4k ≤ 3(n + k), dus k ≤ 3n. Het spel is daarom in ten
hoogste 3n zetten afgelopen. (Dit kan overigens nog aangescherpt
worden tot 3n− 1.)

3. (a) Een Eulertoer is een pad in een graaf dat elke zijde van de graaf
precies één keer doorloopt en waarvan het beginpunt gelijk is aan
het eindpunt.

(b) De linkergraaf is Eulers want de graaf is samenhangend en alle
knopen hebben een even graad (2 knopen hebben graad 4 en de
rest heeft graad 2).

Onderstaand drie momentmopnamen van een Eulertoer voor de
linkergraaf. De toer start en eindigt rechtsbeneden. Het deel dat
al belopen is wordt weggelaten uit de graaf. We gebruiken Fleury’s
algoritme en vermijden snijzijden (cut edges) als dit kan. Daarom
mogen we na de tweede stap niet rechtsaf slaan maar gaan we
schuin linksaf. Na 10 stappen zijn we weer thuis.

De rechtergraaf is niet Eulers, want de centrumknoop heeft een
oneven graad, namelijk 7.

4. Stel G = (V, E) is een simpele planaire graaf (dus zonder lussen of
parallelle zijden). Als gevolg van de stelling van Euler weten we nu dat
m ≤ 3n− 6, met m = |E| en n = |V |.

(a) Stel δ is de minimumgraad van een knoop in de graaf , δ =
minv∈V d(v). Dan geldt δ ≤ d(v) voor alle v ∈ V en dus

δn ≤
∑
v∈V

d(v) = 2m ≤ 2(3n− 6) = 6n− 12.
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Als het minimum δ ≥ 6 zou zijn, dan hebben we 6n ≤ δn ≤
6n − 12, een tegenspraak. Dus geldt δ ≤ 5. Er is dus een knoop
met graad ten hoogste 5.

(b) Dit is de zeskleurenstelling. We bewijzen deze met behulp van
volledige inductie. De inductiestelling voor waarde n luidt: elke
simpele planaire graaf met n knopen kan met ten hoogste 6 kleuren
gekleurd worden. Voor n ≤ 6 is dit uiteraard waar, want elke
knoop kan een eigen kleur krijgen. Stel nu n ≥ 7 en de stelling
is waar voor alle grafen met minder dan n knopen. Stel G is
een simpele planaire graaf met n knopen. Kies een knoop x met
d(x) ≤ 5. Zo’n knoop bestaat volgens opgave (a). Definieer G′ =
G − {x} als de deelgraaf ontstaan door x en zijn zijden weg te
laten.

De graaf G′ is een deelgraaf van G en dus ook simpel en planair.
Daarom kunnen we de inductieonderstelling toepassen en G′ kleu-
ren met ten hoogste 6 kleuren. Dit geeft ook een kleuring in G,
behalve voor knoop x. Omdat x ten hoogste 5 buren heeft in G,
en dus ten hoogste 5 kleuren gebruikt voor die buren, is er een
kleur vrij om x te kleuren. Het resultaat is dus een kleuring van
G, en de stelling is waar voor n.

5. (a) Het algoritme van Dijkstra voor het vinden van een kortste pad
vanuit een startpunt S ∈ V in een gerichte graaf G = (V, E) is als
volgt. Neem aan dat er een directe verbinding bestaat met lengte
l(v, w) ≥ 0 voor elke zijde van v naar w. Dit algoritme berekent
de kortste afstand dist(v) van S naar elke knoop v ∈ V en dus
ook naar T. Voor elke knoop v wordt ook de huidige voorganger
pred(v) opgeslagen. D is de verzameling knopen waarvoor we de
kortste afstand al gevonden hebben.

1: for all v ∈ V do
2: dist(v)←∞; pred(v)← v;
3: dist(S)← 0;
4: D ← ∅;
5: while D 6= V do
6: zoek v ∈ V \D met minimale dist(v);
7: D ← D ∪ {v};
8: for all w ∈ V \D : (v, w) ∈ E do
9: if dist(v) + l(v, w) < dist(w) then

10: dist(w)← dist(v) + l(v, w);
11: pred(w)← v;
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(b) Een plaatje van de graaf helpt bij het berekenen van de kortste
route.

A

7

S T

D

C

B

1

3

1

4

3

6

7

9

4

Het algoritme voor deze graaf werkt als volgt. Merk op dat in
onze notatie D (cursief) een verzameling steden is, en D een stad.

S heeft minimale afstand 0. D = {S}, dist(A) = 7, pred(A) = S,
dist(B) = 4, pred(B) = S, dist(C) = 9, pred(C) = S, dist(D) = 7,
pred(D) = S.

B heeft minimale afstand 4. D = {S, B}, dist(A) = 4 + 1 = 5,
pred(A) = B, dist(C) = 4 + 3 = 7, pred(C) = B.

A heeft minimale afstand 5. D = {S, B, A}, dist(T) = 5 + 6 =
11, pred(T) = A.

C en D hebben beide minimale afstand 7. Kies C. D = {S, B, A,
C}, dist(T) = 7 + 3 = 10, pred(T) = C.

D heeft minimale afstand 7. D = {S, B, A, C, D}.
T heeft minimale afstand 10. Dit is de lengte van de gevraagde
kortste route. De route zelf krijgen we door via de voorgangers
terug te gaan naar S: pred(T) = C, pred(C) = B, pred(B) = S.
De route is dus SBCT.
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