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Het algoritme van Dijkstra voor het vinden van een kortste pad vanuit een
startpunt s ∈ V in een gerichte graaf G = (V,E) kan als volgt worden gefor-
muleerd. Neem aan dat er een directe verbinding bestaat met lengte l(v, w) ≥ 0
voor elke zijde (v, w) ∈ E, dus van v naar w. Dit algoritme berekent de ko-
rtste afstand d(v) van s naar elke knoop v ∈ V . (Hier staat d voor distance,
niet degree zoals we elders gebruiken.) Voor elke knoop v wordt ook de huidige
voorganger pred(v) (de predecessor) opgeslagen, om het kortste pad te kunnen
reconstrueren. D is de verzameling knopen waarvoor we de kortste afstand al
gevonden hebben.
1: for all v ∈ V do
2: d(v)←∞;
3: pred(v)← v;
4: d(s)← 0;
5: D ← ∅;
6: while D 6= V do
7: zoek v ∈ V \D met minimale d(v);
8: D ← D ∪ {v};
9: for all w ∈ V \D : (v, w) ∈ E do

10: if d(v) + l(v, w) < d(w) then
11: d(w)← d(v) + l(v, w);
12: pred(w)← v;

1. Opg. 6.3.1 van Bondy & Murty (BM). Voer het algoritme van Dijkstra
met de hand uit voor Fig. 6.7, startend in x. Stop als je y bereikt hebt.
Geef alle knopen een naam, en noteer alleen de veranderingen in de arrays
d en pred(v).

2. Opg. 6.3.2 van BM. Bewijs de correctheid van het algoritme. Aanwijzing:
defineer δ(v) als de definitieve waarde van de afstand van s naar v. Het
algoritme verlaagt d(v) steeds tot het niet meer verandert. Stel nu dat er
een knoop u is met d(u) 6= δ(u). Toon aan dat dit tot een tegenspraak
leidt. Gebruik dat een deelpad van een kortste pad ook een kortste pad
is.
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3. Speel het spel Sprouts met een medestudent. Dat gaat zo. Zet een paar
punten (knopen) op het papier. Dit is de beginsituatie. Voeg nu een zijde
toe en zet een knoop ergens op die zijde. De zijde mag ook een lus zijn.
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 (anders dan zijn eigen eindpunten) raken. Wie geen zijde meer
kan toevoegen verliest. Tip: begin eerst met 2, 3 of 4 punten. Wie wordt
kampioen van het werkcollege?

Als je n knopen zet, wat is dan het maximale aantal beurten tot het spel
afgelopen is? Is er een winnende strategie, bijv. voor een klein aantal
punten?

NB. Opgave 2 is de inleveropgave van deze week.
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