
Ticket to Ride deel 2

In de opgave die je zojuist hebt ingeleverd, moest je een optimale manier vinden om alle knopen
in de deelgraaf met elkaar te verbinden. Als je het goed hebt gedaan, heb je een minimaal op-
spannende boom gemaakt. Dat is een boom die alle knopen van de graaf bevat en een minimale
totale lengte heeft. De totale lengte van een boom kun je bepalen door de lengte van alle lijnen
van de boom bij elkaar op te tellen. Dat deze lengte minimaal is, wil zeggen dat elke andere
opspannende boom een even grote of grotere totale lengte heeft. Een minimaal opspannende
boom hoeft niet uniek te zijn.

Opgave 2C:
We gaan nu een stapje verder door een algoritme te schrijven dat in elke samenhangende graaf
een minimaal opspannende boom vindt. We helpen je een beetje op weg door de structuur van
het algoritme alvast te geven. Het is nu aan jou om de juiste mogelijkheden uit de lijst (rechts)
op de lege plekken van het algoritme (links) in te vullen.

De bedoeling van het algoritme is om op een slimme manier een verzameling B van lijnen
samen te stellen die uiteindelijk alle lijnen van de minimaal opspannende boom gaat bevatten.
Deze lijnen vormen samen met hun uiteindes een deelgraaf van de oorspronkelijke graaf en die
deelgraaf is een minimaal opspannende boom.

input : G = (K,L) samenhangend
met |K| = n en |L| = m,
f : L→ N.

output: Verzameling B met daarin
de lijnen van een minimaal
opspannende boom.

1 Begin met —I—
2 Kies l ∈ L zodat —II—
3 Voeg deze l toe aan B
4 Zolang —III—: Herhaal stap 5-7.
Anders Ga naar stap 8.

5 Bepaal KB, de verzameling van
knopen die het uiteinde zijn van
minstens één lijn uit B.

6 Kies een kortste lijn l ∈ δ(KB)
7 —IV—
8 Klaar. B is de verzameling lijnen

van de minimaal opspannende
boom.

Opmerking : δ(KB) is de snede van KB.

1. |B| = m− 1

2. |B| = n− 1

3. |B| = m

4. |B| = n

5. |B| 6= m− 1

6. |B| 6= n− 1

7. |B| 6= m

8. |B| 6= n

9. B = ∅

10. B = K

11. Voeg l toe aan B.

12. Verwijder l uit B.

13. f(l) ≥ f(l′) voor alle l′ ∈ L

14. f(l) > f(l′) voor alle l′ ∈ L

15. f(l) ≤ f(l′) voor alle l′ ∈ L

16. f(l) < f(l′) voor alle l′ ∈ L
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Opgave 2D:
Zoek een minimaal opspannende boom van de graaf van West-Europa die op het antwoordenblad
staat. Gebruik hiervoor het algoritme. Kleur de lijnen van de minimaal opspannende boom in
op het werkblad en geef de totale lengte van de boom.
Er is een kladblad bijgevoegd.
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Ticket to Ride deel 2 - Kladblad
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