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Zadanie 1.

Weźmy rodzinę An grafów postaci K1,n z brzegiem składającym się z jedne-
go wierzchołka stopnia n oraz rodzinę Bn grafów postaci K1,n+1 z brzegiem
składającym się z jednego wierzchołka stopnia 1.

Weźmy dowolne An i Am, że n 6= m. Wówczas nie mogą one należeć do tej
samej klasy abstrakcji. Faktycznie możemy rozpatrzeć grafy An⊕AN , Am⊕AN ,
An⊕BN , Am⊕BN , gdzie N > n,m.Wówczas rozmiar rozwiązania dla An⊕AN
oraz dla Am⊕AN wynosi 1 natomiast rozmiar rozwiązania dla An⊕BN wynosi
1 +n, a dla Am⊕BN wynosi 1 +m. Rozmiary rozwiązań pomiędzy instancjami
powstałymi z An, a z Am nie różnią się o wspólną stałą. Czyli An oraz Am nie
mogą należeć do tej samej klasy abstrakcji.

Czyli mamy nieskończenie wiele klas abstrakcji, a zatem ten problem nie ma
FII.

Zadanie 2

Dla instancji tego problemu zawsze możemy usunąć krawędzie i wierzchołki,
które nie należą do żadnego trójkąta. Po takim zabiegu otrzymujemy instan-
cję problemu pakowania trójkątów w grafie planarnym, gdzie każda krawędź i
wierzchołek należą do pewnego trójkąta. Jeżeli zaś każdy wierzchołek należy do
trójkąta, to dla dowolnego rozwiązania optymalnego musi on być w odległości
¬ 1 od pewnego wierzchołka z tego rozwiązania. W przeciwnym przypadku mo-
glibyśmy powiększyć nasze rozwiąznaie o trójkąt zawierający ten wierzchołek,
co byłoby sprzecznością z jego optymalnością.

Dla grafu G z brzegiem o ustalonym rozmiarze, możemy wziąć funkcję fG
z podzbiorów etykiet wierzchołków tego brzegu w różnice pomiędzy rozmiarem
maksymalnego rozwiązania dla G oraz dla G z wyrzuconymi wierzchołkami nale-
żącymi do danego podzbioru. Każdy wyrzucony element może zabić co najwyżej
jeden trójkąt z rozwiązania optymalnego, więc dla ustalonego rozmiaru brzegu
takich funkcji jest skończenie wiele.

Weźmy dowolny graf H z brzegiem o takim samym rozmiarze, dla którego
analogiczna funkcja fH jest równa funkcji fG. Wówczas dla dowolnego grafu J
z brzegiem o takim samym rozmiarze jak poprzednie grafy możemy rozpatrzeć
rozmiary optymalnych rozwiązań dla grafów G⊕J oraz H⊕J.Weźmy dowolne
rozwiązanie na J. Ponieważ fG = fH , więc najliczniejsze rozwiązania na G⊕ J
oraz na H ⊕J, do których można rozszerzyć to rozwiązanie różnią się licznością
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dokładnie o różnicę pomiędzy licznościami optymalnych rozwiązań na G i na
H. A zatem zbiór optymalnych rozwiązań na G ⊕ J obciętych do J oraz zbiór
optymalnych rozwiązań naH⊕J obciętych do J są sobie równe. Czyli faktycznie
dla dowolnego J optymalne rozwiązania na G⊕ J oraz na H ⊕ J różnią się tyle
co optymalne rozwiązania na G oraz na H. Więc G i H są w jednej klasie
abstrakcji, a zatem mamy liniowe jądro.
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