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Efficient array for solving sudoku problem

Abstract

In Knuth’s example of Dancing Links and Algorithm X (DLX), pointers
were used to connect the neighbors with each other. This has caused
problems when DLX is used for parallelisation and to solve this some
workaround is needed. One solution is to store the pointers as indices
in an array instead. The purpose of this thesis is therefore answer how a
solution based on indices compares timewise to a solution with pointers.
A comparison was made by implementing two versions of DLX, one
with pointers and one with indices. Each version was then used to solve
sudoku puzzles and the time taken was measured. The result of this was
that the representations had similar complexity but the representation
with indices fell behind since each recursion took longer time compared
to the representation with pointers. Therefore parallelisation is needed
to put the representation with indices up to par with the represnetation
with pointers.

Sammanfattning

I Knuths exempel av Dancing Links och Algorithm X (DLX) användes
pekare för att koppla ihop grannar med varandra. Problemet med denna
lösning är att när DLX ska parallelliseras är det inte möjligt att använda
sig av samma pekare. Istället måste en alternativ lösning hittas för detta
problem och en lösning är att använda index i en array. Denna rapport
kommer därmed ge ett svar på hur snabb en lösning med index är jämfört
med en representation med pekare genom att implementera två versioner
av DLX, en med pekare och den andra med index. Resultatet av detta var
att representationerna hade liknande komplexitet men arrayrepresenta-
tionen tog längre tid än representationen med pekare eftersom att varje
rekursion tog längre tid. Parallellisering behövs därav för att göra ar-
rayrepresentationen lika snabb som representationen med pekare.
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1 Introduktion

Sudoku är ett sifferpussel där rutor fylls i med siffror för att hitta en unik lösning. Antalet
rutor som fylls i kan variera men den vanligaste varianten består av 9x9 rutor som är uppde-
lade i 9 boxar av storlek 3x3. Då ska siffrorna 1-9 fylls i så varje siffra endast förekommer
en gång i varje kolumn och rad samt i varje box[2].
För att lösa ett sudoku med en dator finns några alternativ. Ett av dem är att använda sig av
backtracking. Backtracking fungerar genom att fylla i tillåtna nummer och backa tillbaka
om det inte är möjligt att lösa för att till slut fylla hela pusslet. Denna metod är en form av
Brute force-metod. Detta är dock en långsam process enligt flera källor[3][4][6] och istället
har andra tekniker används för att försöka lösa sudokuproblem, där Knuths teknik Dancing
Links och Algoritm X(DLX)[1] är en av dem.
I Knuths exempel på en implementation av DLX i programspråket C[16] används pekare för
att koppla ihop länkade listor[1]. Problemet med detta är att det finns tillfällen då pekare inte
är optimala. Ett exempel på ett scenario är vid parallellisering. När flera kärnor är inblandade
kan inte information skickas vidare till andra kärnor och vara säker på att de minnesadresser
som används fortfarande är relevanta. Ska DLX användas i detta syfte måste Knuths imple-
mentation gå igenom nod för nod och se till att alla minnesadresser är korrekta vilket är
något som vill undvikas, för det tar tid att bygga upp problemet igen.
I denna rapport har därmed valet blivit att skapa en arrayrepresentation där det är möjligt
att representera alla värden som behövs i en stor array istället och att använda sig av in-
dex istället för pekare. Syftet med detta är att det, genom att representera alla värden som
behövs i en stor array och använda sig av index, är möjligt att spara grannar för användning
av parallellisering. Istället för att behöva gå igenom alla noder och ändra varje minnesadress
är det möjligt att kopiera över en array och det är lätt att flytta över alla referenser till andra
kärnor enligt Uelschen[7], vilket kan läsas om i kapitel 2. Fokuset i denna rapport kommer
däremot vara att jämföra representationerna med varandra och inte på parallellisering. Rep-
resentationen kommer därför endast testas med en kärna och ger frågeställningen:
Hur står sig en generaliserad representation med index i en array av DLX tidsmässigt mot
en lösning som använder sig av en representation med pekare?

1.1 Ordval

Granne: En granne är en nod som har en minnesreferens genom en pekare eller ett index
till en annan nod.
Ledtråd: En ledtråd är en siffra som redan är utplacerad i ett sudokuproblem och får inte
modifieras för att lösa problemet.
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2 Relaterade arbeten

Ett arbete på St Olaf College har dokumenterat hur det är möjligt att representera ett su-
dokuproblem som en binär matris[5], vilket tillåter sudoku att lösas med Knuths Dancing
Links och Algorithm X(DLX)[1].
Algoritmer som gissar sig fram till ett svar kan däremot ha problem att lösa vissa sudokun.
Peter Norvig stötte på detta problem när han försökte lösa sudoku med en annan lösning
som fungerar på liknande sätt. Norvig visade att beroende på val av siffra är det möjligt
för en algoritm som gissar sig fram att fastna och behöva backa tillbaka många steg. Vissa
kombinationer av ledtrådar och val blir mycket mer komplexa än andra eftersom de behöver
gå igenom många fler iterationer för att hitta en lösning[11]. Detta problem är något som
även DLX lider av och visades i arbetet Solving Sudoku Puzzles av Supanath Juthacharoen-
wong, Chonnuttida Koracharkornradt och Thanapat Worasaran som hittade ett pussel där
det tar mer än tre timmar innan DLX kan terminera till skillnad från sudokuproblem som
var definierade som ”Hard”, vilket tog i genomsnitt 51 milisekunder att lösa per suduko-
problem[4].
För att försöka snabba upp resultatet av DLX i liknande fall har parallellisering blivit ett al-
ternativ och i arbetet Parallelization of the Dancing Links Algorithm visar Michael Uelschen
att DLX går att parallellisera med bra resultat. Detta observerades när Uelschen försökte lösa
n-queens-problem vilket är ett annat problem som också går att lösa med DLX. För att få
detta att fungera behövde Uelschen göra om representationen och en representation med in-
dex valdes för detta. Anledningen till detta var att det blir möjligt att kopiera informationen
till en annan kärna, något som inte går med pekare. Sedan skapade Uelschen en algoritm
som använde sig av den nya representationen och parallellism. Med algoritmen Uelschen
tog fram i sitt arbete visade det sig att ungefär 5 kärnor behövdes för att den parallella
lösningen skulle vara snabbare än utan parallellism[7].
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3 Bakgrund

Innan det är möjligt att lösa ett sudokuproblem med DLX måste flera steg utföras. För att
förstå hur hela processen fungerar behöver följande begrepp förklaras i mer detalj:

• Exact cover

• Algorithm X

• Dancing Links

Varje punkt har ett delkapitel för sig som förklarar hur det är relevant för att lösa ett su-
dokuproblem med DLX.

3.1 Exact cover

Ett Exact cover-problem är att ha en uppsättning delmängder av en basmängd M där det
är möjligt att välja ut en mängd av delmängder så att varje element i M ligger i exakt en
mängd[15]. Detta är möjligt att representera med en binär matris genom att varje delmängd
är en rad i matrisen. En kolumnrad finns sedan i matrisen för varje element i basmängden
och kolumnerna i matrisen representerar vilka element varje delmängd innehåller. Har sedan
en delmängd ett specifikt element så representeras det genom att sätta värdet i matrisen som
en etta för den kolumnraden. Då är det möjligt att lösa Exact cover-problemet genom att
välja kombinationer av rader som ger exakt en etta i varje kolumn[1][5][6].

0 0 1 0 1 1 0
1 0 0 1 0 0 1
0 1 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 1 1 0 1


Figur 1: En Binär matris som också är ett exempel på hur ett Exact cover-problem kan vara

uppbyggt.

Figur 1 är ett exempel på ett Exact cover-problem och problemet har en basmängd M = {1,
2, 3, 4, 5, 6, 7}. Följande delmängder finns sedan för att lösa problemet:

• A = {3, 5, 6}

• B = {1, 4, 7}
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• C = {,2, 3, 6}

• D = {1, 4}

• E = {2, 7}

• F = {4, 5, 7}

För att lösa detta Exact cover-problem ska unionen av de valda delmängderna innehålla ex-
akt ett element av alla element i M. Genom att observera matrisen så finns det en lösning på
problemet och är {A,D, E} eftersom att {A, D, E} = {1,2,3,4,5,6,7}.
DLX som tas upp i delkapitel 3.3.1 är en algoritm av Knuth för att kunna hitta alla lösningar
i ett Exact cover-problem[1] och är vad som kommer användas i denna rapport.
Senare i rapporten kommer även en annan variation av ett Exact cover-problem att tas upp
och refereras som Utökade Exact cover-problem. Det Utökade Exact cover-problemet in-
nehåller utöver Exact cover-problemet för sudoku också en rad tillagd överst som har bara
ettor. Dessa ettor representerar kolumnraden som existerar efter att ett Exact cover-problem
modifierats om till att använda Dancing Links-tekniken, något som tas upp i delkapitel 3.3.

3.2 Algorithm X

Algorithm X är en rekursiv algoritm som använder sig av en djupet först-sökning för att hitta
alla lösningar för ett Exact cover-problem. Denna algoritm är uppbyggd så att en nod x har
följande egenskaper:

Ta bort ett värde från en dubbellänkad lista:

L[R[x]]← L[x], R[L[x]]← R[x] (3.1)

Stoppa tillbaka ett värde i en dubbellänkad lista:

L[R[x]]← x, R[L[x]]← x (3.2)

Där L[x] är noden före x i listan och R[x] är noden efter x i listan. Fokuset ligger på den
andra operationen eftersom att den anses av Knuth vara något som programmerare missar.
Genom att x sparar sina referenser när (3.1) används kan sedan (3.2) användas för att lägga
in x i länkade listan igen. Då är det möjligt att lätt stoppa in och ta ut värden från en länkad
lista[1].

3.3 Dancing Links

Dancing Links är tekniken Knuth föreslog för att implementera Algorithm X. Varje etta i
en Exact cover representeras som en nod i en cirkulärt dubbellänkad lista. En nod x har
5 grannar som definieras som L[x], R[x], U[x], D[x] och C[x] som används för att koppla
ihop hela listan med varandra. Dessa namn är baserade på de engelska orden för Left, Right,
Up, Down och Column.
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Figur 2: Dancing Links. Alla bokstäver är kolumnnoder medan alla ettor är vanliga noder

Figur 2 beskriver hur Dancing Links kan vara kopplade med varandra och varje pil motsvarar
en granne i en riktning. Varje rad är en lista och varje kolumn är en lista. Raderna är cirkulärt
dubbellänkade genom L[x] och R[x] som motsvarar en granne till vänster respektive höger
om noden. Kolumnerna fungerar på liknande sätt och är cirkulär dubbellänkade genom U[x]
och D[x] som motsvarar en granne till norr respektive söder om noden. Finns inte någon
granne i en riktning kommer referensen istället vara sig själv vilket används för att hitta en
lösning.
Alla kolumner inkluderar även en extra nod som fältet C[x] refererar till och är de noder
som har bokstäver i figur 2. Dessa noder har utöver de grannar en vanlig nod har även in-
formation om hur många noder som finns i kolumnraden.
En extra nod kallad h används sedan för att koppla ihop kolumnraden och är en start för
algoritmen. Tanken med detta är att länka ihop alla kolumner som fortfarande behövs för att
lösaExact cover-problemet[1].

3.3.1 DLX

När ett Exact cover-problem har blivit omvandlat till en cirkulär dubbellänkad lista existerar
problemet i en struktur som kan användas i Algorithm X, vilket är något som har namnet
DLX.
Utan någon modifikation på listan kommer algoritmen dock att försöka lösa ett tomt bräde.
Därför måste varje ledtråd sättas som en lösning på problemet innan det är möjligt att
använda sökningsalgoritmen Search, se figur 3.
För att Search ska förstå vilka resultat som är en lösning på problemet sparas den motsvarande
raden i variabeln s och Cover(se figur 4) används på alla noder i raden. Variabeln s kommer
sedan användas för att hålla reda på vilka siffror och placering dessa siffror har i lösningen
på problemet.
Sökningsalgoritmen Search kan sedan användas för att hitta lösningen till sudokuproblemet
som är givet genom en rekursiv djupet först-sökning och börjas med att sätta k = 0.
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S ea rc h ( k ) :
i f R[ h ] = h

p r i n t s o l u t i o n ( s )
r e t u r n

c = ChooseColumn ( ) ;
Cover ( c ) ;
f o r r <− D[ c ] ; r != c ; r <− D[ c ]

s<− s + [ r ]
f o r j <− R[ r ] ; j != r ; j <− R[ j ]

c o v e r ( j )
e n d f o r
S ea rc h ( k +1)
pop ( s )
c = C[ r ]
f o r l <− L [ r ] ; l != r ; l <− L [ l ]

uncove r ( j )
e n d f o r

e n d f o r
uncove r ( c )
r e t u r n

Figur 3: Algoritm för att hitta alla Exact Cover-lösningar

Algoritmen börjar med att välja kolumnen som har lägst antal noder och tar bort kolumnn-
oden med Cover. Sedan väljs första noden i kolumnen och raden som den noden ligger på
noteras som ett möjligt svar på problemet. Då appliceras Cover på alla andra noder i den
raden och funktionen fortsätter rekursivt tills den inte hittar någon kolumn. Har lösningen
hittats kommer raderna som är i print solution vara de rader som representerar vilken plats
och siffra som de ligger på i sudokuproblemet. Annars går den tillbaka och utför Uncover
på den senaste noden som Cover kördes på. Algoritmen för Uncover beskrivs i figur 5.
När algoritmen har stoppat tillbaka noder med hjälp av Uncover kontrollerar algoritmen om
det finns en annan nod som är en möjlig lösning till problemet. Hittar den en annan nod
fortsätter algoritmen som beskrivet ovan. Hittas ingen annan lösning när algoritmen back-
ade tillbaka ett steg fortsätter den backa tillbaka tills den hittar en annan nod som den kan
använda sig av.
Den rekursiva funktionen kan sedan ge ett resultat på två olika sätt. Det första sättet är när
alla kombinationer har testas utan att hitta ett svar vilket betyder att problemet inte har en
lösning. Ett annat sätt är om algoritmen är i ett scenario där det inte finns någon kolumn som
är möjlig att välja, vilket är när h har sig själv som granne. Då har s en lösning på Exact
cover-problemet.
För att sökningsalgoritmen ska fungera krävs det även en implementation av en Cover och
Uncover funktion. Cover används för att ta bort en nod från den länkade listan. Sedan går
den igenom alla noder i samma kolumn, hittar alla andra kolumner som existerar på den
raden och tar bort dem från deras kolumnlista genom att applicera (3.1).
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Cover ( c )
i <− C[ c ]
R[ L [ c ] ] <− R[ c ]
L [R[ c ] ] <− L [ c ]
f o r r = D[ i ] : r != i ; r <− D[ r ]

f o r j <− R[ r ] ; j != r ; j <− R[ j ]
U[D[ j ] ] <− D[ j ]
D[U[ j ] ] <− U[ j ]
S [ j ] <− S [ j ]−1
e n d f o r

e n d f o r

Figur 4: Algoritm för cover

Något som är värt att poängtera är att algoritmen i figur 4 inte tar bort grannar från noden c.
Vad som istället händer är att referenserna sätts så att ingen nod i listan har noden c som en
granne. Anledningen till att Cover fungerar som den gör är för att det blir möjligt att lägga
in noden igen med Uncover som använder sig av (3.2).

Uncover ( c )
i <− C[ c ]
f o r r = U[ i ] : r != i ; r <− U[ r ]

f o r j <− L [ r ] ; j != r ; j <− L [ j ]
D[U[ j ] ] <− j
U[D[ j ] ] <− j
S [ j ] <− S [ j ]−1
e n d f o r

e n d f o r

Figur 5: Algoritm för uncover

Uncover används när sökningsalgoritmen inte kan gå vidare. Då är det möjligt att backa
tillbaka genom att lägga in alla grannar som togs bort av Cover från listan och stoppa tillbaka
dem i listan igen. Detta sker i motsatt ordning som Cover användes i, så att referenserna inte
försöker länkas till noder som inte existerar i listan[1].

3.4 Exact cover för sudoku

Dancing Links kräver att sudoku är i en Exact cover-form. Exact cover-problemet ska då
vara en matris som tar hand om alla möjliga fall och vad det innebär för sudokupusslet.
Problemet som skapas för ett sudoku ska sedan även kunna hantera vilka val som gjorts och
vad det uppfyller för att lösa sudokuproblemet, genom att låta raderna bestämma vad som
fylls in och kolumnerna motsvara vilka restriktioner detta har i sudokun[5]. För att skapa en
Exact cover för sudoku finns det en generaliserad formel och för ett sudoku med n siffror
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går det att använda följande formler:

n ·n ·n = Rader (3.3)

4 ·n ·n = Kolumner (3.4)

Fyran från (3.4) kommer från att det i ett sudokuproblem existerar 4 restriktioner som måste
hanteras:

• Varje ruta får bara innehålla en siffra.

• Varje siffra får endast förekomma en gång i en rad.

• Varje siffra får endast förekomma en gång i en kolumn.

• Varje siffra får endast förekomma en gång i en box.

Hur (3.3) och (3.4) är uppbyggda kommer beskrivas i delkapitel 3.4.1 och 3.4.2, med ett
exempel på ett 9x9 pussel. På liknande sätt som 9x9 går det att få ut den totala Exact cover-
storleken på 16x16 och 25x25. För att räkna ut hur strukturen på matrisen ska se ut för
16x16 och 25x25 måste därmed 16 respektive 25 användas för att räkna ut antal kolumner
per restriktion. Då är det möjligt att använda sig av att nxn ger antal kolumner som behövs
per restriktion. Att nxn ger antal kolumner per restriktion kommer motiveras i delkapitel
3.4.2.

3.4.1 Uppbyggnad av rader

Antal rader räknas ut genom att ta ett tomt pussel och räkna ut hur många valmöjligheter
som existerar. Väljs den vanliga varianten av sudoku som ett exempel existerar det 9 x 9
rutor som behöver fyllas in. Alla rutor har sedan 9 möjliga valmöjligheter eller i andra ord
siffrorna 1-9 som är möjliga att fylla in. Totalt behövs därmed 9 x 9 x 9 = 729 rader i
Exact cover-matrisen[5][6] för att representera att alla siffror kan vara i alla rutor, vilket är
resultatet (3.3) kommer att ge för n = 9.

3.4.2 Uppbyggnad av kolumner

Antal kolumner måste skapas för ett generellt problem som kan användas för alla sudokun
i den storleken och följande restriktioner måste hanteras:

• Varje ruta får bara innehålla en siffra.

• Varje siffra får endast förekomma en gång i en rad.

• Varje siffra får endast förekomma en gång i en kolumn.

• Varje siffra får endast förekomma en gång i en box.

Ett Exact cover-problem ska därmed se till att det går att välja rader som har kolumner
motsvarande vilka delar av varje restriktion som blir uppfylld. Tanken med det är då att
alla restriktioner ska bli uppfyllda samtidigt som sudokuproblemet är fullt. Ett annat sätt att
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beskriva detta är att när alla rutor har fyllts upp existerar det lika många rader i svaret på
Exact cover-problemet som antal rutor i sudokuproblemet som ska lösas.

Figur 6: Siffran tre är ifylld

I figur 6 är siffran tre satt på ruta tre. Med hänsyn till restriktionerna ovan går det att ob-
servera att ruta tre är ifylld som är på rad ett med siffran tre , kolumn tre med siffran tre och
box ett med siffran tre.
Raden som motsvarar att siffran tre existerar i ruta 3 ska därmed innehålla kolumner som
sätts på en position där algoritmen kan förstå att alla dessa fall inträffar när en siffra placeras
på denna position. Kolumnerna måste därför vara uppbyggda så att det går att bryta ner alla
restriktioner till ett visst antal kolumner.
I exemplet ovan med ett 9x9 pussel existerar det 9 rader, 9 kolumner och 9 boxar som måste
fyllas, Dessa måste sedan ha varje siffra mellan 1-9 för att kunna representera alla möjliga
fall och ger att det måste finnas 9x9 kolumner för att representera alla rader, 9x9 kolumner
för att representera alla kolumner och 9x9 kolumner för att representera alla boxar. Sedan
måste antal rutor räknas ut som är 9x9 vilket går att observera i figur 6.
Kolumnerna placeras sedan efter varandra så att 9x9 + 9x9 + 9x9 + 9x9 kolumner existerar,
där 9x9 kolumner används av varje restriktion och ger att det finns 4 x 9 x 9 = 324 kolumner
i Exact cover-matrisen[5][6], vilket är resultatet (3.4) kommer att ge för n = 9.
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4 Representation

I originella varianten av Dancing Links används 5 pekare i varje nod som pekar till olika
grannar. Dessa pekare är det som beskrevs tidigare i delkapitel 3.3 som L[x] ,R[x] ,U[x],
D[x] och C[x] vilket används för att hitta grannar till noden x. Algorithm X tar användning
av detta och bygger på att en nod med hjälp av pekare kan hitta sina grannar, vilket inte är
möjligt i en lösning som använder sig av index. Därmed behöver alla grannar göras om till
ett index i en array som uppfyller samma funktionalitet.
För att kunna skapa en arrayrepresentation som inte använder pekare är det viktigt att kunna
få information om en nod genom positionen noden har på grund av att en lösning med index
kommer ge en position på en nod istället för noden i sig. Genom att istället spara alla noder
i en array som är baserad på storleken av det Utökade Exact cover-problem uppfylls detta,
där alla ettor i det Utökade Exact cover-problemet är utbytta mot dess respektive nod. Då är
det möjligt att med en position på noden som efterfrågas hämta ut noden som ligger på en
specifik position.

4.1 Uppbyggnad av grannar

Arrayrepresentationen som ska skapas ska kunna spara två värden för varje möjlig granne.
Detta ger en array som är uppbyggd på följande sätt:

E ·m+ r · c+ k = Rad (4.1)

(E ·m+1)+ r · c+ k = Kolumn (4.2)

Där E är antal index på det Utökade Exact cover-problemet, m är ett nummer som separerar
de olika grannarna, r är vilken rad som noden är på i det Utökade Exact cover-problemet,
c är antal kolumner som existerar i det Utökade Exact cover-problemet och k är kolumnen
som noden är på i det Utökade Exact cover-problemet. Alla grannar är sedan representerade
med en siffra 0,2,4, 6 eller 8 som m-värde och används för att separera varje granne.
Denna lösning ger att varje sorts granne har en plats som är 2E stor för att spara information
om positionen. Vilken rad en granne ligger på sparas sedan i första halvan av platsen och
kolumnen på sparas på den andra halvan. Då är det möjligt att använda sig av (4.1) och
(4.2) för att hämta ut grannar genom att specificera vilken granne som efterfrågas genom ett
m-värde och positionen som noden är på i det Utökade Exact cover-problemet.
Slutligen behövs även ett separat fall existera för att hämta ut information från h. Noden
h har bara två pekare som måste tas till hänsyn och existerar inte i Utökade Exact cover-
problemet eller i beräkningen för att få ut E. Detta är enklast löst genom att att stoppa in
informationen om h i slutet av arrayen. Slutresultatet är en array som kan beskrivas som
följande:

DancingLinks[(E ·10)+4]
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Eftersom att denna lösning är baserad på hur stort det Utökade Exact cover-problemet är så
går det att lösa alla storlekar av Exact cover-problem med denna lösning. Detta inkluderar
även Exact cover-problem som inte har med sudoku att göra.

4.2 Funktioner för att använda den nya representationen

För att detta ska fungera måste minst två funktioner skapas och exact cover-problemet måste
vara i formen Utökade Exact cover-problem för att inkludera att kolumnnoderna också har
grannar. Den första funktion ska kunna givet ett m-värde som definierades i delkapitel 4.1
och en nod använda sig av (4.1) och (4.2) för att hämta ut en nod från en array fylld med
alla noder.
Den andra funktionen som måste existera är en funktion som kan ta två noder och ett m-
värde. Funktionen ska då se till att den specificerade grannen till första noden sätts till att
vara den andra noden. Genom m-värdet och nod ett’s r- och k-värde är det möjligt att hitta
vilka två index som ska specificeras för grannen med hjälp av (4.1) och (4.2), där (4.1)
innehåller raden nod två ligger på det Utökade Exact cover-problemet och (4.2) innehåller
kolumnen nod två ligger på i det Utökade Exact cover-problemet.
Ett exempel på hur implementationen av dessa funktioner kan se ut finns som figur 7 och 8.

Ge t node ( Node , m)
r <− Node . row
k <− Node . c o l
Neighbour row <− Danc ingLinks [ ( E∗m) + r ∗c + k ]
N e i g h b o u r c o l <− Danc ingLinks [ ( E∗m+1)+ r ∗c + k ]
r e t u r n n o d e m a t r i x [ Neighbour row ] [ N e i g h b o u r c o l ]

Figur 7: Exempel på en algoritm för att hämta ut en granne från listan

S e t n o d e ( Node , Neighboor node , m)
r <− Node . row
k <− Node . c o l
r2 <− Neighbour node . row
k2 <− Neighbour node . c o l
i f i s h ( r , k )

Danc ingLinks [ ( E∗10) + g e t h r o w (m) ] <− r2 ;
Danc ingLinks [ ( E∗10) + g e t h c o l (m) ] <− k2 ;

e n d i f
e l s e

Danc ingLinks [ ( E∗m) + r ∗c + k ] ] <− r2 ;
Danc ingLinks [ ( E∗m+1) + r ∗c + k ] <− k2 ;

e n d e l s e
r e t u r n

Figur 8: Exempel på en algoritm för att stoppa in en ny granne till noden
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5 Metod

I detta kapitel kommer testmiljön att beskrivas. Språket som representationerna är imple-
menterade i är C++. C++ valdes av två anledningar. Den första anledningen var att C++
tillåter en implementering med pekare och den andra anledningen är att C++ är snabbare än
många andra språk[8]. Två program skapades med exakt samma algoritmer för DLX, där
skillnaden var hur de sparade ner grannar. Båda programmen läste sedan in samma sudoku
från textfiler. Dessa textfiler innehöll sudoku och ett exempel på ett sudoku i en textfil finns
i figur 9.

0 0 0 0 0 6 0 5 9
4 0 8 0 9 0 0 0 0
0 0 5 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 8 0 5 0 3
0 8 0 0 3 0 0 0 0
0 6 0 0 4 0 2 0 7
0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 0 0 0 0 1 8 3 0
0 1 3 9 0 7 0 0 0

Figur 9: Exempel på sudoku i en textfil. En nolla representerar att rutan är tom

När alla sudokun har lästs in från en fil startas tidtagningen. Denna tidtagning mäts genom
att använda funktionen Chrono[10]. Chrono tillåter programmeraren att jämföra mycket ko-
rta tidsperioder och används för att jämföra sudokun som algoritmen löser under en sekund.
Testerna som mäts kan sedan delas upp i 3 olika delar där ett test går igenom 9x9, ett test
går igenom 16x16 och ett test går igenom 25x25. Dessa test kommer både mäta hur lång tid
det tar för att bygga upp Dancing Links och hur lång tid det tar för att hitta en lösning på
sudokuproblemet.
9x9-Testet använder de 1000 första sudokun i Royle’s databas[12]. Antalet sudokun valdes
för att det skapade mest konsekventa resultat och för att minska att processer i bakgrunden
modifierade resultatet.
16x16-testet använde sudokun som är hämtade från internet[14]. Dessa pussel var definier-
ade som svåra 16x16 för en dator att lösa[9]. 10 av pusslerna valdes sedan slumpmässigt för
att göra testet mer konsekvent genom att minska sannolikheten att processer i bakgrunden
kan modifiera resultatet.
Ett tredje test inkluderades för att se hur implementationen hanterade ett 25x25 sudoku
mest för att se att det är möjligt att lösa 25x25. Detta test kördes om flera gånger på samma
sudoku och medelvärdet togs från alla resultat. 25x25 problemet som testades var lätt för
standarden av 25x25 och hittades på ett forum som är dedikerat för att lösa sudokuprob-
lem[13]. Vad lätt är i detta sammanhang kommer definieras i delkapitel 5.1.
Alla tester mättes på en dator med samma specifikationer. Dessa specifikationer går att se i
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tabell 1.

Tabell 1 Specifikationer

Dator
OS Ubuntu 17.04
Processor Core I7-4700MQ 2.4GHz
Ram 16 GB ram

5.1 Svårighetsgrad av pussel

När ett sudoku ska lösas med en backtracking-algoritm blir det en stor skillnad tidsmässigt
när algoritmen behöver gå igenom många iterationer. Svårighetsgraden av pusslet är därmed
baserat på hur många iterationer som behövs i alla for-loopar. Ett pussel som är lätt kan
lösas med få iterationer medan ett svårt pussel kräver många iterationer.
Med svåra pussel är det möjligt att testa sudokuproblem som spenderar mer tid på att söka
efter en lösning jämfört med att bygga upp representationen.
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6 Resultat

I detta kapitel kommer tiden att mätas på hur lång tid det tar för båda representationer att gå
igenom 9x9 , 16x16 och 25x25. En jämförelse av tidsåtgången beroende på antal rekursioner
för de två metoderna finns i figur 10 och 12 för 9x9 respektive 16x16. Ett genomsnittvärde
på hur lång tid det tog för att skapa den länkade listan finns sedan i tabell 3.
Genom att låta varje representation lösa 1000 9x9 sudoku summerades tiden som togs för
alla sudokuproblem och resultatet av detta finns i tabell 2. Liknande som 9x9 summerades
tiden det tog för 16x16 och det individuella 25x25 problemet där resultatet av båda testerna
finns i tabell 2. För 16x16 valdes däremot 10 sudokun istället för 1000.

Tabell 2 Resultatet av sökningstiden för alla tester

Storlek Exact cover storlek Antal Sudoku Pekare(s) Array(s)
9x9 729x324 1000 1,5 2,7

16x16 4096x1024 10 31,1 136
25x25 15625x2500 1 0,55 1,74

Figur 10: Jämförelse mellan tid i mikrosekunder och rekursioner för 9x9.
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Figur 11: Jämförelse mellan komplexiteten för 9x9. Det minst komplexa problemet för
implementationen är satt som 1 och alla andra utvalda sudokuproblem jämförs
med tiden det tog för det minst komplexa problemet av den lösningen.

Figur 12: Jämförelse mellan tid i sekunder och rekursioner för 16x16.
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Figur 13: Jämförelse mellan komplexiteten för 16x16. Det minst komplexa problemet för
implementationen är satt som 1 och alla andra utvalda sudokuproblem jämförs
med tiden det tog för det minst komplexa problemet av den lösningen.

Tabell 3 Antal sekunder för att bygga upp den länkade listan i genomsnitt

Storlek Pekare(s) Array(s)
9x9 0,010 0,015

16x16 0,179 0,210
25x25 1,553 1,982
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7 Diskussion

Genom att observera figur 11 och 13 går det att se att tidsåtgången för de två implemen-
tationerna verkar öka proportionellt med varandra och komplexiteten på båda implemen-
tationerna är densamma, vilket tyder på att samma steg utförs. Lösningen med pekare kan
däremot direkt få ut informationen den vill ha medan arrayrepresentationen kräver att en
funktion hämtar ut noden, vilket ser ut att ta mycket längre tid. Teoretiskt bör det däremot
vara möjligt att göra arrayrepresentationen snabbare än representation med pekare om par-
allellisering används för att minska tiden det tar för varje rekursivt anrop mer än tiden
som man tappar från att hämta ut noder i arrayrepresentationen. När detta sker praktiskt
är däremot svårare att mäta med hårdvaran och mjukvaran som användes för detta test.
Ett stort argument för att hitta en snabbare lösning är att det kan vara svårt för en människa
att se vad som är lätt eller svårt[6 s. 26]. Tekniken som används i Dancing Links är långt från
vad en normal människa använder för att lösa sudoku. Som ett exempel om sudokuprob-
lemet som Solving Sudoku Puzzles definieras som ”Extremely Hard Puzzle”[4] ska lösas
kommer det vara ett mycket mer komplicerat problem jämfört med ett pussel som är definierat
som ”Hard”. Ska ett pussel som ”Extremely Hard Puzzle” eller ett mer komplext prob-
lem lösas med DLX blir Uelschens lösning[7] på parallellisering av DLX relevant, speciellt
eftersom att det kan ta timmar innan algoritmen kan terminera. Då kan det vara rimligt att
använda sig av parallellisering på arrayrepresentationen även om man räknar med att ar-
rayrepresentationen tar längre tid att bygga upp, vilket går att se i resultatet som visas i
tabell 3.
Anledningen till att det tar längre tid att bygga upp den länkade listan är för att när Exact
cover-problemet ska byggas upp som en lista måste två värden sättas för varje granne, till
skillnad från en representation med pekare som endast kräver ett värde. Detta kräver mer
minne och gör att det tar längre tid att skapa alla grannar.
Utan parallellisering verkar däremot inte lösningen kunna matcha pekarna när det gäller ef-
fektivitet om algoritmen körs med en kärna. Den stora styrkan med att ha en representation
baserat på en array verkar därmed endast vara att inte behöva gå igenom varje nod för att
kopiera alla pekare i varje nod. När mer komplexa problem behöver lösas blir det svårare
att argumentera för en lösning med en array om parallellisering inte används.
Sedan är det även en intressant fråga om DLX algoritmen som definierades i 3.3.1 är den
bästa lösningen för att lösa sudoku eller om det är möjligt att lösa sudoku med en algoritm
på något annat sätt. Som Solving Sudoku Puzzles fick fram som resultat[4] existerar det
problem som tar mycket kortare tid när Norvigs algoritm[11] används jämfört med DLX.
En av anledningarna till detta kan vara att DLX försöker att hitta alla lösningar, vilket inte
är relevant om man vill lösa ett sudokuproblem. Då ger det inget att lösa sudokuproblem
parallellt med DLX om man kan lösa sudoku med någon annan algoritm snabbare. Därav
kan det vara relevant att testa arrayrepresentationen på andra Exact cover-problem istället i
framtiden.
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7.1 Uppbyggnad av arrayrepresentationen

Eftersom att det ska vara lätt att skicka över information var idén att skapa en array som
kunde användas för att spara alla grannar. Processen var därmed att stegvis göra om repre-
sentationen till hur den såg ut idag.
Representationen började med att vara uppdelad i 5 arrayer, en för varje granne och varje
array var tvådimensionell. Den första lösningen för att skapa en stor array var sedan att slå
ihop dem och placera varje granne efter varandra. Slutligen valdes det även att göra om den
tvådimensionella arrayen till endimensionell vilket skapade arrayrepresentationen som den
ser ut idag.

7.2 Funktioner för arrayrepresentationen

När funktionerna skapades började jag med att jämföra en sträng för att hitta en granne.
Resultatet av detta var en lösning som tog ungefär 4 gånger längre tid som det tar idag med
samma representation.
För att komma runt detta och göra implementationen snabbare delades funktionerna upp
för varje granne, så att när en funktion kallades behövde inte grannen specificeras vilket gav
resultatet jag fick idag. Detta tyder på att det kanske är möjligt att ytterligare öka hastigheten
om funktionerna skrivs om och det betyder att en möjlighet kan finnas för att använda färre
kärnor för liknande resultat.
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8 Slutsats och framtida arbeten

Som en slutsats till frågeställningen är det inte möjligt med lösningen som existerar i denna
rapport och en kärna att få arrayen att vara lika effektiv som pekarna. Implementationen för
att göra denna algoritm parallell är därmed en viktig del för att kunna använda arrayrep-
resentationen. En rimlig gissning är dock att använda 6 kärnor och justera beroende på
problemet som ska lösas baserat på resultaten som Uelschen tog fram. Ett framtida arbete
kan därmed vara att använda sig av Uelschens lösning och ta fram en parallell lösning som
löser sudoku.
Ett annat framtida arbete kan vara att göra arrayrepresentationen mer specialiserad för att
lösa sudoku genom att göra en representation som tar mindre plats i minnet. Under tiden ar-
rayen fortfarande var tvådimensionell och uppdelad observerades det även att det var möjligt
att skapa en mycket mindre array om nödvändigt. Genom att använda sig av att det finns
exakt 4 restriktioner i varje rad är det möjligt att när en nod ska hämtas ur en rad kon-
trollera vad noden faktiskt vill ha för information. Då är det möjligt att ge ett index för att
spara information om hela restriktionen och hänvisa till det index i arrayrepresentationen
när information om den restriktionen efterfrågas. Denna lösning fungerade däremot inte när
arrayen slogs ihop för att det finns lika många kolumnnoder som antal kolumner i ett Exact
cover-problem. Lyckas däremot en sådan lösning skapas är det möjligt att arrayrepresenta-
tionen blir snabbare än vad den är idag.
Slutligen finns även möjlighet att kolla noggrannare på hur DLX skalar med större sudokun.
Med laptopen som beskrevs i metod var det svårt att hitta en balans av enkla och svåra su-
dokun som kunde lösas inom rimlig tid. Då är det även rimligt att testa om det finns någon
algoritm som är snabbare än DLX på att lösa sudoku.
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[7] Michael Uelschen, Parallelization of the Dancing Links Algorithm, Osnabrück, Ger-
many, 2013

[8] Robert Hundt, Loop Recognition in C++/Java/Go/Scala, Mountain View, CA, 2011

[9] Sudoku Programmers Forum, Hemsida, (Taget 3 juni 2018), http://programmers.
enjoysudoku.com/www.setbb.com/sudoku/viewtopic31b2.html?t=141

[10] Cplusplus, Chrono, Hemsida (Taget 29 maj 2018), http://www.cplusplus.com/
reference/chrono/

[11] Peter Norvig, Solving Every Sudoku Puzzle, Hemsida, (Taget 31 maj 2018), http:
//norvig.com/sudoku.html

[12] Gordon Royle, Minimum Sudoku file, Hemsida, The University of Western Australia,
(Taget 31 maj 2018), http://staffhome.ecm.uwa.edu.au/˜00013890/sudoku17,
Licensierad med Creative Commons 2.5

[13] The New Sudoku Players’ Forum, 25x25 sudoku, Hem-
sida, (Taget 31 maj 2018), http://forum.enjoysudoku.com/
giant-sudoku-s-16x16-25x25-36x36-100x100-t6578-90.html

[14] 16x16 sudoku, Hemsida, (Taget 3 juni 2018), http://magictour.free.fr/top46
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