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Abstract

Sudoku is a popular game of logic in the form of a puzzle. Sudoku
puzzles are printed daily in Swedish newspapers. The challenge of sol-
ving these puzzles have inspired many programmers to develop Sudoku-
solving algorithms. These algorithms use different approaches in order
to quickly and efficiently solve the puzzles. One such approach is the use
of logical strategies initially developed for human players. The purpose
of this project is to benchmark and compare different approaches and
algorithms. The results of the benchmarks is then used to evaluate the
strength and weaknesses of each algorithm. The benchmark is perfor-
med with 12000 Sudoku puzzles of varying difficulty. The study shows
that Dancing Links is the best performing algorithm in general. Dancing
Links excels in each comparison criteria, one of which is solving speed.
An algorithm that does not impress is Backtracking. The algorithm con-
sistently takes the most time to solve a puzzle. The solving speed of
the algorithm also varies greatly depending on the number of clues in
the puzzle. This makes the algorithm less suitable for applications we-
re solving speed is of concern. Only the strategy-based algorithm fails
to solve all the puzzles. However the algorithm did manage to solve
the easier puzzles and is consistently faster than Backtracking. A trend
was observed where the algorithm’s speed was negatively affected by an
increasing difficulty.



En studie om styrkor och svagheter hos sudokulösande
algoritmer

Sammanfattning

Sudoku är ett populärt logikspel i form av ett pussel. Sudokupussel
trycks dagligen i svenska dagstidningar. Programmerare har inspirerats
av pusslets utmaning och skapat algoritmer ämnade att lösa dem. Al-
goritmerna använder flera olika angreppssätt för att snabbt och effektivt
kunna lösa pusslen. Ett sådant angreppsätt är användandet av logiska
strategier som tillämpas av erfarna sudokulösare. Syftet med detta pro-
jekt är att mäta och jämföra olika algoritmer och angreppssätt. Resulta-
ten av mätningen ligger till grund för en utvärdering av varje algoritms
styrkor och svagheter. Mätningen utförs med 12000 olika sudokupus-
sel av varierande svårighetsgrad. Av de fyra algoritmerna som ingår i
projektet så är Dancing Links den generellt bästa algoritmen. Dancing
Links utmärker sig i samtliga jämförelsekriterier och står ut extra myc-
ket i kriteriet hastighet. En algoritm som inte imponerar är Backtrac-
king. Algoritmen tar längst tid på sig att lösa pussel. Hastigheten varie-
rar även stort beroende på antalet ledtrådar i pusslet. Det är därför inte
lämpligt att använda algoritmen om hastighet är ett viktigt krav. Endast
den strategibaserade algoritmen misslyckades med att lösa samtliga pus-
sel. Algoritmen lyckades dock lösa de enklare pusslen och hastigheten
var bättre än Backtracking. En trend observeras där algoritmens hastig-
het påverkades negativt av en ökande svårighetsgrad.
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3.2 Implementation av algoritmer 11

3.2.1 Backtracking 12

3.2.2 Dancing Links 12

3.2.3 SAT-Reducering 13

3.2.4 Strategibaserad 13

3.3 Bedömningskriterier för jämförelse av algoritmer 14

3.3.1 Hastighet 14

3.3.2 Korrekthet 15

3.3.3 Tidskomplexitet 15

3.4 Mätningen 15

3.4.1 Mätverktyg 15

3.4.2 Utförande och villkor 16



4 Resultat 17

4.1 Korrekthet 17

4.2 Hastighet 17

4.3 Tidskomplexitet 17

5 Diskussion 23

5.1 Hastighet 23

5.2 Korrekthet 23

5.3 Tidskomplexitet 24

6 Slutsats 25

Källförteckning 26

A Appendix 27

B Appendix 29



1(34)

1 Introduktion

Sudoku är ett logikspel i form av ett pussel. Ett sudokupussel löses genom att placera ut
siffror i ett rutnät under ett fåtal givna restriktioner. En viktig aspekt av ett sudokupussel
är att en spelare kan tillämpa logiska strategier för att lösa pusslet. Under de senaste tio
åren har Sudoku vuxit i popularitet och numera trycks dagliga pussel av de flesta svens-
ka tidningar. I och med den växande populariteten har även en hel del litteratur skrivits.
Litteraturen beskriver bland annat logiska strategier för att lösa dessa pussel [2]. Även pro-
grammerare har funnit intresse för Sudoku. Genom åren har flera algoritmer utvecklats för
att lösa sudokupussel med hjälp av en dator. Till skillnad från de logiska strategierna som
tillämpas av människor har dessa algoritmer kunnat tas fram utan hänsyn till människors
begränsade minneskapacitet. Backtracking är en sådan algoritm [11]. Backtracking och va-
rianter av Backtracking är nog den oftast förekommande algoritmen som används för att
lösa sudokupussel på en dator. Men mer avancerade algoritmer har också tagits fram. En
sådan algoritm är Dancing Links som löser sudokupussel genom att transformera pusslet
till det generella datalogiska problemet exakt mängdtäckning [6]. I detta arbete kommer
några av dessa datoralgoritmer att jämföras med varandra. Dessutom kommer en algoritm
att skapas som är baserad på grundläggande strategier som används av människor. Detta för
att kunna se hur en sådan algoritm kan mäta sig gentemot datoralgoritmerna.

1.1 Syfte

Syftet med detta projekt är att få en större förståelse för hur sudokustrategier som används av
människor kan implementeras och sedan tillämpas av en dator. Jämförelsen mellan algorit-
mer kommer ge en inblick i varje algoritms svagheter och styrkor. Resultatet av jämförelsen
kan således ligga till grund vid ett designbeslut för en sudokulösare eller problem av lik-
nande karaktär. Studien kan potentiellt också bidra till en diskussionen kring hur en dator
ska lösa sudokupussel av generell storlek. Pusslet har nämligen visats vara ett NP-komplett
problem [1].

• Hur står sig algoritmerna gentemot varandra i jämförelsen?

• Finns det en algoritm som är generellt bättre än de andra med avseende på kriterierna?

• Finns det algoritmer som är bättre anpassade för vissa svårighetsgrader av pussel?

• Finns det algoritmer som är bättre anpassade för vissa användningsområden?

Nedan följer en sammanställning av projektets delmoment.

• Implementation av en algoritm baserad på mänskliga strategier
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• Implementation av algoritmen Dancing Links

• Implementation av algoritmen SAT-Reducering

• Implementation av algoritmen Backtracking

• Jämförelse av algoritmer med avseende på hastighet, korrekthet och tidskomplexitet

Projektet kommer endast involvera traditionella Sudokupussel. Det betyder att endast pussel
av storlek 9×9 med en enda lösning kommer att ingå.
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2 Bakgrund

Inom detta kapitel ges en beskrivning av Sudoku och dess spelregler. I kapitlet ges även en
genomgång av de vanligaste och grundläggande strategierna för att lösa sudokupussel med
logik. Avslutningsvis beskrivs datoralgoritmerna som ingår i projektet.

2.1 Sudoku och dess spelregler

Ett sudokupussel består utav ett rutnät av storlek n2 × n2, där n är ett heltal större än 1.
Varje ruta i rutnätet kallas för en cell. Rutnätet är uppdelat i rader, kolumner och så kallade
lådor. Lådorna är av storlek n2. Pusslet anses vara löst då varje siffra i intervallet 1−n2 har
placerats ut i rutnätet och inga spelregler har brutits. De spelregler som gäller är att varje cell
måste innehålla precis en siffra och varje rad, kolumn samt låda måste innehålla samtliga
siffror i intervallet. [4] Under spelets gång kan en cell ha flera alternativ bland siffrorna.
Dessa kallas för cellens kandidater. Majoriteten av de logiska strategierna är ämnade att
utesluta kandidater för en cell så att den korrekta siffran kan utses.

Den klassiska varianten av pusslet består av 81 celler strukturerade i 9 rader, 9 kolumner
och 9 lådor. För ett klassiskt sudokupussel gäller det därmed att siffrorna 1-9 ska fördelas
i rutnätet enligt reglerna, se Figur 1. Varje pussel börjar med en uppsättning ledtrådar. En
ledtråd är de celler som redan vid spelets början har tilldelats en siffra. Möjligheten att
variera dessa ledtrådar resulterar i att en stor mängd unika sudokupussel kan skapas. Det
gäller dock att för ett giltigt 9× 9 sudokupussel måste det finnas som minst 17 ledtrådar
[5]. Dessutom måste minst 8 av de 9 siffror som ingår i pusslet finnas representerade bland
ledtrådarna. Detta är för att säkerställa att endast en korrekt lösning existerar för pusslet.

2.2 Logikbaserade strategier

I denna sektion beskrivs de vanligaste och mest grundläggande strategierna som används av
människor för att lösa sudokupussel. Gemensamt för samtliga strategier är att deras syfte är
att eliminera kandidater för en tom cell. När en enda kandidat återstår för en cell betyder
det att den siffran ska tilldelas cellen.

Naken singel

En naken singel är utan tvekan den enklaste logiska strategin att tillämpa. En naken singel
uppstår då endast en kandidat finns för en cell [3]. Det betyder att den enda siffran som kan
tilldelas cellen är kandidaten. I Figur 2 är 6 stycken nakna singlar markerade.
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Figur 1: Ett klassiskt 9× 9 sudokupussel. De mindre sifforna representerar cellens kandi-
dater.

Naket par

Ett naket par bildas då två celler i samma rad, kolumn eller låda har exakt två likadana
kandidater. Det betyder att varje kandidat måste tillhöra någon av de två cellerna. Man kan
därmed utesluta dessa två kandidater från resterande celler i samma rad, kolumn eller låda.
[3]

Naken trippel och kvadrupel

En naken trippel eller kvadrupel är nästintill det samma som ett naket par. Skillnaden är
att för en naken trippel så behöver inte de tre cellerna på samma rad, kolumn eller låda
innehålla exakt 3 kandidater vardera. Det enda som gäller är att varje cell har två eller tre
kandidater och tillsammans ska de tre cellerna ha exakt 3 distinkta kandidater. [3] I Figur 3
visas ett exempel på en naken trippel. Samma undantag gäller för en kvadrupel.
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Figur 2: Nakna singlar kan ses i de grönmarkerade cellerna. Endast 1 kandidat existerar för
respektive cell och är därför den enda siffra som kan tilldelas cellen.

Figur 3: De tre grönmarkerade cellerna bildar en naken trippel. Förekomsten av kandida-
terna 1, 4 och 9 kan således tas bort från de övriga cellerna i kolumnen och lådan.
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Dold singel

En dold singel återfinns där en cell är ensam om att ha en specifik kandidat i sin rad, kolumn
eller låda. Eftersom kandidaten inte tillåts placeras i någon annan cell så måste den tillhöra
cellen i fråga. Detta kan liknas med en naken singel där en cell endast har en kandidat, men
för en dold singel gäller det alltså att kandidaten endast har en cell att bli tilldelad. [3] Figur
4 illustrerar en dold singel.

Figur 4: I den blåmarkerade lådan ser vi att kandidaten 4 endast existerar i den övre mit-
tersta cellen. Detta är en dold singel och siffran 4 måste därmed tilldelas cellen.

Dold par, trippel och kvadrupel

För ett dolt par gäller det att två kandidater endast finns representerade i två celler på samma
rad, kolumn eller låda. Genom logik kan vi dra slutsatsen att respektive kandidat måste
tilldelas någon av de två cellerna. Alla övriga kandidater för dessa celler kan därmed tas
bort. Samma logik gäller för dolda tripplar och kvadruplar, men likt nakna tripplar och
kvadruplar så behöver inte samtliga celler innehålla alla 3 eller 4 kandidater. [3] Figur 5
visar en dold trippel som dessutom leder till en dold singel samt en naken singel.
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Figur 5: En dold trippel visar sig i den markerade lådan. De orangefärgade kandidaterna
5, 8 och 9 tillhör någon av de 3 cellerna. Vi kan därför stryka de rödmarkerade
kandidaterna för dessa celler.

2.3 Datoralgoritmer för lösning av sudokupussel

I denna sektion beskrivs de algoritmer som används inom projektet. Samtliga datoralgorit-
mer kräver en stor mängd minne vilket gör dem högst olämpliga, om inte omöjliga, för en
människa att tillämpa. Utöver minneskapacitet behöver algoritmerna också snabbt kunna
återställa pusslet om ett felaktigt beslut tas.

2.3.1 Backtracking

Backtracking är en ofta använd algoritm i många olika sammanhang. Dess angreppssätt är
mycket enkelt, den prövar tills den lyckas. När det gäller sudokupussel betyder detta att
den tilldelar en cell en siffra. Därefter så kontrolleras pusslets nya tillstånd så att det inte
bryter mot reglerna för Sudoku. Om inga regler brutits så går algoritmen vidare till nästa
cell. Om tilldelningen innebar ett brott mot någon regel så återställs pusslet till tillståndet
innan tilldelningen av siffran. Därefter provar algoritmen att tilldela en annan siffra. Denna
process upprepar sig tills dess alla celler blivit tilldelade en siffra.

2.3.2 Dancing Links

Dancing Links är en algoritm som utvecklats av Donald Knuth [6]. Dess syfte är att lösa
problemet exakt mängdtäckning. Problemet kan ses som att ur en matris fylld med ettor och
nollor välja ut rader så att de valda radernas kolumnsummor blir exakt 1. Ett sudokupussel
kan abstraheras till en exakt mängdtäckningsmatris. Det innebär att man kan skriva om ett
sudokupussel till en exakt mängdtäckningsmatris och lösa problemet med Dancing Links.
Lösningen för den exakta mängdtäckningsmatrisen kan därefter översättas tillbaka till ett
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löst sudokupussel. För att abstrahera ett sudokupussel till en exakt mängdtäckningmatris så
måste raderna i matrisen motsvara restriktionerna i Sudoku. Dessa är:

• En cell får endast innehålla 1 siffra

• En siffra får endast förekomma 1 gång per rad

• En siffra får endast förekomma 1 gång per kolumn

• En siffra får endast förekomma 1 gång per låda

Matrisens storlek blir 4y2 × y3, där y är antalet kolumner i sudokupusslet. För ett pussel
av storlek 9× 9 resulterar detta i en matris bestående av 324 restriktioner och 729 möjliga
sätt att placera en siffra. Se Figur 6 för ett exempel på en exakt mängdtäckningsmatris som
skapats av en 2×2 Latin Square. En Latin Square kan ses som ett Sudoku utan lådor. För ett
Sudoku skulle fler kolumner tillkomma för att representera restriktionerna på lådor. I Figur
7 ges en förklarade bild på hur dessa rader ska tolkas. När en exakt mängdtäckningsmatris
konstruerats så går algoritmen igenom varje rad och plockar ut de rader som tillfredsställer
att varje kolumns summa ska vara exakt 1. Detta görs med en rekursiv djupet-först sökning.
Om algoritmen inte kan välja ut fler rader för att någon kolumnsumma blir mer än 1 så
backar den till föregående val och väljer en alternativ rad istället. En lösning för ett 9× 9
sudokupussel utgörs av 81 rader. Detta eftersom att varje rad motsvarar en unik cell position
och siffer tilldelning. 

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


Figur 6: Den exakta mängdtäckningsmatrisen som motsvarar en 2 × 2 Latin Square.

Lösningen till problemet fås genom att välja ut rad 1, 4, 6 och 7. Samtliga ko-
lumner får då kolumnsumman 1.

2.3.3 SAT-Reducering

Detta tillvägagångsätt för att lösa sudokupussel presenterades av Tjark Weber [9]. Algorit-
men bygger på att bryta ned pusslet till en satslogisk formel som endast är satisfierbar då
pusslet har en lösning. När den satslogiska representationen av pusslet tagits fram gäller det
att hitta en sanningstabell som satisfierar formeln. När lösningen till formeln är funnen kan
dess sanningstabell sedan översättas tillbaka till en lösning för sudokupusslet. Den satslo-
giska formeln kan bli upp till 729 variabler och 11745 klausuler lång. Men oftast blir den
mindre beroende på hur många ledtrådar sudokupusslet har. [9]
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Figur 7: Matrisen representerar restriktionerna för en Latin Square av storlek 2×2. För ett
Sudokupussel utökas matrisen med kolumner för restriktioner på lådor. De svarta
cellerna kan också ses som 1:or och de vita som 0:or. Figurens syfte är att klargöra
radernas betydelse i Figur 6. Den första raden betyder således att positionen (1,1)
är ockuperad, siffran 1 finns i rad 1 och kolumn 1.
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3 Metod

3.1 Testmiljö

I denna sektion anges vilken hårdvara och mjukvara som användes under mätningarna.
Dessutom diskuteras hur testdata tagits fram och hur svårighetsgraderingen gjorts för de
pussel som ingår i projektet.

3.1.1 Hårdvara och mjukvara

För att säkerställa att så få externa faktorer som möjligt ska påverka projektets mätdata, så
utfördes samtliga mätningar vid samma tillfälle och på samma dator. Datorns specifikationer
följer nedan:

Modell Lenovo R400 laptop

CPU Intel(R) Core(TM)2 Duo T6670 2.2Ghz

Minne 4GB PC3-8500 SO-DIMM

OS Linux Mint 16, Mate 1.6.1, Linux kernel 3.11.0–12-generic

Samtliga tester exekverades via Eclipse Kepler.

3.1.2 Testdata

För att kunna generera ett stort antal sudokupussel för projektet har den interna genera-
torn i Sudoku Explainer [10] använts. Sudoku Explainer är ett program som är ämnat att
interaktivt förklara diverse mänskliga strategier. Genom att modifiera dess interna pusselge-
nerator kunde pussel inom specifika svårighetsgrader sparas till fil. Generatorn fungerar så
att en lista anges innehållande de symmetrier man önskar att pusslet har. Därefter väljs ett
svårighetsintervall som pusslet ska befinna sig i. Generatorn slumpar först en symmetri från
den angivna listan och fortsätter därefter att slumpmässigt fylla ett rutnät med siffrorna 1-9.
När rutnätet är fyllt så plockas ett slumpmässigt antal siffror bort från rutnätet. Varje gång
en siffra tas bort så kontrolleras det av en intern sudokulösare för att säkerställa att pusslet
fortfarande är giltigt. Samtidigt som detta sker så bestäms också pusslets svårighetsgrad.
Slutligen returneras pusslet om svårighetsgraden är inom det önskade intervallet. Det retur-
nerade pusslet skrivs därefter ut till en vanlig textfil. I Figur 8 visas ett sudokupussel och
dess motsvarighet lagrat på fil. Symmetrierna som ingick i genereringen valdes utifrån de
symmetrier som Sudoku Explainer använder som standard. Vilka dessa är följer nedan:

• Ortogonal

• Bidiagonal



11(34)

• 180 grader rotationssymmetri

• 90 grader rotationssymmetri

• Full symmetri (Alla symmetrier runt de 8 axlarna och under 90 graders rotation)

Figur 8: Till vänster om figuren ses ett sudokupussel. Till höger är pusslets motsvarighet
som det lagras på fil. Notera att tomma celler lagras som punkter.

3.1.3 Definition av svårighetsgrad

Tyvärr finns idag ingen standard för att bestämma svårighetsgraden för ett sudokupussel.
Sanningen är den att flera olika sätt existerar och många av dem hemlighålls av kommersi-
ella syften. [8] En metod som ibland används är helt enkelt att gradera ett pussel beroende
på hur många ledtrådar som är givna. Detta är ett enkelt men grovt sätt att gradera ett sudo-
kupussel. Detta beror delvis på att ett pussel som har fler ledtrådar fortfarande kan kräva att
en mycket mer avancerad strategi används för att nå lösningen. En avancerad strategi i den
meningen att den inte går att tillämpa utan att noteringar görs. En alternativ metod för att
avgöra svårighetsgraden är att undersöka vilka strategier som krävs för att lösa pusslet [8].
Strategierna viktas då beroende på hur svåra de upplevs vara för en människa att tillämpa.
När ett pussel sedan ska graderas görs det genom att man dels identifierar den svåraste stra-
tegin som krävs för att nå lösningen, men också hur ofta den behöver användas. [8] Denna
graderingsmetod är rimlig då den baseras på hur människor upplever svårigheten av ett pus-
sel. För att korrekt kunna vikta de olika strategierna krävs en omfattande undersökning och
analys. En sådan undersökning står utanför projektets omfattning och istället kommer jag
här att använda samma vikter som Sudoku Explainer använder. Sudoku Explainer har viktat
25 olika strategier och använder dessa vid gradering [15]. Graderingen görs på en skala 1-10
där en högre siffra innebär ett svårare pussel [15]. I Figur 9 ges en tabell över de graderingar
som Sudoku Explainer gör.

3.2 Implementation av algoritmer

Fyra algoritmer ingår i denna undersökning. All kod är skriven i Java och anledningen till
det är god erfarenhet och tillgång till befintlig kod. På grund av begränsade tidsresurser
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Figur 9: Tabellen visar hur Sudoku Explainer bestämmer svårighetsgraden för ett sudoku-
pussel.

har befintlig källkod legat till grund för samtliga implementationer. Gemensamt för alla al-
goritmer är att de anpassats för undersökningens ändamål. De förändringar som gjorts har
involverat borttagning av debugkod samt byte av datatyp för att undvika onödiga konverte-
ringar. Detta har gjorts för att jämförelsen ska bli så rättvis som möjligt. Samtliga algoritmer
implementerar ett Interface som kräver att metoden Solve specificeras. Metoden tar in en
2-dimensionell länkad lista som representerar ett olöst sudokupussel. Ingen algoritm tillåts
skriva till den länkade listan utan måste kopiera den till önskat format eller datatyp. Algo-
ritmerna returnerar en ny länkad lista som innehåller det lösta pusslet eller ett olöst pussel.
Anledningen för denna restriktion är dels för att möjliggöra flera mätningar på samma pus-
sel samt för att fastställa en standard för det data som skickas in och ut ur metoden Solve.
Källkoden som utgör det Interface som använts kan ses i Bilaga B.

3.2.1 Backtracking

Implementationen av denna algoritm är baserad på källkod skriven av P. Tellenbach [11].
Algoritmen är simpel. Den börjar i pusslets översta vänstra hörn och går rekursivt igenom
varje cell. När den stöter på en tom cell så tilldelar den cellen den lägsta tillåtna siffran
och går vidare till nästa cell. Om ingen siffra kan tilldelas den nya cellen så går algoritmen
tillbaka till den föregående cellen och prövar nästa tillåtna siffra. När algoritmen tilldelat
den sista cellen den korrekta siffran så är den klar. Eftersom algoritmen prövar alla möjliga
siffror så kommer den alltid fram till en lösning. Teoretiskt sätt så bör denna implementation
prestera bättre på pussel där de tomma cellerna ska tilldelas låga siffror. D.v.s pussel där
ledtrådarna är så höga siffror som möjligt.

3.2.2 Dancing Links

Implementation av Dancing Links algoritmen är en direkt översättning av den pseudo-
kod som publicerats av Donald Knuth [13, 6]. Sudokupusslet reduceras först till en 1-
dimensionell array. Därefter översätts arrayen till dess motsvarighet som en gles exakt
mängdtäckningsmatris. Matrisen är en 2-dimensionell array. Eftersom givna ledtrådar i
pusslet måste ingå i lösningen så skapas endast en rad för dessa celler. Det medför dels
att mindre minne behöver användas av algoritmen, men också att mindre tid behövs för att
upprätta matrisen [13]. För att snabbare kunna plocka ut och sätta tillbaka rader ur matrisen
så lagrar varje kolumnobjekt referenser till dess närmaste grannar. När en rad plockas ut
eller sätts tillbaka till matrisen behöver således endast referenser uppdateras [6]. När en rad
plockas ut för att ingå i lösningen så tas också de rader som står i konflikt med den raden
bort. Med konflikt menas att de har någon gemensam 1:a i en kolumn och kan således inte
ingå i samma lösning. Om algoritmen kommer till ett tillstånd då ingen av raderna i matrisen
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kan ingå i lösningen så går den tillbaka ett steg. Den återställer matrisen till dess föregående
tillstånd och plockar ut en alternativ rad som kan ingå i lösningen. [13] Donald Knuth re-
kommenderar också att implementera algoritmen så att den föredrar att välja rader som har
minst antal konflikter med andra rader. Raden ska alltså helst ha så få gemensamma 1:or
som möjligt med de övriga raderna i matrisen. Han kallar det för S-heuristik och hävdar att
det bidrar till att algoritmen blir snabbare. Speciellt på större matriser. I projektet används
därför en implementation som utnyttjar S-heuristik. [6]

3.2.3 SAT-Reducering

För att kunna implementera SAT-reducering för att lösa sudokupussel så behövde tredje-
parts bibliotek användas. Biblioteket JaCoP [14] valdes på grund av god dokumentation
och tillgång till kodexempel [12]. Biblioteket tillåter villkorsprogrammering i Java vilket
inte är del av en standardinstallation. JaCoP inkluderar i sitt paket ett exempel på hur ett su-
dokupussel kan lösas genom SAT-Reducering [12]. Implementationen som används i detta
projekt är en modifierad version av exemplet. De förändringar som gjorts är dels för att an-
passa algoritmen till det interface som bestämts för projektet, men också för att undvika en
onödig konvertering som originalexemplet gör. Dessutom har debugkod tagits bort. Bland
annat kod som innebar utskrifter. Algoritmen modellerar först problemet. Det innebär att
samtliga variabler som ska ingå i den satslogiska formeln skapas. Därefter upprättas den
slutliga formeln genom att algoritmen anger de restriktioner som gäller för Sudoku. Alltså
att alla rader, kolumner och lådor endast får innehålla distinkta siffror i intervallet 1-9. När
formeln är upprättad så anropas JaCoPs interna SAT-lösare [12]. Implementationen tillåter
SAT-lösaren att börja om då den gör ett felaktigt beslut som resulterar i att en lösning in-
te kan hittas. Tester av implementationen visade att när SAT-lösaren inte tilläts börja om
så blev den väldigt inkonsekvent. Felaktiga lösningar returnerades i vad som liknade ett
slumpmässigt mönster. Detta gällde oavsett svårighetsgrad av pussel. Det är svårt att säga
exakt vad detta beror på. Men det är möjligt att när SAT-lösaren tilldelar en variabel ett
sanningsvärde så evaluerar den inte konsekvensen för hela den satslogiska formeln. Istället
tar den bara hänsyn till den del av formeln som redan satisfierats. Detta skulle möjliggöra
att den tar ett felaktigt beslut under processen som gör att en senare del av formeln inte
kan satisfieras. När man tillåter en SAT-lösare att börja om så kan den ångra tidigare val av
sanningsvärden för variablerna. Algoritmen tillämpar då i princip backtracking. Det betyder
dock att SAT-Reducering är starkt beroende av en effektiv SAT-lösare som gör så få misstag
som möjligt. I denna undersökning så tilläts JaCoPs interna SAT-lösare att börja om.

3.2.4 Strategibaserad

Den strategibaserade algoritmen grundades till stor del på den befintliga källkoden för Su-
doku Explainer [10]. Ett begränsat antal mänskliga strategier har valts att inkluderas i algo-
ritmen. Valet av strategier tog jag baserat på de strategier som anses grundläggande [3]. De
anses grundläggande eftersom möjligheten att tillämpa strategierna är enklare att upptäcka
än de strategier som anses avancerade. Eftersom algoritmen kräver tillgång till cellers kan-
didater så måste den först upprätta ett rutnät av cellobjekt. När rutnätet skapats så fyller al-
goritmen samtliga celler med dess kandidater. För att lösa sudokupusslet så går algoritmen
igenom varje enskild strategi för att se om den kan tillämpas. Ordningsföljden är baserad på
Sudoku Explainers rangordning av strategiernas svårighetsgrad [15]. Den enklaste strategin
testas först. Algoritmen tillämpar en strategi så fort det är möjligt och återgår därefter till
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den enklaste strategin igen. Celler tilldelas inte nödvändigtvis siffror i en specifik ordning
eftersom alla strategier inte leder till att en siffra kan utses. Dessutom söker algoritmen över
hela rutnätet när den ska tillämpa en strategi. Algoritmen måste därför kontrollera om puss-
let är löst varje gång en ny siffra placerats i rutnätet. Om ingen strategi kan tillämpas och
pusslet är olöst så returnerar algoritmen ett olöst pussel. Ordningsföljden av de implemen-
terade strategierna följer nedan:

• Dold singel

• Direkt pekande/hävdande

• Direkt dolt par

• Naken singel

• Direkt dold trippel

• Indirekt pekande/hävdande

• Naket par

• Indirekt dolt par

• Indirekt dold trippel

• Naken kvadrupel

• Indirekt dold kvadrupel

En direkt strategi betyder att de kan tillämpas utan att kandidaterna för varje cell måste vara
tillgänglig. De är specialfall och resulterar i att en dold singel uppenbarar sig. Eftersom de
inte kräver att kandidaterna finns tillgängliga anses strategierna vara enkla att tillämpa. [15]

3.3 Bedömningskriterier för jämförelse av algoritmer

En stor del av projektet handlar om jämförelsen mellan de fyra algoritmerna som implemen-
terats. Därför är det viktigt att definiera och motivera de kriterier som ingår i jämförelsen.
Denna sektion är därför ämnad att göra just det.

3.3.1 Hastighet

Ett vanligt mått när algoritmer ska jämföras är hastighet. Det kan finnas många anledningar
till varför en snabb algoritm är önskvärd. Till exempel i samband med generering av pussel
eftersom pusslet då måste lösas flera gånger för att säkerställa att det endast har en lösning.
För att kunna mäta hastigheten hos en algoritm så tar man tid från det att algoritmen startar
tills den terminerar. Att mäta hastighet är dock inte problemfritt. Mätningarna kan variera
mellan körningar trots att det givna problemet som ska lösas är detsamma [7]. Det krävs
således viss försiktighet när man mäter hastighet för en algoritm. I detta projekt görs flertalet
mätningar på olika pussel innan en slutgiltig hastighet fastställs. Hur mätningarna gått till
beskrivs i sektion 3.4.



15(34)

3.3.2 Korrekthet

En uppenbart önskvärd egenskap hos en sudukulösande algoritm är att den klarar av att
lösa så många pussel som möjligt. För de algoritmer som prövar sig fram till en lösning
innebär det givetvis att de också gör bra ifrån sig när det kommer till detta kriterium. En
potentiell definition av kriteriet kan vara att räkna antal felaktiga tilldelningar av siffror.
Men detta skulle tydligt gynna de algoritmer som inte prövar sig fram. Det som bör anses
viktigt är trots allt att algoritmen löser det givna problemet. En algoritm som ofta begår
misstag straffas istället när det kommer till hastighet. Därför definieras kriteriet korrekthet
som hur många pussel av växande svårighetsgrad klarar algoritmen att lösa.

3.3.3 Tidskomplexitet

De sudokupussel som används inom projektet har en konstant storlek på 9× 9 celler. En
komplexitetsanalys skulle kunna innebära att man mäter skillnaden i exekveringstid för en
ökande storlek på algoritmens indata. Men eftersom algoritmernas indata alltid kommer
vara 9×9 celler så blir en sådan komplexitetsanalys inte möjlig. Dessutom är algoritmerna
i sig så pass komplexa att en kodanalys skulle bli allt för tidskrävande. Något som kan vara
intressant är dock hur en algoritms hastighet påverkas i takt med en växande svårighetsgrad
av pussel. Kriteriets definition blir således hur algoritmens hastighet förändras när pusslens
svårighetsgrad ökar.

3.4 Mätningen

I denna sektion ges en beskrivning av det mätverktyg som användes i projektet och hur
mätningen gått till.

3.4.1 Mätverktyg

Det finns flera faktorer som kan påverka mätningen av en algoritms hastighet [7]. Den
kanske mest uppenbara faktorn är att processorn kan bli störd under tidmätningen. Detta
kan till exempel vara att en annan process behöver använda processorn under tiden som
mätningen utförs. Men det finns också andra mindre uppenbara faktorer. Många av dessa
beror på att Java kod körs i en virtuell maskin som utför optimeringar under exekvering [7].
Lyckligtvis har ramverk tagits fram för att hantera dessa problem. Ett sådant ramverk är
Caliper [16]. Caliper används genom att skapa en javaklass mycket likt JUnit tester. I klas-
sen specificeras vad som ska mätas och hur mätningarna ska gå till. Källkoden för denna
javaklass kan ses i Bilaga B. När man är redo att mäta så exekverar man Caliper och anger
klassen som argument. Upprepade mätningar görs till dess att mätdata stabiliserats. Med
andra ord så ignoreras eventuella extremvärden som uppkom under mätningen på grund av
någon störningsfaktor. Slutligen så laddas resultaten av en mätning automatiskt upp till en
webbsida. På webbsidan får man detaljerad information om mätningen. Bland annat hur
lång tid algoritmen exekverade, plattformens specifikationer och den virtuella maskinens
konfiguration under mätningen.
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3.4.2 Utförande och villkor

I detta projekt användes Caliper för hastighetsmätningar. Hastigheten mäts endast för den
svårighetsgrad av pussel som en algoritm klarar av fullständigt. Det betyder alltså att inga
inkorrekta lösningar får förekomma inom svårighetsgraden. Flertalet anledningar ligger till
grund för detta villkor. Ett misslyckat försök att finna en lösning kan potentiellt ta längre
eller kortare tid att exekvera än en lyckad. Om dessa mätningar skulle räknas så skulle de
leda till felaktiga resultat och jämförelsen skulle inte bli rättvis. För att mäta korrekthet så
får algoritmerna försöka lösa alla pussel i det testdata som ingår i projektet. Algoritmer-
nas lösningar jämförs därefter med den korrekta lösningen för att säkerställa att resultatet
stämmer.
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4 Resultat

I detta kapitel presenteras resultaten av mätningen. Resultatet för en algoritm illustreras
tillsammans med de övriga algoritmerna för att underlätta jämförelsen.

4.1 Korrekthet

Vid mätningen av korrekthet användes 1000 pussel inom varje svårighetsintervall. Resulta-
tet visade att Dancing Links, Backtracking och SAT-Reducering klarade av samtliga pussel
oavsett svårighetsgrad. Den strategibaserade algoritmen löste alla pussel upp till intervallet
2,9 – 4,0. Inom det intervallet klarades endast 71.8 % av pusslen. I Figur 10 ses samtliga
resultat från mätningen.

4.2 Hastighet

Figur 11 visar den totala tidsåtgången för att lösa alla pussel inom svårighetsintervallet
1,0 - 2,8. Intervallet motsvarar de svårighetsgrader som samtliga algoritmer lyckades lösa
fullständigt. På samma sätt visar Figur 12 också den totala tidsåtgången men då för alla
pussel i intervallet 1.0 – 11.0. Eftersom den strategibaserade algoritmen inte kan lösa alla
pussel i intervallet så har den uteslutits från figuren. I Figur 13 ges varje algoritms hastig-
het per pussel och svårighetsintervall. Hastigheten motsvarar medelvärdet av den tid som
spenderades för att lösa samtliga pussel inom intervallet. Varje enskilt mätresultat kan ses i
Figur 14. Figuren innehåller inte bara tidmätningar utan också andelen tomma celler för de
pussel som ingick.

4.3 Tidskomplexitet

Figur 15 visar tidskomplexiteten för varje algoritm. Dess data är en sammanställning av
de hastigheter som mättes för varje svårighetsgrad. Figuren visar tydligt på de skillnader i
hastighet som uppstod mellan svårighetsintervall.



18(34)

Figur 10: Andelen lösta pussel inom ett svårighetsintervall. Varje mätning gjordes med
1000 pussel inom intervallet.
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Figur 11: Den totala tiden som gick åt för att lösa samtliga pussel inom intervallet 1,0 –
2,8. Skalan är logaritmisk.

Figur 12: Den totala tiden som gick åt för att lösa samtliga pussel inom intervallet 1,0
- 11,0. Den strategibaserade algoritmen har uteslutits då den inte kan lösa alla
pussel inom intervallet. Skalan är logaritmisk.
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Figur 13: Algoritmernas medelhastighet för att lösa ett pussel inom ett svårighetsintervall.
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Figur 14: Den fullständiga tabellen av de hastighetsmätningar som gjordes.
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Figur 15: Algoritmernas tidskomplexitet. Varje prick på linjen motsvarar en mätpunkt och
är således hastigheten för ett specifikt intervall. Inom parantes står även andelen
tomma celler för ett pussel i intervallet.
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5 Diskussion

Inom detta kapitel diskuteras mätresultaten för varje algoritm och jämförelsekriterium.

5.1 Hastighet

Skillnaden mellan den snabbaste och den långsammaste algoritmen kan tyckas enorm. I Fi-
gur 12 kan vi se att den snabbaste algoritmen Dancing Links var omkring 30 gånger snab-
bare än Backtracking. De övriga algoritmerna kunde inte heller de mäta sig med Dancing
Links. Närmast kom SAT-Reducering som fortfarande var ungefär 5 gånger långsammare
än Dancing Links. För en människa som ska lösa ett enskilt pussel handlar skillnaden förstås
om otroligt kort tid. Men om en väldigt stor mängd pussel ska lösas så blir den fort uppenbar.
Ett något förvånande resultat kan vi observera i Figur 11. Den strategibaserade algoritmen
var endast hälften så långsam som SAT-Reducering och 3 gånger snabbare än Backtracking
i svårighetsintervallet 1,0 - 2,8. Backtracking algoritmen presterade som bäst i intervallet
1,0 – 1,3. Detta kan troligtvis bero på två faktorer. Den ena är att andelen tomma celler per
pussel var som minst i detta intervall. Den andra är att de tomma cellerna generellt skul-
le tilldelas låga siffror. I sektion 3.2.1 förklaras varför detta är en faktor. Den förstnämnda
faktorn är dock mest sannolik att vara orsaken till varför den presterade mycket bättre i in-
tervallet. Detta eftersom alla pussel är slumpmässigt genererade och cellerna ska därför ha
en jämn distribution av höga och låga siffror.

5.2 Korrekthet

Samtliga algoritmer visade goda resultat för detta kriterium. Den enda algoritm som in-
te lyckades lösa alla pussel var den strategibaserade. Anledningen till detta är att pussel
med högre svårighetsgrad än 4,0 helt enkelt krävde någon strategi som inte inkluderats i
algoritmen. I Figur 10 kan vi dessutom observera att drygt 28 % av pusslen i interval-
let 2,9 – 4,0 behövde en strategi som saknades. Vi kan dock inte bestämma den exakta
svårighetsgraden som utgör gränsen för algoritmen. I projektet bestämdes det att använda de
strategier som anses grundläggande [3]. Kombinationen mellan avgränsningen och defini-
tionen av svårighetsgrad resulterade i att algoritmen presterade sämre vad gäller korrekthet.
Om fler strategier hade inkluderats skulle algoritmen förstås presterat bättre i korrekthet.
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5.3 Tidskomplexitet

I Figur 15 kan vi enkelt se hur hastigheterna förändras när svårighetsgraden ökar. För den
strategibaserade algoritmen kan störst skillnad observeras mellan intervallen 2,0 – 2,4 och
2,4 – 2,8. Lösningstiden för algoritmen ökar med hela 72 % mellan intervallen. Eftersom
algoritmen inte lyckas lösa pussel av högre svårighetsgrad så tvingas vi spekulera i dess
fortsatta komplexitet. För att kunna lösa fler pussel krävs det att algoritmen har tillgång
till ytterligare strategier. Att lägga till fler strategier belastar inte de pussel som algorit-
men i nuvarande skick löser, eftersom algoritmen inte försöker tillämpa fler strategier än
nödvändigt för att lösa pusslet. Generellt så kräver dock de mer avancerade strategierna att
fler celler undersöks för att de ska kunna tillämpas [3]. Generellt för de övriga algoritmerna
var att andelen tomma celler hade betydande påverkan på algoritmernas hastigheter. Men
svårighetsgraderingen verkade trots allt ha viss påverkan. Bortsett från den strategibaserade
algoritmen så ökade tidsåtgången som mest mellan svårighetsintervallen 6,6 – 8,0 och 8,1
– 11,0. Lösningstiden för Dancing Links ökade med 8 % mellan intervallen, 22 % för SAT-
Reducering och 62 % för Backtracking. Föga förvånande är att andelen tomma celler har
stor betydelse för Backtrackingalgoritmen.
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6 Slutsats

Dancing Links uppvisar goda resultat i samtliga kriterier. Algoritmen klarar av att lösa alla
pussel oavsett svårighetsgrad. Även Backtracking och SAT-Reducering klarar av att lösa
alla pussel. Men båda algoritmerna tar betydligt mycket mer tid på sig än Dancing Links.
Den strategibaserade algoritmen konkurrerar väl med Backtracking och SAT-Reducering i
kriteriet hastighet. Algoritmen är snabbare än Backtracking i samtliga mätningar. Den är
54 % långsammare än SAT-Reducering för de enklaste pusslen vilket motsvarar ungefär en
millisekund. Tyvärr ger den strategibaserade algoritmen svaga resultat i korrekthet och tids-
komplexitet. Detta beror på att de svårare pusslen kräver fler strategier för att kunna lösas.
Ytterligare strategier behöver implementeras och algoritmen utökas för att uppnå bättre re-
sultat i korrekthet. Men till skillnad från de övriga algoritmerna så är den strategibaserade
algoritmen högst intressant i vissa sammanhang. Till exempel i ett program vars syfte är
att grafiskt lära ut mänskliga strategier. Algoritmen är också ett lämpligt hjälpmedel för att
bestämma svårighetsgrad för pussel. Förutsatt att graderingen görs utifrån vilka strategier
som krävs för att lösa pusslet. Den svagaste algoritmen när det kommer till tidskomplexitet
är den strategibaserade algoritmen. Som värst ökar lösningstiden med hela 72 % mellan två
svårighetsintervall. Backtracking är näst sämst med en ökning på 62 %. SAT-Reducering
presterar godkänt i detta kriterium med sina 22 %. Dancing Links visar däremot konstant
lösningstid. Den största skillnaden mellan två svårighetsintervaller är endast 8 %.

Om man jämför algoritmernas resultat så är det relativt enkelt att utse den bästa algorit-
men. Dancing Links presterar överlag bättre eller lika med de övriga algoritmerna. Det är
svårt att motivera användning av Backtracking algoritmen. Det man kan säga är att algo-
ritmen är enkel att implementera. Den är dessutom relativt sparsam när det kommer till
minnesanvändning [11]. Algoritmen är således relevant i miljöer med begränsat minne så
som en mobiltelefon. Algoritmen kan också vara intressant som en enkel övningsuppgift i
programmering. SAT-Reducering kan anses som projektets silvermedaljör. Algoritmen pre-
sterar bra i samtliga mätningar men kan inte mäta sig med Dancing Links. SAT-Reducering
bör dock vara bättre lämpad i ett programmeringsspråk som stödjer villkorsprogramme-
ring som standard. Den interna SAT-lösaren i ett sådant språk skulle potentiellt kunna vara
bättre optimerad och därmed öka algoritmens hastighet. Detta eftersom algoritmen är starkt
beroende av en snabb och effektiv SAT-lösare.
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A Appendix

Alla pussel som använts under projektet kan laddas hem från UmU www8.cs.umu.se/

˜dv11elr/SudokuTest/SudokuTesting_src.tar.gz filerna finns också tillgängliga på
Google Code, https://code.google.com/p/sudokutesting/source/browse/ . I Fi-
gur A.1 visas ett exempel på ett pussel i svårighetsintervallet 1,0 - 1,3 och i Figur A.2 ses
ett pussel i intervallet 8,0 - 11,0. Länkar till samtliga testresultat följer nedan:

• 1,0-1,3puzzles - http://goo.gl/llxyxE

• 1,4-1,6puzzles - http://goo.gl/TZ3rnr

• 1,7-1,9puzzles - http://goo.gl/6sOeqf

• 2,0-2,4puzzles - http://goo.gl/kNpcPr

• 2,5-2,8puzzles - http://goo.gl/5XEJOH

• 2,9-4,0puzzles - http://goo.gl/FP1C9L

• 4,1-4,4puzzles - http://goo.gl/NHG3Ex

• 4,5-5,4puzzles - http://goo.gl/r6W0dq

• 5,5-6,4puzzles - http://goo.gl/Y5NKBN

• 6,5-7,5puzzles - http://goo.gl/pNCIQm

• 6,6-8,0puzzles - http://goo.gl/QiUpfQ

• 8,1-11,0puzzles - http://goo.gl/zSvkL6
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Figur A.1: Ett sudokupussel i svårighetsintervallet 1,0 - 1,3.

Figur A.2: Ett sudokupussel i svårighetsintervallet 8,0 - 11,0.
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B Appendix

All källkod inklusive Eclipse projektet kan laddas hem från Google Code, http://code.
google.com/p/sudokutesting/ . Projektet består av många sidor kod och jag har därför
valt att endast inkludera ett fåtal i denna rapport.
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// Benchmarking class for use with Google Caliper

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import com.google.caliper.BeforeExperiment;
import com.google.caliper.api.Macrobenchmark;

public class SudokuAlgorithmBench {
int numOfTests = 4;
List <List <List <List <Integer >>>> puzzles;
BacktrackingSolver bt;
SATContraintSolver sat;
DancingLinksSolver dlx;
StrategyBasedSolver sbs;
boolean dummy;

@BeforeExperiment
void setUp() throws Exception {

bt = new BacktrackingSolver();
sat = new SATContraintSolver();
dlx = new DancingLinksSolver();
sbs = new StrategyBasedSolver();
puzzles = new ArrayList <List <List <List <Integer >>>>(

numOfTests);
// build puzzles for each bench
for (int i = 0; i < numOfTests; i++) {

PuzzleLoader pl = new PuzzleLoader("1_0-1
_3puzzles.txt");

pl.parse();
puzzles.add(pl.getParsedPuzzles());

}
}

@Macrobenchmark
boolean BacktrackingSolve(int reps) {

for (int i = 0; i < reps; i++) {
for (List <List <Integer >> puzzle : puzzles.get(0)

) {
List <List <Integer >> solution = bt.solve(

puzzle);
dummy = solution.isEmpty();

}
}
return dummy;

}
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@Macrobenchmark
boolean SATSolve(int reps) {

for (int i = 0; i < reps; i++) {
for (List <List <Integer >> puzzle : puzzles.get(1)

) {
List <List <Integer >> solution = sat.solve(

puzzle);
dummy = solution.isEmpty();

}
}
return dummy;

}

@Macrobenchmark
boolean DLXSolve(int reps) {

for (int i = 0; i < reps; i++) {
for (List <List <Integer >> puzzle : puzzles.get(2)

) {
List <List <Integer >> solution = dlx.solve(

puzzle);
dummy = solution.isEmpty();

}
}
return dummy;

}

@Macrobenchmark
boolean SBSolve(int reps) {

for (int i = 0; i < reps; i++) {
for (List <List <Integer >> puzzle : puzzles.get(3)

) {
List <List <Integer >> solution = sbs.solve(

puzzle);
dummy = solution.isEmpty();

}
}
return dummy;

}
}
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// The algorithm interface
import java.util.List;

public interface SudokuAlgorithm {
public List <List <Integer >> solve(List <List <Integer >>

puzzle);
}
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// Dancing Links main class.

import java.util.LinkedList;
import java.util.List;

import DLX.DLXResult;
import DLX.DLXResultProcessor;
import DLX.DLXSudokuSolver;

public class DancingLinksSolver implements SudokuAlgorithm {

@Override
public List <List <Integer >> solve(List <List <Integer >>

puzzle) {

final DLXSudokuSolver solver = new DLXSudokuSolver()
;

solver.solve(convertToByte(puzzle), new
DLXResultProcessor() {
@Override
public boolean processResult(DLXResult result) {

solver.decodeDLXResult(result);
return false;

}
});

return convertToInteger(solver.getDLXResult());

}

public byte[] convertToByte(List <List <Integer >> puzzle)
{
byte[] newpuzzle = new byte[81];
int indexcount = 0;
for (int i = 0; i < 9; i++) {

for (int j = 0; j < 9; j++) {
newpuzzle[indexcount] = puzzle.get(i).get(j)

.byteValue();
indexcount++;

}
}
return newpuzzle;

}

public List <List <Integer >> convertToInteger(byte[]
puzzle) {
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List <List <Integer >> solvedPuzzle = new LinkedList <
List <Integer >>();

int indexcount = 0;
for (int i = 0; i < 9; i++) {

LinkedList <Integer > col = new LinkedList <Integer
>();

solvedPuzzle.add(col);
for (int j = 0; j < 9; j++) {

col.add(new Integer(puzzle[indexcount]));
indexcount++;

}
}

return solvedPuzzle;
}

}


