Sudoku to niezwykle popularna nowa gra logiczna, która szturmem zdobywa świat. Zagadki sudoku to
siatki 9 × 9, a każdy kwadrat w siatce składa się z podsiatki 3 × 3 zwanej mini-siatką. Twoim celem jest
wypełnienie kwadratów, tak aby każda kolumna, rząd i minisiatka zawierały liczby od 1 do 9 dokładnie
jeden raz. Niektóre kwadraty zawierają już liczby lub symbole, które dostarczają wskazówek do
rozwiązania. Chociaż zasady Sudoku są niezwykle proste, rozwiązanie łamigłówki Sudoku jest
wyzwaniem intelektualnym.<br><br>
Programowanie Sudoku zapewnia świetne podejście do budowania i rozwiązywania zagadek Sudoku.
Korzystając z logicznej dedukcji i analizy, nauczysz się, jak zmusić komputer do rozwiązania tych
zagadek. Poznasz różne techniki, które możesz zastosować do rozwiązania zagadki, od podstawowych
technik, takich jak eliminacja kolumn, rzędów i minisiatek, po bardziej zaawansowane techniki
identyfikacji trojaczków. A jeśli wszystkie logiczne techniki zawiodą, eliminacja brutalnej siły zacznie
działać i rozwiąże zagadkę, zgadując. Oprócz rozwiązywania zagadek sudoku poznasz także techniki
programowego generowania zagadek sudoku o różnym stopniu trudności. Jednym z mitów na temat
Sudoku jest to, że musisz być dobry w matematyce, aby grać w tę grę. Faktem jest, że ludzie w każdym
wieku mogą cieszyć się Sudoku, niezależnie od tego, czy są matematycznie skłonni. Wszystko czego
potrzebujesz to logiczny umysł i ogrom cierpliwości. Nauczę cię, jak logicznie wydedukować liczbę dla
komórki i jak jedna potwierdzona komórka może prowadzić do potwierdzenia innych komórek w
siatce. Nawet jeśli nie jesteś programistą, ta książka pozwoli ci lepiej zrozumieć, jak logicznie rozwiązać
zagadkę Sudoku. Podczas gdy projekt kodu przedstawiony w tej książce używa języka programowania
Visual Basic, programiści C# nie powinni mieć większych problemów ze zrozumieniem lub
przetłumaczeniem kodu. Powinno to być zabawną, intrygującą lekturą, niezależnie od tego, czy jesteś
początkującym czy zaawansowanym programistą. Podstawowe techniki tu zawarte umożliwiają
rozwiązywanie Sudoku na dowolnej platformie programistycznej. <br><br>
Sekcja 1 - Co to jest Sudoku? : Ta sekcja zapozna Cię z Sudoku i wyjaśnia podstawy gry. Przejdziesz
również przez zmniejszoną wersję łamigłówki Sudoku, aby zrozumieć, w jaki sposób łamigłówka jest
rozwiązywana krok po kroku. <br><br>
Sekcja 2 - Tworzenie aplikacji Sudoku : W tej sekcji przeprowadzisz różne kroki, aby zbudować planszę
sudoku za pomocą aplikacji Windows. To jest fundamentalna sekcja, na której będą opierać się
wszystkie przyszłe sekcje. Chociaż aplikacja w tej sekcji nie ma inteligencji wymaganej do rozwiązania
zagadki Sudoku, pozwala grać w Sudoku na komputerze. Ponadto aplikacja, którą zbudujesz tu,
zapewnia pewną pomoc początkującym graczom Sudoku, ponieważ sprawdza zgodność z zasadami
Sudoku. <br><br>
Sekcja 3 - Podstawowa technika rozwiązywania sudoku : W tej sekcji dowiesz się, jak rozwiązać zagadkę
Sudoku za pomocą techniki eliminacji o nazwie Column, Row i Minigrid Elimination (CRME). Chociaż
technika CRME ma swoje ograniczenia, jest jednak w stanie rozwiązać wiele prostych zagadek sudoku.
<br><br>
Sekcja 4 - Techniki pośrednie : W tej sekcji dowiesz się o technice samotnych łowców i o tym, jak jest
ona pomocna w rozwiązywaniu lub osłabianiu trudnych zagadek sudoku. Samotni strażnicy są
niezwykle przydatni i zawsze mogą pomóc w rozwiązaniu zagadki sudoku. <br><br>
Sekcja 5 - Zaawansowane techniki : <br><br>
Tu poznasz trzy zaawansowane techniki rozwiązywania zagadek sudoku: bliźniaki, trojaczki i eliminację
brutalną siłą. Chociaż przez większość czasu techniki bliźniaków i trojaczki nie rozwiązują zagadki
bezpośrednio, są to dobre techniki do „zmiękczenia” układanki, aby można ją było rozwiązać innymi

technikami, takimi jak CRME i samotni strażnicy. Dowiesz się także, jak używać techniki brutalnej siły,
aby zgadywać, kiedy zawiodą wszystkie inne techniki. <br><br>
Sekcja 6 - Generowanie łamigłówek sudoku: Ta sekcja łączy wszystkie techniki, których nauczyłeś się w
ostatnich kilku sekcjacg, i wykorzystuje je do generowania łamigłówek sudoku o różnym stopniu
trudności. Chociaż opiszę techniki generowania łamigłówek sudoku, możesz dostosować metody w
celu dalszej poprawy jakości łamigłówek. W rzeczywistości istnieje wiele obszarów ulepszeń, na które
warto zwrócić uwagę, takich jak dostosowanie wag przypisanych do każdej techniki stosowanej do
rozwiązania zagadki w celu dalszego dostrojenia poziomów trudności. Możesz także wstawić
dodatkowe sprawdzanie programie, aby wygenerowane puzzle mogły mieć tylko jedno rozwiązanie.

Co to jest Sudoku?
Sudoku to gra logiczna, która szturmem zdobywa świat. Nazwa Sudoku pochodzi od japońskiego słowa
oznaczającego „miejsce numeryczne”. Pierwsza łamigłówka Sudoku została opublikowana w Stanach
Zjednoczonych, ale Sudoku początkowo stała się popularna w Japonii, w 1986 roku, i zyskała
międzynarodową popularność dopiero w 2005 roku. Zasady Sudoku są niezwykle proste, ale
rozwiązanie sudoku jest wyzwaniem intelektualnym. Układanka Sudoku zawiera siatkę 9 × 9, która jest
podzielona na dziewięć mniejszych siatek 3 × 3 (znanych jako mini-siatki). Poniżej pokazano siatkę
Sudoku z dziewięcioma mini-siatkami.

Zasady Sudoku
Celem gry jest umieszczenie liczby od 1 do 9 w każdej komórce, tak aby każda liczba musiała pojawić
się dokładnie raz w każdym rzędzie i każdej kolumnie w siatce. Dodatkowo każdy mini-siatka musi
zawierać wszystkie cyfry od 1 do 9. Możliwe jest również użycie dowolnego innego zestawu symboli.
Jednak używanie liczb jest oczywistym wyborem. Rysunek pokazuje częściowo ukończoną siatkę
Sudoku z zakończonym pierwszym rzędem i kolumną oraz ukończoną pierwszą mini-siatką.

Układanka Sudoku zwykle ma częściowo wypełnioną siatkę. Celem jest wypełnienie siatki w jak
najkrótszym czasie. Rysunek pokazuje częściowo wypełnioną siatkę na początku układanki Sudoku.

Z matematycznego punktu widzenia udowodniono, że łączna liczba prawidłowych siatek Sudoku
wynosi 6,670,903,752,021,072,936,960 (dlatego nigdy nie zabraknie puzzli do rozwiązania!).
Rozwiązanie zagadki Sudoku wymaga cierpliwości i logicznego myślenia. Czasami łamigłówka Sudoku
ma więcej niż jedno rozwiązanie. Z komputerowego punktu widzenia użycie brutalnej siły wydaje się
być najbardziej bezpośrednim sposobem rozwiązania łamigłówki Sudoku. Połączenie rekurencji i
cofanie się gwarantuje, że rozwiązanie zostanie ostatecznie wypracowane (jeśli puzzle można
rozwiązać w pierwszej kolejności). Jednak ze względu na dużą liczbę dostępnych kombinacji użycie
brutalnej siły jest zawsze ostatecznością. W rzeczywistości większość łamigłówek Sudoku można
rozwiązać za pomocą logicznej metody dedukcji. Dam ci przykład w nadchodzącej sekcji „To tylko
logika!”
Terminologia Sudoku
Układanka Sudoku zwykle zawiera dziewięć kolumn i dziewięć rzędów. W tej siatce 9 × 9 znajduje się
dziewięć mini-siatek. Na rysunku oznaczyłem każdą mini-siatkę od 1 do 9, mini-siatka 1 w lewym
górnym rogu i mini-siatka 9 w prawym dolnym rogu. Będę odnosił się do każdej komórki w siatce
według numeru kolumny, a następnie numeru wiersza. Drugi rysunek pokazuje współrzędne każdej
komórki w siatce.

To tylko logika!
Większość zagadek Sudoku można rozwiązać, stosując prostą logikę. Jako przykład rozważmy
łamigłówkę Sudoku pokazaną poniżej, pierwotnie opublikowaną w Chicago Sun-Times 8 listopada 2005
r.

Aby rozwiązać zagadkę, musisz gdzieś zacząć. Rozważ komórkę (7,4), pokazaną za pomocą koła

Najpierw przejrzyj wiersz, w którym się znajduje, następnie kolumnę, a następnie w końcu w obrębie
samej mini-siatki. Skanując wiersz, zauważasz, że możliwe wartości (7,4) to 1, 2, 6 i 7 (ponieważ 4, 9, 8,
3 i 5 są już w rzędzie). Jednak po zeskanowaniu kolumny możesz natychmiast wyeliminować 2 jako
opcję (ponieważ kolumna zawiera już 2), pozostawiając tylko 1, 6 i 7 jako możliwe wartości dla komórki
(7,4). Na koniec, patrząc w mini-siatkę, widać, że 1 i 7 są już obecne, więc jedyną możliwą wartością
dla (7,4) jest 6. Teraz możesz śmiało wypełnić (7,4) 6.

Następną oczywistą komórką do wypełnienia jest (9,4), ponieważ wiersz, kolumna i minigrid, w którym
istnieje, zawierają już większość wartości od 1 do 9. Ponownie, skanując wiersz, możliwe wartości to 1,
2 i 7. Skanowanie według kolumny pozostawia 2 jako jedyną możliwą wartość. Ponieważ jest teraz
tylko jedna możliwa wartość dla (9,4), możesz wypełnić ją 2, nawet nie badając mini-siatki.

Jak widać, proces ten powtarza się. A gdy wypełnisz coraz więcej komórek, ostatecznie rozwiążesz
zagadkę. Oprócz zastosowania techniki, którą pokazałem tutaj, istnieją inne, nie tak oczywiste techniki,
które możesz użyć do rozwiązania zagadki Sudoku. Wszystkie te techniki wykorzystują logiczne
dedukcje w celu uzyskania liczby dla komórki. Dowiesz się więcej o tych technikach w kolejnych
częściach
Warianty Sudoku
Oprócz standardowej siatki 9 × 9, warianty łamigłówek Sudoku obejmują:
• Siatka 4 × 4 z mini-siatkami 2 × 2.
• Siatka 5 × 5 z regionami pentomino (opublikowana pod nazwą Logi-5). Pentomino składa się z pięciu
przystających kwadratów, połączonych prostopadle. Jeśli grałeś wcześniej w grę Tetris, widziałeś
pentomino.

• Siatka 6 × 6 z 2 × 3 regionami.
• Siatka 7 × 7 z sześcioma regionami heptomino i regionem rozłącznym.
• Siatka 16 × 16 (Super Sudoku).
• Siatka 25 × 25 (Sudoku the Giant).
• Trójwymiarowa łamigłówka sudoku wymyślona przez Dion Church została opublikowana w Daily
Telegraph (w Wielkiej Brytanii) w maju 2005 roku.
• Odmiany alfabetyczne, w których zamiast liter używane są litery. The Guardian (w Wielkiej Brytanii)
nazywa te Godoku, podczas gdy inni nazywają je jako Wordoku
Zagrajmy w Sudoku!
W trosce o przestrzeń, przejdźmy od pomniejszonej łamigłówki Sudoku 4 × 4 od początku do końca.
Zasady i techniki dotyczące zmniejszonej łamigłówki Sudoku są takie same, jak w przypadku
pełnowymiarowej łamigłówki Sudoku, ale mniejszy rozmiar pozwala nam pracować nad rozwiązaniem
od początku do końca znacznie szybciej i łatwiej, ponieważ dostępnych jest mniej kombinacji. Użyjemy
liczb od 1 do 4 zamiast od 1 do 9, ponieważ są teraz cztery komórki w każdym rzędzie i kolumnie (a
także w każdej mini-siatce). Rozważ układankę Sudoku pokazaną na rysunku poniżej.

Pierwsza komórka, którą możesz wypełnić, to (2,4). Po przeskanowaniu zarówno jego wiersza, jak i
kolumny, powinieneś uzyskać wartość 1

Następna komórka logiczna to (3,4), która jest wartością 3

I to pozostawia nam wartość (1,3), która jest wartością 4.

Następną komórką logiczną do wypełnienia będzie (1,2), która jest wartością 3.

To sprawia, że (4,2) to 1 .

I, naturalnie, czyni to komórkę (3,1) liczbą 4

Możesz teraz łatwo wypełnić pozostałe pola

I to uzupełnia układankę!
Podsumowanie
Ta część zapoznała cię z Sudoku i wyjaśniła podstawy gry. Przejrzałeś również zmniejszoną wersję
łamigłówki Sudoku. W następnej częśći zaczniesz budować własną aplikację Sudoku. Stopniowo dodasz
do niego inteligencję w kolejnych częściach, aby uzyskać kompletny solver Sudoku.

Tworzenie aplikacji Sudoku
Teraz, gdy masz już ugruntowane podstawy w podstawowych zasadach Sudoku, czas rozpocząć podróż
do rozwiązywania łamigłówek Sudoku za pomocą programowania komputerowego. W tym celu
zbudujesz aplikację Windows, która reprezentuje łamigłówkę Sudoku. Aplikacja, którą zbudujesz iale,
będzie egzekwować reguły, pomagając Ci upewnić się, że wartość wstawiona do komórki nie narusza
zasad Sudoku. Nie martwimy się jeszcze, jak rozwiązać łamigłówkę Sudoku; zostawiamy to na kilka
następnych części. W tej części przeprowadzę Cię przez różne etapy tworzenia planszy Sudoku za
pomocą aplikacji Windows. To jest podstawowa część, na którym będą opierać się wszystkie przyszłe
części. Chociaż aplikacja, którą zbudujesz nie ma inteligencji wymaganej do rozwiązania łamigłówki
Sudoku, zapewni Ci wiele godzin rozrywki. Ponadto zapewni pomoc początkującym graczom Sudoku,
ponieważ pomaga sprawdzić zasady Sudoku. Twoja aplikacja Sudoku będzie miała następujące
możliwości:
• Ładowanie i zapisywanie łamigłówek Sudoku
• Upewnij się, że w komórce można umieszczać tylko prawidłowe liczby
• Sprawdź, czy łamigłówka Sudoku została rozwiązana
• Śledź czas potrzebny do rozwiązania łamigłówki Sudoku
• Cofnij i ponów poprzednie ruchy
Jak we wszystkich dużych projektach oprogramowania, będę rozbijał funkcjonalności aplikacji Sudoku
na różne funkcje i podprogramy. Poniżej przedstawiono główne zadania w tym rozdziale:
• Stworzenie interfejsu użytkownika aplikacji Sudoku
• Używanie tablic do reprezentowania wartości w siatce
• Przechowywanie ruchów przy użyciu struktury danych stosu
• Dynamiczne generowanie siatki za pomocą kontrolek Etykieta
• Obsługa zdarzeń kliknięcia w kontrolkach Etykieta
• Sprawdzenie, czy ruch jest prawidłowy
• Sprawdzanie, czy łamigłówka została rozwiązana
• Aktualizacja wartości komórki
• Cofanie i ponawianie ruchu
• Zapisywanie gry
• Otwieranie zapisanej gry
• Zakończenie gry
Pod koniec będziesz mieć funkcjonalną aplikację Sudoku, której możesz użyć do rozwiązywania
łamigłówek Sudoku!
Tworzenie projektu Sudoku
Aplikacja, którą zbudujesz tutaj, to aplikacja Windows. Rysunek pokazuje, jak aplikacja będzie wyglądać
na końcu tej części. Korzystając z tej aplikacji, użytkownicy będą mogli ładować i zapisywać puzzle na

dysku. Aplikacja będzie działać jako egzekwujący reguły, zapewniając, że użytkownik nie może umieścić
w komórce liczby , która naruszy zasady Sudoku. Jest to przydatne dla początkujących, którzy uczą się
Sudoku.
Uwaga : Aplikacja opisana w tym rozdziale nie jest jeszcze na tyle inteligentna, aby rozwiązać zagadkę
Sudoku. Zaczniesz budować inteligencję w Części 3

Tworzenie interfejsu użytkownika
Dla aplikacji Sudoku, utworzysz aplikację Windows przy użyciu Microsoft Visual Studio 2005. Uruchom
Visual Studio 2005. Wybierz Plik ➤ Nowy projekt, wybierz szablon aplikacji Windows i nazwij projekt
Sudoku.
Projekt zawiera domyślny formularz systemu Windows o nazwie Form1. Ustaw właściwości Form1, jak
pokazano w tabeli. Aby zmienić właściwość kontrolki w programie Visual Studio 2005, kliknij ją prawym
przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości, aby otworzyć okno Właściwości.
Właściwość : Wartość
FormBorderStyle: FixedToolWindow
Size: 551, 445
Text : Sudoku
Rysunek pokazuje, jak Form1 będzie wyglądać po zastosowaniu właściwości wymienionych w Tabeli.
Zasadniczo tworzysz okno o stałym rozmiarze.

Dodawanie kontrolki MenuStrip
W przyborniku kliknij dwukrotnie kontrolkę MenuStrip znajdującą się na karcie Menu i paski narzędzi,
aby dodać menu do formularza Form1. W menu Zadania MenuStrip (znanym również jako tag
inteligentny) kliknij opcję Wstaw elementy standardowe, aby wstawić listę standardowych elementów
menu. Po wstawieniu standardowych elementów menu można dostosować menu, usuwając
nieistotne elementy menu (użyj klawisza Delete, aby usunąć elementy menu) i wstawiając nowe
elementy. Rysunek 2-3 przedstawia różne pozycje menu, które dodasz do tej aplikacji.

INTELIGENTNE TAGI W VISUAL STUDIO 2005
Tag inteligentny to panel wyświetlany obok kontrolki (po kliknięciu ikony strzałki w prawym górnym
rogu kontrolki), zawierający listę często używanych właściwości. Zapisując wycieczkę do okna
Właściwości dla niektórych bardziej typowych właściwości, które należy ustawić, tagi inteligentne
mogą zwiększyć produktywność programowania. Tagi inteligentne to nowa funkcja w programie Visual
Studio 2005

Wskazówka : Standardowe menu domyślnie zawierają menu Narzędzia zamiast menu Poziom. Możesz
po prostu zastąpić menu Narzędzia menu Poziom. Ponadto możesz zmienić elementy menu na Łatwe,
Średnie, Trudne i Niezwykle trudne. W przypadku menu Plik, Edycja i Pomoc, jeśli chcesz usunąć
jakiekolwiek elementy menu, po prostu zaznacz niechcianą pozycję i naciśnij klawisz Delete.
Aby przypisać skróty do różnych poziomów trudności, kliknij każdą z pozycji menu Poziom i wprowadź
wartości, jak pokazano w Tabeli
Menu / pozycja: Wartość
Level : &Level
Easy : &Easy
Medium : &Medium
Difficult : &Difficult
Extremely Difficult : Ex&tremely Difficult

Po ustawieniu wartości menu Poziom wygląda jak na rysunku.

Dodawanie kontrolki ToolStrip
Teraz dodasz kontrolkę ToolStrip do formularza systemu Windows, aby użytkownicy mogli wybrać
liczbę do wstawienia do komórek. W przyborniku kliknij dwukrotnie kontrolkę ToolStrip (znajdującą się
również na karcie Menu i paski narzędzi), aby dodać ją do Form1. Musisz dodać kontrolki Label i Button
do kontrolki ToolStrip; Rysunek 2-6 pokazuje, jak dodać kontrolki do kontrolki ToolStrip.

Dodaj kontrolkę Label do kontrolki ToolStrip i ustaw właściwość Text kontrolki Label na Wybierz liczbę.
Następnie Dodaj dziesięć kontrolek Button do kontrolki ToolStrip. Ustaw właściwość DisplayStyle
każdej kontrolki Button na Text. Ustaw właściwość Text dziesięciu kontrolek Button na odpowiednio 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i Erase, jak pokazano na rysunku 2-7, który przedstawia, jak powinna wyglądać
gotowa kontrolka ToolStrip .

Dodawanie kontrolki StatusStrip
Dodasz również na dole formularza kontrolkę StatusStrip (również znajdującą się na karcie Menus &
Toolbars). Kliknij kontrolkę StatusStrip w formularzu i wstaw dwie kontrolki StatusLabel

Rysunek poniżej przedstawia formularz na tym etapie.

Dodawanie innych elementów sterujących
Ostatnim krokiem tworzenia graficznego interfejsu użytkownika (GUI) aplikacji Sudoku jest dodanie
różnych elementów sterujących, jak pokazano na rysunku.
Uwaga : A co z rysowaniem siatki Sudoku? Cóż, użyję kontrolek Label do reprezentowania komórek w
siatce Sudoku. A ponieważ jest ich 81, wygeneruję je dynamicznie. W następnej sekcji pokażę ci, jak to
zrobić.

Kontrolka txtActivities służy do wyświetlania różnych ruchów wykonywanych przez użytkownika.
Ustaw właściwości tych kontrolek, jak pokazano w Tabeli. Na koniec dodaj kontrolkę Timer (znajdującą
się na karcie Składniki w przyborniku) do formularza. Ustaw jego właściwość Interval na 1000
(jednostka jest w milisekundach). Kontrolka Timer służy do śledzenia czasu potrzebnego do
rozwiązania łamigłówki Sudoku
Kontrola: Właściwość: Wartość
Etykieta (Label1): Lokalizacja: 332, 53
Etykieta (Label1): Tekst: Działania
TextBox (txtActivities): Lokalizacja: 329, 69
TextBox (txtActivities): Multiline: True
TextBox (txtActivities): Rozmiar: 203, 321
TextBox (txtActivities): Scrollbars: Vertical
Przycisk (btnHint): Tekst: Podpowiedź

Przycisk (btnHint): Lokalizacja: 12, 367
Przycisk (btnHint): Rozmiar: 142, 23
Przycisk (btnSolvePuzzle): Tekst: Rozwiąż zagadkę
Przycisk (btnSolvePuzzle): Lokalizacja: 160, 367
Przycisk (btnSolvePuzzle): Rozmiar: 142, 23
Deklarowanie zmiennych składowych
Po dodaniu różnych kontrolek do formularza nadszedł czas, aby przejść do kodu za kodem Form1, aby
dodać różne funkcje. W Eksploratorze rozwiązań wybierz Form1.vb i kliknij przycisk Wyświetl kod, aby
przełączyć się na kod związany z formularzem Form1.

W klasie Form1 dodaj następujące zmienne składowe
Public Class Form1
'---dimension of each cell in the grid--Const CellWidth As Integer = 32
Const cellHeight As Integer = 32
'---offset from the top-left corner of the window--Const xOffset As Integer = -20
Const yOffset As Integer = 25
'---color for empty cell--Private DEFAULT_BACKCOLOR As Color = Color.White
'---color for original puzzle values--Private FIXED_FORECOLOR As Color = Color.Blue
Private FIXED_BACKCOLOR As Color = Color.LightSteelBlue
'---color for user-inserted values--Private USER_FORECOLOR As Color = Color.Black
Private USER_BACKCOLOR As Color = Color.LightYellow
'---the number currently selected for insertion---

Private SelectedNumber As Integer
'---stacks to keep track of all the moves--Private Moves As Stack(Of String)
Private RedoMoves As Stack(Of String)
'---keep track of filename to save to--Private saveFileName As String = String.Empty
'---used to represent the values in the grid--Private actual(9, 9) As Integer
'---used to keep track of elapsed time--Private seconds As Integer = 0
'---has the game started?--Private GameStarted As Boolean = False
Jak widać z deklaracji, najpierw zadeklarowałeś pewne stałe do przechowywania wymiarów każdej
komórki w siatce Sudoku. Zadeklarowałeś również niektóre zmienne do przechowywania różnych
kolorów w siatce - wszystkie oryginalne wartości w siatce będą miały niebieskie tło, podczas gdy
wartości umieszczone przez użytkownika będą miały żółte tło. Puste komórki mają białe tło. Następnie
zadeklarowałeś dwie struktury danych stosu - Moves i RedoMoves. Stos to struktura danych działająca
na zasadzie „ostatni na wejściu, pierwszy na wyjściu” (LIFO). Oznacza to, że ostatni przedmiot odłożony
na stos jest pierwszym, który ma zostać zdjęty. Używasz klasy Stack do zapamiętywania wykonanych
ruchów, więc jeśli chcesz cofnąć ruchy, możesz to zrobić. Omówię tę kwestię bardziej szczegółowo w
dalszej części tego rozdziału, w sekcji „Przechowywanie ruchów w stosach”. Jeśli obserwujesz
deklarację stosu, zauważysz, że pojawiło się nowe słowo kluczowe Of. To słowo kluczowe jest używane
podczas deklarowania typu ogólnego. Obsługa typów ogólnych to nowa funkcja w .NET Framework
2.0. W naszym przypadku klasa Stack jest klasą ogólną. W czasie deklaracji używa się słowa kluczowego
Of, aby wskazać kompilatorowi, że można tylko wypychać i przesuwać typy danych ciągu (a nie inne
typy danych) do i z klasy Stack. Pomaga to zwiększyć bezpieczeństwo aplikacji i zmniejsza ryzyko
przypadkowego wypchnięcia lub wrzucenia niewłaściwych typów danych do stosu.
Reprezentowanie wartości w siatce
Standardowa łamigłówka Sudoku składa się z siatki dziewięciu rzędów i dziewięciu kolumn, łącznie 81
komórek. Dobrym sposobem na przedstawienie siatki Sudoku jest użycie dwuwymiarowej tablicy. Na
przykład siatka na rysunku poniżj będzie przedstawiana w tablicy w następujący sposób (pamiętaj, że
odwołanie do komórki w łamigłówce Sudoku zawiera numer kolumny, po której następuje numer
wiersza):
actual(1,1) = 4
actual(2,1) = 0
actual(3,1) = 2
actual(4,1) = 0

actual(5,1) = 3
...
actual(1,2) = 7
...
Każda pusta komórka w siatce jest reprezentowana przez wartość 0.

Należy jednak pamiętać, że tablice w Visual Basic 2005 są liczone od zera. Oznacza to, że kiedy
deklarujesz rzeczywistą zmienną jako rzeczywistą (9,9), w rzeczywistości jest w niej 100 elementów,
od rzeczywistych (0,0) do rzeczywistych (9,9). W naszej aplikacji elementy w wierszu 0 i kolumnie 0
pozostają nieużywane, jak pokazano na rysunku .

Nazewnictwo komórek
Każda komórka w siatce będzie reprezentowana za pomocą dynamicznie generowanej kontrolki Label.
Będziesz musiał przypisać nazwę do każdej kontrolki Etykieta, aby można było zidentyfikować
poszczególne komórki. Dla uproszczenia w naszej aplikacji każda komórka będzie identyfikowana na
podstawie numerów kolumn i wierszy. Na przykład kontrolka Etykieta reprezentująca komórkę (1,1)
otrzyma nazwę 11, komórka (2,1) będzie miała nazwę 21 i tak dalej.
Kasowalność komórki
Komórka może zawierać wartość ustawioną przez użytkownika lub ustawioną pierwotnie jako część
układanki. Jeśli wartość jest ustawiona przez użytkownika, można ją usunąć, aby można było do niej
przypisać inne wartości. W związku z tym musi istnieć sposób na określenie, czy można usunąć
określoną wartość komórki. W tym celu można użyć właściwości Tag kontrolki Label. Na przykład, jeśli
wartość w komórce (4,5) może zostać usunięta, ustawisz jej właściwość Tag na 1. Jeśli jej wartość nie
może zostać usunięta, jej właściwość Tag będzie wynosić 0.

Przechowywanie ruchów w stosach
Aby umożliwić użytkownikowi cofanie i ponawianie swoich ruchów, za każdym razem, gdy liczba jest
umieszczana w komórce, jej współrzędne i wartości są umieszczane w stosie. Kiedy użytkownik cofnie
swój ruch, wartość jest zdejmowana ze stosu i umieszczana w innym stosie. Wartość umieszczona w
stosie to trzycyfrowy ciąg. Na przykład 349 oznacza, że komórce (3,4) została przypisana wartość 9.
Rysunek 2-14 pokazuje, że gdy użytkownik cofnie ruch, wartość ze stosu Moves jest zdejmowana i
umieszczana na stosie RedoMoves. Podobnie, gdy użytkownik ponownie wykonuje ruch, wartość jest
zdejmowana ze stosu Ponów ruchy i ponownie wpychana do stosu Ruchów.

Dynamiczne generowanie siatki
Pierwszą rzeczą do zrobienia po załadowaniu aplikacji jest wygenerowanie siatki łamigłówki Sudoku.
Podprogram DrawBoard() dynamicznie tworzy 81 kontrolek Label reprezentujących każdą komórkę w
siatce 9 × 9:
'==================================================
' Draw the cells and initialize the grid
'==================================================
Public Sub DrawBoard()
'---default selected number is 1--ToolStripButton1.Checked = True
SelectedNumber = 1
'---used to store the location of the cell--Dim location As New Point

'---draws the cells
For row As Integer = 1 To 9
For col As Integer = 1 To 9
location.X = col * (CellWidth + 1) + xOffset
location.Y = row * (cellHeight + 1) + yOffset
Dim lbl As New Label
With lbl
.Name = col.ToString() & row.ToString()
.BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D
.Location = location
.Width = CellWidth
.Height = cellHeight
.TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter
.BackColor = DEFAULT_BACKCOLOR
.Font = New Font(.Font, .Font.Style Or _
FontStyle.Bold)
.Tag = "1"
AddHandler lbl.Click, AddressOf Cell_Click
End With
Me.Controls.Add(lbl)
Next
Next
End Sub
Zwróć uwagę, że gdy wpiszesz wiersz AddHandler lbl.Click, AddressOf Cell_Click, pojawi się błąd
kompilatora, ponieważ metoda nie została jeszcze zdefiniowana. Na razie dodajmy pusty skrót metody
Cell_Click (), aby kompilator nie narzekał:
Private Sub Cell_Click( _
ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs)
'---content to be populated later--End Sub

Każda kontrolka Label jest podłączona do procedury obsługi zdarzeń Cell_Click (), która jest
uruchamiana, gdy użytkownik kliknie każdą kontrolkę Label (zadeklarujemy w niej późniejszą sekcję).
Tablica jest najpierw rysowana podczas ładowania formularza, w zdarzeniu Form1_Load () (możesz po
prostu dwukrotnie kliknąć pustą część Form1, aby utworzyć tę procedurę obsługi zdarzenia):
Private Sub Form1_Load( _
ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
'---initialize the status bar--ToolStripStatusLabel1.Text = String.Empty
ToolStripStatusLabel2.Text = String.Empty
'---draw the board--DrawBoard()
End Sub
Rysunek przedstawia wygląd formularza po załadowaniu.

Brakuje jednak jednej funkcji. W układance Sudoku w większej siatce znajduje się dziewięć minigridów.
Potrzebujesz sposobu na zarysowanie dziewięciu minigridów. Robisz to, rysując linie - cztery w
poziomie i cztery w pionie. Zdarzenie Form1_Paint() jest zdarzeniem używanym do wstawiania kodu w
celu narysowania ośmiu linii:
'==================================================
' Draw the lines outlining the minigrids
'==================================================

Private Sub Form1_Paint( _
ByVal sender As Object, _
ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) _
Handles Me.Paint
Dim x1, y1, x2, y2 As Integer
'---draw the horizontal lines--x1 = 1 * (CellWidth + 1) + xOffset - 1
x2 = 9 * (CellWidth + 1) + xOffset + CellWidth
For r As Integer = 1 To 10 Step 3
y1 = r * (cellHeight + 1) + yOffset - 1
y2 = y1
e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, x1, y1, x2, y2)
Next
'---draw the vertical lines--y1 = 1 * (cellHeight + 1) + yOffset - 1
y2 = 9 * (cellHeight + 1) + yOffset + cellHeight
For c As Integer = 1 To 10 Step 3
x1 = c * (CellWidth + 1) + xOffset - 1
x2 = x1
e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, x1, y1, x2, y2)
Next
End Sub
Rysunek pokazuje efekt rysowania tych ośmiu linii na siatce.

Rozpoczęcie nowej gry
Aby rozpocząć nową grę, użytkownik wybierze Plik ➤ Nowy. Na razie po prostu wyczyścisz planszę i
zresetujesz kilka zmiennych. Później będziesz bardziej odważny i nauczysz się, jak stworzyć nową
łamigłówkę Sudoku o różnych poziomach trudności. Kiedy użytkownik rozpoczyna nową grę, nie
zapomnij zapytać, czy chce zapisać bieżącą grę. Jeśli tak, zapisz bieżącą grę przed rozpoczęciem nowej.
Aby dodać procedurę obsługi zdarzeń w przypadku nowego elementu menu kliknij dwukrotnie nowy
element menu w widoku projektu programu Visual Studio, a pojawi się program obsługi zdarzeń dla
nowego elementu menu. Kodowanie:
'==================================================
' Start a new game
'==================================================
Private Sub NewToolStripMenuItem_Click( _
ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles NewToolStripMenuItem.Click
If GameStarted Then
Dim response As MsgBoxResult = _
MessageBox.Show("Do you want to save current game?", _
"Save current game", _
MessageBoxButtons.YesNoCancel, _
MessageBoxIcon.Question)

If response = MsgBoxResult.Yes Then
SaveGameToDisk(False)
ElseIf response = MsgBoxResult.Cancel Then
Return
End If
End If
StartNewGame()
End Sub
Jak zwykle, aby kompilator nie narzekał na brakujące pliki
SaveGameToDisk () podprogram, dodaj skrót dla tego podprogramu:
Public Sub SaveGameToDisk (ByVal saveAs As Boolean)
'--- treść do wypełnienia później --End Sub
Podprocedura StartNewGame () po prostu resetuje kilka zmiennych i aktualizuje kontrolkę Etykieta
znajdującą się na pasku stanu. Wywołuje również procedurę ClearBoard (), która czyści wartości w
siatce. Kod wygląda następująco:
'==================================================
' Start a new game
'==================================================
Public Sub StartNewGame()
saveFileName = String.Empty
txtActivities.Text = String.Empty
seconds = 0
ClearBoard()
GameStarted = True
Timer1.Enabled = True
ToolStripStatusLabel1.Text = "New game started"
End Sub
Procedura ClearBoard () przygotowuje siatkę Sudoku do nowej gry i tworzy nową instancję obiektów
stosu Moves i RedoMoves:
'==================================================
' Draws the board for the puzzle

'==================================================
Public Sub ClearBoard()
'---initialize the stacks--Moves = New Stack(Of String)
RedoMoves = New Stack(Of String)
'---initialize the cells in the board--For row As Integer = 1 To 9
For col As Integer = 1 To 9
SetCell(col, row, 0, 1)
Next
Next
End Sub
Zwróć uwagę, że po uruchomieniu nowej gry element sterujący Timer jest również włączony, aby zegar
mógł zacząć działać, aby śledzić upływający czas. Zdarzenie Timer1_Click() jest wywoływane co 1
sekundę (co odpowiada 1000 milisekund, zgodnie z ustawieniem właściwości Interval). Czas, który
upłynął, jest wyświetlany w kontrolce Etykieta znajdującej się na pasku stanu. Aby wyświetlić
upływający czas, dodaj do kodu następujące zdarzenie:
Wskazówka : Kliknij dwukrotnie kontrolkę Timer na dole formularza Form1, aby wyświetlić ten kod
związany z kodem
'==================================================
' Increment the time counter
'==================================================
Private Sub Timer1_Tick( _
ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
ToolStripStatusLabel2.Text = "Elapsed time: " & _
seconds & " second(s)"
seconds += 1
End Sub
Wybieranie liczb do wstawienia
Po uruchomieniu nowej gry użytkownik wybierze liczbę do wstawienia do komórek. Musisz upewnić
się, że tylko jeden numer jest zaznaczony na pasku narzędzi. Zmienna SelectedNumber śledzi, który
numer jest aktualnie wybrany, a jeśli użytkownik kliknie przycisk Usuń, liczba zostanie zapisana jako 0.

Aby podświetlić liczbę wybraną przez użytkownika na pasku narzędzi, utwórz zdarzenie
ToolStripButton_Click ():
'==================================================
' Event handler for the ToolStripButton controls
'==================================================
Private Sub ToolStripButton_Click( _
ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles _
ToolStripButton1.Click, _
ToolStripButton2.Click, _
ToolStripButton3.Click, _
ToolStripButton4.Click, _
ToolStripButton5.Click, _
ToolStripButton6.Click, _
ToolStripButton7.Click, _
ToolStripButton8.Click, _
ToolStripButton9.Click, _
ToolStripButton10.Click
Dim selectedButton As ToolStripButton = _
CType(sender, ToolStripButton)
'---uncheck all the Button controls in the ToolStrip--'---ToolStrip1.Items.Item(0) is "Select Number"
'---ToolStrip1.Items.Item(1) is "1"
'---ToolStrip1.Items.Item(2) is "2", etc
'---ToolStrip1.Items.Item(10) is "Erase", etc
For i As Integer = 1 To 10
CType(ToolStrip1.Items.Item(i), ToolStripButton).Checked = False
Next
'---set the selected button to "checked"--selectedButton.Checked = True

'---set the appropriate number selected--If selectedButton.Text = "Erase" Then
SelectedNumber = 0
Else
SelectedNumber = CInt(selectedButton.Text)
End If
End Sub
Zwróć uwagę, że zdarzenie ToolStripButton_Click() obsługuje wiele zdarzeń. Możesz sprawić, że będzie
obsługiwał wiele zdarzeń, oddzielając przecinkami zdarzenia każdej kontrolki, którą chcesz obsłużyć.
Rysunek 2-17 przedstawia liczbę wybraną na pasku narzędzi.

Obsługa zdarzeń kliknięcia w elementach sterujących etykiet
Gdy użytkownik wybierze liczbę na pasku narzędzi i kliknie komórkę w siatce, wyzwalane jest zdarzenie
Cell_Click(). Jeśli komórka zawiera już stałą wartość, która była częścią oryginalnej układanki (na co
wskazuje wartość właściwości Tag równa 0, której nie można usunąć), nie ma potrzeby przechodzenia
dalej. Jeśli wartość właściwości Tag wynosi 1, należy określić klikniętą komórkę (poprzez konwersję
obiektu Sender do kontrolki Label i zidentyfikowanie jej właściwości Name), a następnie przypisać jej
odpowiednią wartość. Przeniesiesz również ruch do struktury danych stosu, aby użytkownik mógł
później cofnąć ten ruch. Na koniec musisz również sprawdzić, czy łamigłówka została rozwiązana po
umieszczeniu wartości. Wszystko to będzie obsługiwane przez zdarzenie Cell_Click(), które jest
kodowane w następujący sposób:
'==================================================
' Click event for the Label (cell) controls
'==================================================
Private Sub Cell_Click( _
ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs)
'---check to see if game has even started or not--If Not GameStarted Then
DisplayActivity("Click File->New to start a new" & _
" game or File->Open to load an existing game", True)
Return
End If

Dim cellLabel As Label = CType(sender, Label)
'---if cell is not erasable then exit--If cellLabel.Tag.ToString() = "0" Then
DisplayActivity("Selected cell is not empty", False)
Return
End If
'---determine the col and row of the selected cell--Dim col As Integer = cellLabel.Name.Substring(0, 1)
Dim row As Integer = cellLabel.Name.ToString().Substring(1, 1)
'---If erasing a cell--If SelectedNumber = 0 Then
'---if cell is empty then no need to erase--If actual(col, row) = 0 Then Return
'---save the value in the array--SetCell(col, row, SelectedNumber, 1)
DisplayActivity("Number erased at (" & _
col & "," & row & ")", False)
ElseIf cellLabel.Text = String.Empty Then
'---else set a value; check if move is valid--If Not IsMoveValid(col, row, SelectedNumber) Then
DisplayActivity("Invalid move at (" & col & _
"," & row & ")", False)
Return
End If
'---save the value in the array--SetCell(col, row, SelectedNumber, 1)
DisplayActivity("Number placed at (" & col & _
"," & row & ")", False)
'---saves the move into the stack--Moves.Push(cellLabel.Name.ToString() _
& SelectedNumber)

'---check if the puzzle is solved--If IsPuzzleSolved() Then
Timer1.Enabled = False
Beep()
ToolStripStatusLabel1.Text = "*****Puzzle Solved*****"
End If
End If
End Sub
Jeśli zagadka zostanie rozwiązana, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na dole ekranu zostanie
wyświetlony komunikat.
Sprawdzanie, czy ruch jest prawidłowy
Zanim będzie można przypisać wartość do komórki, upewnij się, że nie narusza ona zasad Sudoku.
Oznacza to, że musi to być unikalny numer w jego kolumnie, wierszu i minigrid. Rysunek przedstawia
czynności sprawdzające, które należy przeprowadzić, zanim komórce będzie można przypisać wartość.
Kwadrat wskazuje miejsce, w którym należy wstawić wartość, a zacienione obszary wskazują komórki,
które należy sprawdzić, aby upewnić się, że liczba jest unikalna w kolumnie, wierszu i minigrid.

Funkcja IsMoveValid () sprawdza, czy liczba jest prawidłowa:
'==================================================
' Check if move is valid
'==================================================
Public Function IsMoveValid( _
ByVal col As Integer, _
ByVal row As Integer, _
ByVal value As Integer) As Boolean
Dim puzzleSolved As Boolean = True

'---scan through column
For r As Integer = 1 To 9
If actual(col, r) = value Then '---duplicate--Return False
End If
Next
'---scan through row
For c As Integer = 1 To 9
If actual(c, row) = value Then '---duplicate--Return False
End If
Next
'---scan through minigrid
Dim startC, startR As Integer
startC = col - ((col - 1) Mod 3)
startR = row - ((row - 1) Mod 3)
For rr As Integer = 0 To 2
For cc As Integer = 0 To 2
If actual(startC + cc, startR + rr) = value Then
'---duplicate--Return False
End If
Next
Next
Return True
End Function
Funkcja IsMoveValid () najpierw skanuje dziewięć kolumn, aby sprawdzić, czy liczba do wstawienia
została już użyta. Następnie przechodzi do skanowania dziewięciu rzędów i wreszcie dziewięciu
pręgowatych. W dowolnym momencie skanowania, jeśli zostanie wykryty duplikat, ruch zostanie
uznany za nieprawidłowy, a funkcja zwróci Fałsz.
Sprawdzanie, czy łamigłówka została rozwiązana

Po przypisaniu wartości do komórki musisz sprawdzić, czy zagadka została rozwiązana. Podprogram
IsPuzzleSolved () sprawdza całą siatkę, aby określić, czy łamigłówka została rozwiązana:
Public Function IsPuzzleSolved() As Boolean
'---check row by row--Dim pattern As String
Dim r, c As Integer
For r = 1 To 9
pattern = "123456789"
For c = 1 To 9
pattern = pattern.Replace(actual(c, r).ToString(),String.Empty)
Next
If pattern.Length > 0 Then
Return False
End If
Next
'---check col by col--For c = 1 To 9
pattern = "123456789"
For r = 1 To 9
pattern = pattern.Replace(actual(c, r).ToString(),String.Empty)
Next
If pattern.Length > 0 Then
Return False
End If
Next
'---check by minigrid--For c = 1 To 9 Step 3
pattern = "123456789"
For r = 1 To 9 Step 3
For cc As Integer = 0 To 2
For rr As Integer = 0 To 2

pattern = pattern.Replace( _
actual(c + cc, r + rr).ToString(), String.Empty)
Next
Next
Next
If pattern.Length > 0 Then
Return False
End If
Next
Return True
End Function
Funkcja IsPuzzledSolved() sprawdza wiersze, kolumny i minigridy. Dopóki którykolwiek z wierszy,
kolumn lub minigrid nie zawiera wszystkich liczb od 1 do 9, podprogram zwraca wartość Fałsz.
Aktualizacja wartości komórki
Podprocedura SetCell() przypisuje wartość do komórki, określając jej numer kolumny i wiersza, wartość
do ustawienia oraz informację, czy można ją usunąć. Ponieważ komórki są reprezentowane przez
kontrolki Label generowane dynamicznie, musisz zlokalizować określoną komórkę za pomocą metody
Find() w klasie Controls. Podprocedura SetCell() również ustawia komórki przy użyciu odpowiednich
kolorów. Zakoduj podprogram SetCell() w następujący sposób:
'==================================================
' Set a cell to a given value
'==================================================
Public Sub SetCell( _
ByVal col As Integer, ByVal row As Integer, _
ByVal value As Integer, ByVal erasable As Short)
'---Locate the particular Label control--Dim lbl() As Control = _
Me.Controls.Find(col.ToString() & row.ToString(), True)
Dim cellLabel As Label = CType(lbl(0), Label)
'---save the value in the array--actual(col, row) = value
'---set the appearance for the Label control--If value = 0 Then '---erasing the cell---

cellLabel.Text = String.Empty
cellLabel.Tag = erasable
cellLabel.BackColor = DEFAULT_BACKCOLOR
Else
If erasable = 0 Then '---means default puzzle values--cellLabel.BackColor = FIXED_BACKCOLOR
cellLabel.ForeColor = FIXED_FORECOLOR
Else '---means user-set value--cellLabel.BackColor = USER_BACKCOLOR
cellLabel.ForeColor = USER_FORECOLOR
End If
cellLabel.Text = value
cellLabel.Tag = erasable
End If
End Sub
Rysunek przedstawia różne kodowanie kolorami używane do przedstawiania różnych typów wartości.
Jaśniejszy odcień wskazuje wartości ustawione przez użytkownika, podczas gdy ciemniejszy odcień
reprezentuje komórki ustawione w oryginalnej układance.

Podprogram DisplayActivity() wyświetla komunikat w kontrolce TextBox. Akceptuje również
dodatkowy parametr wskazujący, czy powinien być emitowany sygnał dźwiękowy. Jest to przydatne
do wyświetlania komunikatów o błędach w celu ostrzeżenia użytkownika. Zakoduj podprogram
DisplayActivity () w następujący sposób:
'==================================================
' Displays a message in the Activities text box
'==================================================
Public Sub DisplayActivity( _
ByVal str As String, _
ByVal soundBeep As Boolean)

If soundBeep Then Beep()
txtActivities.Text &= str & & Environment.NewLine
End Sub
Rysunek przedstawia niektóre komunikaty wyświetlane w kontrolce Activity TextBox

Cofanie i ponawianie ruchu
Użytkownik może cofnąć ruch, wybierając Edycja ➤ Cofnij. Aby cofnąć ruch, wystarczy zdjąć element
ze stosu Moves, a następnie włożyć go do stosu RedoMoves. W ten sposób, jeśli użytkownik zdecyduje
się powtórzyć swój ruch, możesz go pobrać ze stosu Ponów ruchy, jak pokazano w poniższej procedurze
obsługi zdarzenia dla elementu menu Cofnij:
'==================================================
' Undo a move
'==================================================
Private Sub UndoToolStripMenuItem_Click( _
ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles UndoToolStripMenuItem.Click
'---if no previous moves, then exit--If Moves.Count = 0 Then Return
'---remove from the Moves stack and push into

' the RedoMoves stack--Dim str As String = Moves.Pop()
RedoMoves.Push(str)
'---save the value in the array--SetCell(Integer.Parse(str(0)), Integer.Parse(str(1)), 0, 1)
DisplayActivity("Value removed at (" & _
Integer.Parse(str(0)) & "," & _
Integer.Parse(str(1)) & ")", False)
End Sub
Aby ponowić ruch, użytkownik wybiera Edycja ➤ Ponów. Jest to podobne do cofania ruchu - zamiast
wyskakiwania ze stosu Moves, teraz zdejmujesz element ze stosu RedoMoves i wkładasz go do stosu
Moves. Poniższy program obsługi zdarzeń dla pozycji menu Ponów pokazuje, jak ponownie wykonać
ruch:
'==================================================
' Redo the move
'==================================================
Private Sub RedoToolStripMenuItem_Click( _
ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles RedoToolStripMenuItem.Click
'---if RedoMove stack is empty, then exit--If RedoMoves.Count = 0 Then Return
'---remove from the RedoMoves stack and push into the
' Moves stack--Dim str As String = RedoMoves.Pop()
Moves.Push(str)
'---save the value in the array--SetCell(Integer.Parse(str(0)), Integer.Parse(str(1)), _
Integer.Parse(str(2)), 1)
DisplayActivity("Value reinserted at (" & _
Integer.Parse(str(0)) & "," & _
Integer.Parse(str(1)) & ")", False)

End Sub
Zapisywanie gry
Zapisywanie łamigłówki Sudoku jest zaskakująco łatwe. Możesz zapisać łamigłówkę Sudoku jako ciąg
cyfr. Na przykład układanka pokazana na początku rozdziału jest zapisywana w zwykłym pliku
tekstowym zawierającym następujący ciąg:
402000008
000006240
810940007
080697031
006050900
750020080
600213759
003400006
970000400
Uwaga : Sformatowałem ciąg w grupach po dziewięć, aby ułatwić czytanie. W rzeczywistości ta seria
cyfr jest zapisywana w pliku tekstowym jako ciąg jednowierszowy.
Procedura SaveGameToDisk() najpierw określa, czy gra została już wcześniej zapisana. Jeśli nie został
on wcześniej zapisany (lub jeśli użytkownik wybierze Plik ➤ Zapisz jako), zostanie wyświetlone okno
dialogowe Zapisz plik, umożliwiające użytkownikowi wybranie nazwy pliku. Jeśli plik został już wybrany
i istnieje, podprocedura SaveGameToDisk() usunie plik, a następnie utworzy nowy, aby zapisać ciąg
cyfr. Zakoduj podprogram SaveGameToDisk () w następujący sposób:
'==================================================
' Save the game to disk
'==================================================
Public Sub SaveGameToDisk(ByVal saveAs As Boolean)
'---if saveFileName is empty, means game has not been saved
' before--If saveFileName = String.Empty OrElse saveAs Then
Dim saveFileDialog1 As New SaveFileDialog()
saveFileDialog1.Filter = _
"SDO files (*.sdo)|*.sdo|All files (*.*)|*.*"
saveFileDialog1.FilterIndex = 1
saveFileDialog1.RestoreDirectory = False

If saveFileDialog1.ShowDialog() = _
Windows.Forms.DialogResult.OK Then
'---store the filename first--saveFileName = saveFileDialog1.FileName
Else
Return
End If
End If
'---formulate the string representing the values to store--Dim str As New System.Text.StringBuilder()
For row As Integer = 1 To 9
For col As Integer = 1 To 9
str.Append(actual(col, row).ToString())
Next
Next
'---save the values to file--Try
Dim fileExists As Boolean
fileExists = _
My.Computer.FileSystem.FileExists(saveFileName)
If fileExists Then _
My.Computer.FileSystem.DeleteFile(saveFileName)
My.Computer.FileSystem.WriteAllText(saveFileName, _
str.ToString(), True)
ToolStripStatusLabel1.Text = "Puzzle saved in " & _
saveFileName
Catch ex As Exception
MsgBox("Error saving game. Please try again.")
End Try
End Sub

Uwaga : Zdaj sobie sprawę, że użyłem klasy StringBuilder do operacji na łańcuchach. Podczas
manipulowania ciągami znaków w pętli (zwłaszcza w przypadku konkatenacji ciągów) zawsze bardziej
wydajne jest użycie klasy StringBuilder niż bezpośrednie dołączanie obiektów String. Ponadto, My
namespace to nowa funkcja w Visual Basic 2005. Jest używana jako skrót do wielu metod
zagnieżdżonych głęboko w bibliotece klas .NET Framework.
Aby zapisać grę, użytkownik może wybrać Plik ➤ Zapisz jako. Poniżej przedstawiono procedurę obsługi
zdarzeń dla elementu menu Zapisz jako:
'==================================================
' Save as... menu item
'==================================================
Private Sub SaveAsToolStripMenuItem_Click( _
ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles SaveAsToolStripMenuItem.Click
If Not GameStarted Then
DisplayActivity("Game not started yet.", True)
Return
End If
SaveGameToDisk(True)
End Sub
Jeśli gra została wcześniej zapisana, użytkownik może po prostu wybrać Plik ➤ Zapisz. Poniżej
przedstawiono procedurę obsługi zdarzeń dla elementu menu Zapisz:
'==================================================
' Save menu item
'==================================================
Private Sub SaveToolStripMenuItem_Click( _
ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles SaveToolStripMenuItem.Click
If Not GameStarted Then
DisplayActivity("Game not started yet.", True)
Return
End If

SaveGameToDisk(False)
End Sub
Otwieranie zapisanej gry
Aby otworzyć wcześniej zapisaną grę z dysku, najpierw zapytaj użytkownika, czy chce zapisać bieżącą
grę. Następnie wywołujesz procedurę StartNewGame() i monitujesz użytkownika o określenie nazwy
pliku z zapisaną grą. Następnie inicjalizujesz poszczególne komórki siatki na podstawie zawartości
otwartego pliku. Poniżej przedstawiono procedurę obsługi zdarzeń dla elementu menu Otwórz:
'==================================================
' Open a saved game
'==================================================
Private Sub OpenToolStripMenuItem_Click( _
ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles OpenToolStripMenuItem.Click
If GameStarted Then
Dim response As MsgBoxResult = _
MessageBox.Show("Do you want to save current game?", _
"Save current game", _
MessageBoxButtons.YesNoCancel, _
MessageBoxIcon.Question)
If response = MsgBoxResult.Yes Then
SaveGameToDisk(False)
ElseIf response = MsgBoxResult.Cancel Then
Return
End If
End If
'---load the game from disk--Dim fileContents As String
Dim openFileDialog1 As New OpenFileDialog()
openFileDialog1.Filter = _
"SDO files (*.sdo)|*.sdo|All files (*.*)|*.*"
openFileDialog1.FilterIndex = 1

openFileDialog1.RestoreDirectory = False
If openFileDialog1.ShowDialog() = _
Windows.Forms.DialogResult.OK Then
fileContents = _
My.Computer.FileSystem.ReadAllText( _
openFileDialog1.FileName)
ToolStripStatusLabel1.Text = openFileDialog1.FileName
saveFileName = openFileDialog1.FileName
Else
Return
End If
StartNewGame()
'---initialize the board--Dim counter As Short = 0
For row As Integer = 1 To 9
For col As Integer = 1 To 9
Try
If CInt(fileContents(counter).ToString()) <> 0 Then
SetCell(col, row, _
CInt(fileContents(counter).ToString()), 0)
End If
Catch ex As Exception
MsgBox( _
"File does not contain a valid Sudoku puzzle")
Exit Sub
End Try
counter += 1
Next
Next
End Sub
Zakończenie gry

Aby zakończyć grę, użytkownik po prostu wybiera Plik ➤ Zakończ. Przed zamknięciem aplikacji poproś
użytkownika o zapisanie gry. Poniżej przedstawiono procedurę obsługi zdarzeń dla elementu menu
Exit:
'==================================================
' Exit the application
'==================================================
Private Sub ExitToolStripMenuItem_Click( _
ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles ExitToolStripMenuItem.Click
If GameStarted Then
Dim response As MsgBoxResult = _
MsgBox("Do you want to save current game?", _
MsgBoxStyle.YesNoCancel, "Save current game")
If response = MsgBoxResult.Yes Then
SaveGameToDisk(False)
ElseIf response = MsgBoxResult.Cancel Then
Return
End If
End If
'---exit the application--End
End Sub
Testowanie aplikacji
Teraz, gdy aplikacja jest już podłączona, nadszedł czas na przetestowanie aplikacji. W programie Visual
Studio 2005 naciśnij klawisz F5, aby debugować aplikację.
Zapisz poniższy plik w pliku tekstowym i zapisz go jako C: \ Easy.sdo:
005400180146080500070013000451008706080000010603700948000390070004070269019006400
W aplikacji Sudoku załaduj plik Easy.sdo, wybierając Plik ➤ Otwórz i wybierając C: \ Easy.sdo.
Układanka Sudoku powinna teraz wyglądać jak na rysunku.

Spróbuj rozwiązać zagadkę i zobacz, ile czasu to zajmie.
Poddajesz się? Rysunek przedstawia rozwiązanie układanki!

Podsumowanie
W tej części wykonałeś różne kroki, aby zbudować planszę Sudoku za pomocą aplikacji Windows. To
jest część podstawowa, na której będą opierać się wszystkie przyszłe części. Chociaż aplikacji brakuje
inteligencji wymaganej do rozwiązania łamigłówki Sudoku, pozwala ona na grę w Sudoku na
komputerze. Ponadto aplikacja, którą stworzyłeś w tym rozdziale, jest pomocna dla początkujących
graczy Sudoku, ponieważ sprawdza zgodność z zasadami Sudoku. Znajdź łamigłówkę Sudoku i załaduj
ją za pomocą tej aplikacji. Po kilku rundach zyskasz lepsze uznanie dla gry. W następnej części odkryjesz
pierwsze kroki w kierunku programowego rozwiązywania łamigłówki Sudoku. Będziesz zaskoczony, gdy

dowiesz się, że wiele łamigłówek Sudoku można w rzeczywistości rozwiązać za pomocą prostej logiki
opisanej w Części 3.

Podstawowa technika rozwiązywania Sudoku
W poprzedniej części zbudowałeś interfejs użytkownika dla aplikacji Sudoku i dodałeś kilka
podstawowych funkcji, aby umożliwić użytkownikom grę w łamigłówki Sudoku na komputerze (chociaż
komputer nie ma jeszcze inteligencji do rozwiązywania łamigłówek Sudoku). Korzystając z aplikacji
Sudoku, możesz załadować łamigłówkę Sudoku i używać jej jako egzekwowania reguł, aby pomóc Ci
umieścić cyfry we właściwych miejscach. Dodatkową zaletą aplikacji jest to, że można jej również
używać do ręcznego tworzenia łamigłówek Sudoku, ponieważ pozwala ona na umieszczanie liczb na
pustej siatce, a następnie zapisywanie gry na dysku. Zapisaną grę można następnie udostępnić
znajomym. Począwszy od tego rozdziału, przyjrzymy się różnym technikom, których możesz użyć do
rozwiązania łamigłówki Sudoku. Na początek w tym rozdziale opisano podstawową technikę, której
możesz użyć do rozwiązania większości łatwych łamigłówek Sudoku. Najpierw przeprowadzę Cię przez
tę technikę, abyś zrozumiał, jak to działa, a następnie pokażę Ci szczegóły implementacji. Chociaż
technika opisana w tym rozdziale może być użyta do rozwiązania większości łatwych łamigłówek
Sudoku, nie wystarczy rozwiązać innych, bardziej złożonych łamigłówek Sudoku. Aby pomóc ci to
osiągnąć, omówię bardziej zaawansowane techniki w rozdziałach 4 i 5.
Technika eliminacji
Większość łamigłówek Sudoku można rozwiązać poprzez eliminację. Na przykład, jeśli osiem z
dziewięciu komórek w rzędzie jest wypełnionych, pozostała komórka musi być liczbą, która nie została
użyta w wierszu. W przypadku rysunku wartość pozostałej komórki, (5,1), musi wynosić 5, ponieważ
od 1 do 4 i od 6 do 9 zostały już użyte w tym wierszu.

Uwaga : Przypomnij sobie, że komórka jest identyfikowana na podstawie numeru kolumny i wiersza,
więc (5,1) odnosi się do komórki w kolumnie 5 i wierszu 1.
Przy próbie umieszczenia liczby w komórce zbadanie tylko jej wiersza jest zwykle niewystarczające,
ponieważ zazwyczaj, w przeciwieństwie do rysunku 3-1, nie wszystkie pozostałe komórki w wierszu są
wypełnione. Musisz również zeskanować jego kolumnę i, jeśli to nie wystarczy, przeskanować jego
minigrid. Nazywam tę technikę Eliminacją kolumn, wierszy i minigrid (CRME). Oto algorytm dla CRME:
Przeskanuj każdą komórkę w siatce od lewej do prawej, od góry do dołu
Dla każdej komórki:
Ustaw możliwe wartości dla każdej komórki na 123456789
Przeskanuj jego kolumnę i usuń wartości już obecne w kolumnie
Przeskanuj jego wiersz i usuń wartości już obecne w wierszu
Zeskanuj jego minigrid i usuń wartości już obecne w minigrid
Jeśli istnieje tylko jedna możliwa wartość dla komórki, liczba dla komórka jest potwierdzona
Dopóki nie można potwierdzić więcej komórek

Eliminacja kolumn, rzędów i minigrid
Aby zobaczyć, jak działa CRME, zacznijmy od najprostszego scenariusza. Rysunek
częściowo wypełnioną łamigłówkę Sudoku.

przedstawia

Skanując każdą komórkę od lewej do prawej, od góry do dołu, pierwsza pusta komórka, którą
napotkasz, to (2,1). Zbadanie kolumny, w której się znajduje, pozwala stwierdzić, że możliwe wartości
pozostałe dla tej komórki to 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 9.

Uwaga : Tak, zdaję sobie sprawę, że skanując wiersz przed kolumną można szybko wywnioskować, że
w tym przypadku wartość (2,1) wynosi 9. Jednak nasz program będzie skanował najpierw kolumnę, a
następnie wiersz, więc w celu wyjaśnienia będziemy postępować zgodnie z algorytmem CRME. Podczas
rozwiązywania łamigłówki naprawdę nie ma znaczenia, czy zaczniesz skanować kolumnę, czy wiersz;
efekt końcowy jest taki sam.
Jednak skanowanie w poziomie w poprzek wiersza zmniejsza liczbę możliwych wartości do jednej, czyli
9, ponieważ wszystkie inne wartości zostały już użyte, jak pokazano na rysunku.

Ponieważ jedyną możliwą wartością jest 9, możesz teraz wypełnić (2,1) przez 9 .

Kontynuując skanowanie, następną pustą komórką jest (2,2). Skanowanie według kolumny i wiersza,
jak pokazano na rysunku 3-6, daje możliwe wartości 3, 4, 6, 7 i 8.

Skanując następnie minigrid, zobaczysz, że ma już wartości 1, 2, 3, 4 i 9, więc możliwe wartości są teraz
zredukowane do 6, 7 i 8. Ponieważ ( 2,2) ma więcej niż jedną możliwą wartość po przeszukaniu
kolumny, wiersza i minigrid w celu wyeliminowania wartości, odpowiedź nie jest rozstrzygająca. Ale
przynajmniej wiemy teraz, że tylko wartości 6, 7 i 8 są możliwościami dla (2,2).

Wskazówka : Wiedza o możliwych wartościach komórki jest bardzo ważna przy rozwiązywaniu
łamigłówki Sudoku. Chociaż komórki z więcej niż jedną możliwą liczbą nie mogą być użyte do
rozwiązania łamigłówki z tego rozdziału, w kolejnych rozdziałach dowiesz się, jak wykorzystać je do
rozwiązania zagadki.
Kontynuując skanowanie, następną interesującą komórką jest (1,4), jak pokazano na rysunku.

Skanowanie jego kolumny daje 3 i 8 jako możliwe wartości, ale skanowanie jego wiersza potwierdza,
że liczba wynosi 3. Można więc teraz wypełnić (1,4) liczbą 3, jak pokazano na rysunku .

Kontynuując skanowanie, następną rozstrzygającą komórką jest (2,6). Skanowanie według kolumn i
wierszy nie daje określonej liczby, ale skanowanie jego minigrid potwierdza, że brakującą liczbą jest 2.

Warto zwrócić uwagę na tę konkretną komórkę, ponieważ ilustruje ona, że liczby potwierdzone we
wcześniejszych skanach (komórka (1,4) w tym przykładzie) mogą często pomóc w potwierdzeniu
innych komórek. Gdybyś nie wpisał wcześniej numeru dla (1,4), nie byłoby możliwe potwierdzenie
numeru dla (2,6). Ostatnią komórką, którą możesz potwierdzić, jest (1,7), co możesz potwierdzić,
wykonując po prostu skanowanie kolumn.

Rysunek przedstawia listę możliwych wartości, które może zawierać każda komórka po uruchomieniu
siatki przez algorytm CRME.

Przydatność Techniki CRME
Chociaż siatka na rysunku pokazuje, że wiele komórek jest nadal niepotwierdzonych po przejściu przez
algorytm, w rzeczywistości sytuacja jest znacznie bardziej optymistyczna, ponieważ w prawdziwej
łamigłówce Sudoku jest o wiele więcej początkowych niepustych komórek niż pokazano tutaj. stosując
technikę CRME do całej układanki, powinieneś być w stanie potwierdzić znacznie więcej komórek.
Powinieneś także powtórzyć cały proces skanowania za każdym razem, gdy komórka zostanie
potwierdzona. Aby zrozumieć, dlaczego jest to ważne, rozważ następujące kwestie. W poprzednim
przykładzie wartość (1,4) została potwierdzona, a później użyta do potwierdzenia (2,6). W tym
przypadku komórki (1,4) i (2,6) zostały potwierdzone w jednym przejściu, ponieważ skanujemy od
lewej do prawej, od góry do dołu.

Jednak nie zawsze możemy mieć tyle szczęścia. Rozważ zagadkę pokazaną na rysunku.

W takim przypadku, jeśli zastosujesz technikę CRME do siatki, pierwszą komórką do potwierdzenia jest
(2,6), czyli 2, jak pokazano na rysunku.

Czy widzisz, dlaczego komórka (2,6) to 2?
Ale tylko umieszczając 2 w (2,6) możesz potwierdzić (1,4). Jednak podczas skanowania od lewej do
prawej i od góry do dołu, zanim potwierdzisz (2,6), już zdałeś (1,4). Zatem, aby uzyskać wartość (1,4),
należy jeszcze raz przeskanować siatkę, tym razem potwierdzając, że (1,4) jest 3, jak pokazano na
rysunku

Kiedy więc przestajesz skanować siatkę? Odpowiedź jest oczywista - zatrzymujesz skanowanie, jeśli nie
możesz potwierdzić żadnych komórek w skanie (skan obejmuje 81 komórek, od (1,1) do (9,9)). Kiedy
tak się stanie, możesz być pewien, że ta technika osiągnęła swoją użyteczność (jeśli do tego czasu nie
rozwiązałeś siatki).

Scenariusze wyjątków
Ogólnie, stosując technikę CRME do łamigłówki Sudoku, możesz być pewien, że ilekroć możliwa
wartość komórki zostanie zawężona do jednej liczby, liczba zostanie potwierdzona. Istnieją jednak
dwie sytuacje, które mogą unieważnić tę zasadę:
• Układanka jest nieważna
• Umieszczenie przez użytkownika liczby w komórce spowodowało, że łamigłówka nie ma rozwiązania
Nieprawidłowa łamigłówka
Rozważ pozornie nieszkodliwą łamigłówkę Sudoku na rysunku.

Stosując technikę CRME, pierwszą potwierdzoną komórką jest (1,3), jak pokazano na rysunku.

Ale tutaj pojawiają się pierwsze oznaki kłopotów. Skanując z komórki (8,3) zdajesz sobie sprawę, że nie
ma dla niej żadnej możliwej wartości. W jego wierszu wartości 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 9 są już używane, a w
kolumnie 6 i 8 są również zajęte. To nie pozostawia nic dla (8,3), jak pokazano na rysunku 3-19. W
takim przypadku algorytm powinien wydać alarm ostrzegawczy, że wystąpił błąd w układance.
Niestety, na tym etapie nie jesteśmy w stanie wykryć, czy jest to błąd ruchu użytkownika (patrz
następna sekcja), czy też zagadka, której po prostu nie można rozwiązać.
Wskazówka : Aby sprawdzić, czy łamigłówkę można rozwiązać, musisz najpierw rozwiązać zagadkę
bez żadnych ruchów użytkownika.

Nieprawidłowy ruch
Podczas gdy w poprzedniej sekcji zastosowałeś technikę CRME do nierozwiązywalnej łamigłówki
Sudoku, tutaj zaczniesz od łamigłówki do rozwiązania, pokazanej na rysunku.

Zastosowanie techniki CRME daje wyniki pokazane na rysunku.

Jeśli jednak użytkownik rozpocznie łamigłówkę niewłaściwym ruchem, takim jak umieszczenie 8 w
(8,1), jak pokazano na rysunku, powoduje to, że łamigłówka nie ma rozwiązania.

Skanowanie w (8,3) ujawnia, że nie ma możliwych wartości, jak pokazano na rysunku.

Podobnie jak w poprzednim przypadku nieważnej łamigłówki, algorytm powinien wydać alarm
ostrzegawczy, że wystąpił błąd w łamigłówce.
Wdrażanie techniki CRME
Teraz, gdy już dobrze znasz technikę CRME, nadszedł czas, aby wprowadzić ją w życie. Ta sekcja
rozszerza projekt utworzony w poprzednim rozdziale, a następnie stopniowo dodaje logikę rozwiązania
zagadki.
Dodawanie zmiennych składowych
Najpierw dodaj następujące zmienne składowe do klasy Form1:
Prywatne możliwe (9,9) As String
Private HintMode As Boolean

Tablica possible() śledzi możliwe wartości komórki. Na przykład, jeśli możliwe wartości w komórce (7,8)
to 2, 3 i 5, to possible (7,8) zawierałoby wartość 235. Używanie typu danych łańcuchowych do
przechowywania możliwych wartości jest wydajne, ponieważ umożliwia wartości łatwo usunąć za
pomocą metod manipulowania ciągami, takich jak Replace() w klasie String. Zmienna HintMode
Boolean służy do wskazania, czy użytkownik faktycznie żąda podpowiedzi, czy też chce, aby aplikacja
rozwiązała całą zagadkę. Jeśli HintMode ma wartość True, gdy tylko algorytm potwierdzi wartość
komórki, aplikacja przestaje szukać numeru dla następnej komórki i zwraca sterowanie z powrotem do
użytkownika.
Modyfikowanie podprogramu SetCell()
W poprzedniej częście zaimplementowaliśmy procedurę SetCell() w celu przypisania wartości do
komórki. Gdy wartość komórki zostanie usunięta, należy zresetować możliwe wartości wszystkich
pozostałych pustych komórek do pustego ciągu. Wstaw następujący pogrubiony kod do podprogramu
SetCell ():
'==================================================
' Set a cell to a given value
'==================================================
Public Sub SetCell( _
ByVal col As Integer, ByVal row As Integer, _
ByVal value As Integer, ByVal erasable As Short)
'---Locate the particular Label control--Dim lbl() As Control = _
Me.Controls.Find(col.ToString() & row.ToString(), True)
Dim cellLabel As Label = CType(lbl(0), Label)
'---save the value in the array
actual(col, row) = value
'---if erasing a cell, you need to reset the possible values
' for all cells--If value = 0 Then
For r As Integer = 1 To 9
For c As Integer = 1 To 9
If actual(c, r) = 0 Then possible(c, r) = _
String.Empty
Next
Next
Else

possible(col, row) = value.ToString()
End If
'---set the appearance for the Label control--If value = 0 Then '---erasing the cell--cellLabel.Text = String.Empty
cellLabel.Tag = erasable
cellLabel.BackColor = DEFAULT_BACKCOLOR
Else
If erasable = 0 Then '---means default puzzle values--cellLabel.BackColor = FIXED_BACKCOLOR
cellLabel.ForeColor = FIXED_FORECOLOR
Else '---means user-set value--cellLabel.BackColor = USER_BACKCOLOR
cellLabel.ForeColor = USER_FORECOLOR
End If
cellLabel.Text = value
cellLabel.Tag = erasable
End If
End Sub
Poprzedni segment kodu jest potrzebny, ponieważ po wymazaniu komórki wszystkie możliwe wartości
dla innych komórek nie są już prawidłowe i dlatego trzeba je ponownie obliczyć.
Dodawanie kontrolki podpowiedzi
Aby pomóc użytkownikowi w rozwiązaniu zagadki, użyjemy kontrolki ToolTip, aby wyświetlić możliwe
wartości komórki, gdy użytkownik umieści kursor na komórce, tak jak pokazano na rysunku.

Aby dodać formant ToolTip do aplikacji, kliknij dwukrotnie formant ToolTip (znajdujący się w
przyborniku na karcie Common Controls), aby dodać go do projektu. Przełącz się na kod za i dodaj
podprocedurę SetToolTip():
'==================================================
' Set the ToolTip for a Label control
'==================================================
Public Sub SetToolTip( _
ByVal col As Integer, ByVal row As Integer, _
ByVal possiblevalues As String)
'---Locate the particular Label control--Dim lbl() As Control = _
Me.Controls.Find(col.ToString() & row.ToString(), True)
ToolTip1.SetToolTip(CType(lbl(0), Label), possiblevalues)
End Sub
Ten podprogram kojarzy tekst podpowiedzi (zawierający możliwe wartości) z kontrolką Label
reprezentującą określoną komórkę. W podprogramie StartNewGame() (utworzonym w poprzedniej
części) dodaj dodatkową linię pogrubioną czcionką, aby po uruchomieniu nowej gry przez użytkownika
wszystkie obecne skojarzenia etykietek narzędzi zostały usunięte:
Public Sub StartNewGame()
saveFileName = String.Empty
txtActivities.Text = String.Empty
seconds = 0
ClearBoard()
GameStarted = True
Timer1.Enabled = True
ToolStripStatusLabel1.Text = "New game started"
ToolTip1.RemoveAll()
End Sub
Obliczanie możliwych wartości dla komórki
Aby obliczyć możliwe wartości dla komórki, najpierw przeskanuj jej kolumnę, następnie wiersz, a
następnie minigrid, w którym się znajduje. Jeśli po skanowaniu możliwą wartością jest pusty ciąg,
aplikacja musi zgłosić wyjątek wskazujący, że Wystąpił błąd. Wszystkie te kroki są wykonywane przez
funkcję CalculatePossibleValues(), która zwraca ciąg zawierający listę możliwych wartości dla
określonej komórki:

'==================================================
' Calculates the possible values for a cell
'==================================================
Public Function CalculatePossibleValues( _
ByVal col As Integer, _
ByVal row As Integer) _
As String
'---get the current possible values for the cell
Dim str As String
If possible(col, row) = String.Empty Then
str = "123456789"
Else
str = possible(col, row)
End If
'---Step (1) check by column
Dim r, c As Integer
For r = 1 To 9
If actual(col, r) <> 0 Then
'---that means there is an actual value in it--str = str.Replace(actual(col, r).ToString(), String.Empty)
End If
Next
'---Step (2) check by row
For c = 1 To 9
If actual(c, row) <> 0 Then
'---that means there is an actual value in it--str = str.Replace(actual(c, row).ToString(), String.Empty)
End If
Next
'---Step (3) check within the minigrid--Dim startC, startR As Integer

startC = col - ((col - 1) Mod 3)
startR = row - ((row - 1) Mod 3)
For rr As Integer = startR To startR + 2
For cc As Integer = startC To startC + 2
If actual(cc, rr) <> 0 Then
'---that means there is a actual value in it--str = str.Replace(actual(cc, rr).ToString(), String.Empty)
End If
Next
Next
'---if possible value is an empty string then error because of
' invalid move--If str = String.Empty Then
Throw New Exception("Invalid Move")
End If
Return str
End Function
Skanowanie sieci
Funkcja CheckColumnsAndRows() skanuje poszczególne komórki w siatce od lewej do prawej, od góry
do dołu. Wywołuje funkcję CalculatePossibleValues () zdefiniowaną w poprzedniej sekcji, a następnie
przypisuje ją do kontrolki ToolTip każdej kontrolki Label. Jeśli zwracana możliwa wartość to pojedyncza
liczba, numer dla tej komórki jest potwierdzany, a komórka w siatce jest aktualizowana potwierdzoną
liczbą. Formant Działania TextBox jest również aktualizowany o informacje o aktualizowanej komórce.
Jeśli użytkownik żąda podpowiedzi (na co wskazuje zmienna HintMode, która jest ustawiona w
procedurze obsługi zdarzenia dla przycisku Wskazówka; patrz następna sekcja), podprogram kończy
się po pierwszej pomyślnie potwierdzonej komórce. Sterowanie jest następnie przekazywane z
powrotem do użytkownika. Implementacja funkcji CheckColumnsAndRows() jest następująca:
'==================================================
' Calculates the possible values for all the cells
'==================================================
Public Function CheckColumnsAndRows() As Boolean
Dim changes As Boolean = False
'---check all cells
For row As Integer = 1 To 9

For col As Integer = 1 To 9
If actual(col, row) = 0 Then
Try
possible(col, row) = CalculatePossibleValues(col, row)
Catch ex As Exception
DisplayActivity("Invalid placement, please undo move", _
False)
Throw New Exception("Invalid Move")
End Try
'---display the possible values in the ToolTip
SetToolTip(col, row, possible(col, row))
If possible(col, row).Length = 1 Then
'---that means a number is confirmed--SetCell(col, row, CInt(possible(col, row)), 1)
'----Number is confirmed
actual(col, row) = CInt(possible(col, row))
DisplayActivity("Col/Row and Minigrid Elimination",_
False)
DisplayActivity("=========================", False)
DisplayActivity("Inserted value " & actual(col, row) & _
" in " & "(" & col & "," & row & ")",_
False)
'---get the UI of the application to refresh
' with the newly confirmed number--Application.DoEvents()
'---saves the move into the stack
Moves.Push(col & row & possible(col, row))
'---if user only asks for a hint, stop at this point--changes = True
If HintMode Then Return True
End If

End If
Next
Next
Return changes
End Function
Funkcja CheckColumnsAndRows() zwraca True, jeśli co najmniej jedna komórka jest potwierdzona w
jednym przebiegu, i zwraca False, jeśli żadna komórka nie zostanie potwierdzona.
Okablowanie elementów sterujących
Teraz, gdy mamy już opracowaną większość logiki, czas połączyć wszystkie elementy sterujące.
Przypomnij sobie, że mamy kontrolki pokazane na rysunku.

Kliknij dwukrotnie przycisk Wskazówka i zakoduj co następuje:
'==================================================
' Hint button
'==================================================
Private Sub btnHint_Click( _
ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles btnHint.Click
'---show hints one cell at a time
HintMode = True
Try
SolvePuzzle()
Catch ex As Exception
MessageBox.Show("Please undo your move", "Invalid Move",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
End Try

End Sub
Podobnie kliknij dwukrotnie przycisk Rozwiąż zagadkę i zakoduj co następuje:
'==================================================
' Solve Puzzle button
'==================================================
Private Sub btnSolvePuzzle_Click( _
ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles btnSolvePuzzle.Click
'---solve the puzzle
HintMode = False
Try
SolvePuzzle()
Catch ex As Exception
MessageBox.Show("Please undo your move", "Invalid Move",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
End Try
End Sub
Note that both subroutines call the SolvePuzzle() subroutine, which is defined as follows:
'==================================================
' Steps to solve the puzzle
'==================================================
Public Function SolvePuzzle() As Boolean
Dim changes As Boolean
Dim ExitLoop As Boolean = False
Try
Do
'---Perform Col/Row and Minigrid Elimination
changes = CheckColumnsAndRows()
If (HintMode AndAlso changes) OrElse IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True

Exit Do
End If
Loop Until Not changes
Catch ex As Exception
Throw New Exception("Invalid Move")
End Try
If IsPuzzleSolved() Then
Timer1.Enabled = False
Beep()
ToolStripStatusLabel1.Text = "*****Puzzle Solved*****"
MsgBox("Puzzle solved")
Return True
Else
Return False
End If
End Function
Jest to procedura, którą zmodyfikujemy w kolejnych częściach, dodając więcej logiki do rozwiązania
łamigłówki Sudoku.
Testowanie
Testowanie naszego algorytmu na prawdziwych łamigłówkach to najlepszy sposób, aby dowiedzieć się,
jak jest on użyteczny. Korzystając z łamigłówki pierwotnie pokazanej w Części 1, rysunek pokazuje, jak
układanka wygląda po załadowaniu do naszej aplikacji.

Oczywiście, jeśli chcesz spróbować rozwiązać go ręcznie, możesz to zrobić za pomocą programu. Ale
czasami możesz użyć przycisku Wskazówka, aby program wypełnił komórkę za Ciebie. Jeśli chcesz
sprawdzić, czy nasz algorytm jest wystarczająco wydajny, aby rozwiązać zagadkę, kliknij przycisk
Rozwiąż zagadkę. Presto! Zagadka jest rozwiązana, jak pokazano na rysunku. Będziesz zaskoczony, gdy
odkryjesz, że wiele łamigłówek Sudoku można rozwiązać za pomocą tej techniki CRME. Jeśli masz
wątpliwości, spróbuj skorzystać z aplikacji zbudowanej w tym rozdziale i rozwiąż kilka zagadek, które
znajdziesz w swojej gazecie.

Podsumowanie
W tej częśi zacząłeś rozumieć, w jaki sposób można rozwiązać łamigłówkę Sudoku, używając techniki
eliminacji, którą nazwałem Column, Row i Minigrid Elimination (CRME). Oczywiście technika CRME ma
swoje ograniczenia i przy zastosowaniu do bardziej złożonych łamigłówek Sudoku mogłaby się
zatrzymać. W następnym rozdziale pokażę, jak faktycznie można wykorzystać informacje wytworzone
przez technikę CRME (czyli możliwe wartości każdej pustej komórki) do dalszego rozwiązania
łamigłówki Sudoku.

Techniki pośrednie
W poprzedniej części dowiedziałeś się, jak używać techniki CRME do rozwiązywania prostych
łamigłówek Sudoku. Istnieją jednak trudniejsze łamigłówki Sudoku, które wymagają znacznie więcej
analiz i nowych technik do rozwiązania, i to właśnie w tym miejscu ujawniają się ograniczenia techniki
CRME. Tu kontynuujemy odkrywanie nowych technik, abyśmy mogli rozwiązać bardziej wymagające
łamigłówki Sudoku. Zaczynając od tej części i kontynuując do końca, będziemy szukać nieoczywistych
wzorców w łamigłówkach Sudoku i analizować, w jaki sposób możemy wykorzystać te wzorce, aby
przybliżyć nas o krok do rozwiązania trudnych łamigłówek Sudoku.
Lone Rangers
Samotny strażnik to termin, którego używam w odniesieniu do liczby, która jest jedną z wielu
możliwych wartości komórki, ale pojawia się tylko raz w wierszu, kolumnie lub minigrid. Aby zobaczyć,
co to oznacza w praktyce, rozważ wiersz pokazany na rysunku. W tym wierszu sześć komórek zostało
już wypełnionych, pozostawiając trzy nierozwiązane komórki (pokazane jako zacienione komórki) z ich
możliwymi wartościami zapisanymi w nich (uzyskanymi po zastosowaniu techniki CRME). Zauważ, że
druga komórka jest jedyną komórką, która zawiera możliwą wartość 8. Ponieważ żadna inna komórka
w tym wierszu nie może zawierać wartości 8, ta komórka może być teraz potwierdzona wartością 8. W
tym przypadku 8 jest znane jako samotny strażnik.

Samotni strażnicy są niezwykle przydatni w potwierdzaniu numeru komórki i często są przydatni w
bardziej złożonych łamigłówkach Sudoku. Samotni strażnicy mogą pojawić się w rzędzie, kolumnie lub
minigrid. Zobaczmy, jak możesz używać samotnych strażników do rozwiązywania łamigłówek Sudoku.
Lone Rangers w Minigrid
Rozważmy siatkę pokazaną na rysunku

Stosując technikę CRME, możemy potwierdzić wartości tylko trzech komórek, jak pokazano na rysunku
.

Zdecydowanie możemy zrobić lepiej. Na początek przyjrzyjmy się możliwym wartościom dla wszystkich
innych komórek. Rysunek przedstawia możliwe wartości po częściowym zastosowaniu techniki CRME.

Jedną interesującą obserwację można znaleźć, patrząc na trzeci minigrid, pokazany na rysunku.

Jeśli obserwujesz komórkę (7,2), jedną z możliwych wartości jest 1, wraz z innymi liczbami, takimi jak
3, 4 i 5. Jednak liczba 1 pojawia się jako możliwa wartość tylko dla (7,2), a nie dla innych komórek w
minigrid. Logicznie rzecz biorąc, możemy teraz stwierdzić, że tak długo, jak liczba pojawia się tylko raz
(jako możliwa wartość) w minigrid, można ją potwierdzić jako liczbę dla komórki. Jest to logiczne,
ponieważ komórki (7,1), (8,1) i (9,1) nie mogą zawierać wartości 1, a zatem tylko (7,2) mogą zawierać
1. Po tym argumencie możemy teraz wstawić a 1 w (7,2), jak pokazano na rysunku .

Lone Rangers z wiersza
Samotni strażnicy nie występują tylko w minigridach; czasami występują w wierszach. Rozważ zagadkę
pokazaną na rysunku.

Zastosowanie techniki CRME daje listę możliwych wartości przedstawionych na rysunku.

Skanowanie samotnych strażników w minigridach nigdzie cię nie prowadzi, ale jeśli spojrzysz na wiersz
5 (patrz Rysunek 4-9), zobaczysz, że w celi (6,5) jest samotny strażnik

I to skutecznie potwierdza (6,5) wartością 2.
Lone Rangers w kolumnach
Podobnie jak samotni strażnicy w rzędach, samotni strażnicy również istnieją w kolumnach. Rozważmy
przykład na rysunku.

Zastosowanie techniki CRME daje listę możliwych wartości przedstawionych na rysunku.

Jeśli spojrzysz na kolumnę 8, zauważysz, że komórka (8,5) zawiera samotnego strażnika, 8. A to
potwierdza (8,5) na 8.

Po potwierdzeniu (8,5) możesz teraz ponownie zastosować technikę CRME, jak pokazano na rysunku.
Spowoduje to usunięcie liczby 8 z listy możliwych wartości w komórkach (6,5), (9,5) i (9,6).

A teraz odkryjesz kolejnego samotnego strażnika w tej samej kolumnie, jak pokazano na rysunku. I to
faktycznie potwierdza (8,4) jako 6.

Wdrażanie techniki
Nadszedł czas, aby zaimplementować to, co omówiliśmy w kodzie! Jak zwykle rozszerzymy projekt
użyty w poprzednim rozdziale i stopniowo będziemy stosować do niego więcej logiki rozwiązywania
zagadek.
Poszukiwanie Lone Rangers w Minigrids
Najpierw utworzymy funkcję LookForLoneRangersinMinigrids (). Jego misją jest zajrzenie do każdego z
dziewięciu minigridów i skanowanie w poszukiwaniu samotnych strażników (od 1 do 9). W przypadku
znalezienia samotnego strażnika numer jest potwierdzany i podejmowane są niezbędne działania w
celu umieszczenia go w komórce . Funkcja zwraca True, jeśli w jednym z minigridów znajduje się
samotny strażnik; w przeciwnym razie zwraca False. Rysunek przedstawia kroki wykonywane przez
funkcję LookForLoneRangersinMinigrids ()

Zakoduj funkcję LookForLoneRangersinMinigrids() w następujący sposób:
'==================================================
' Look for Lone Rangers in Minigrids
'==================================================
Public Function LookForLoneRangersinMinigrids() As Boolean
Dim changes As Boolean = False
Dim NextMiniGrid As Boolean
Dim occurrence As Integer
Dim cPos, rPos As Integer
'---check for each number from 1 to 9--For n As Integer = 1 To 9
'---check the 9 minigrids--For r As Integer = 1 To 9 Step 3
For c As Integer = 1 To 9 Step 3
NextMiniGrid = False
'---check within the minigrid--occurrence = 0
For rr As Integer = 0 To 2
For cc As Integer = 0 To 2
If actual(c + cc, r + rr) = 0 AndAlso _
possible(c + cc, r + rr).Contains(n.ToString())_
Then
occurrence += 1

cPos = c + cc
rPos = r + rr
If occurrence > 1 Then
NextMiniGrid = True
Exit For
End If
End If
Next
If NextMiniGrid Then Exit For
Next
If (Not NextMiniGrid) AndAlso occurrence = 1 Then
'---that means number is confirmed--SetCell(cPos, rPos, n, 1)
SetToolTip(cPos, rPos, n.ToString())
'---saves the move into the stack
Moves.Push(cPos & rPos & n.ToString())
DisplayActivity("Look for Lone Rangers in Minigrids",_
False)
DisplayActivity("===========================", False)
DisplayActivity("Inserted value " & n.ToString() & _
" in " & "(" & cPos & "," & rPos & ")",_
False)
Application.DoEvents()
changes = True
'---if user clicks the Hint button, exit the function--If HintMode Then Return True
End If
Next
Next
Next
Return changes

End Function
Uwaga: AndAlso jest operatorem zwarcia, który jest nowy w Visual Basic 2005. Podczas używania tego
operatora, jeśli pierwszy warunek ma wartość False, drugi warunek nie będzie oceniany
Szukam Lone Rangers wierszach
Następną funkcją, którą napiszemy, jest funkcja LookForLoneRangersinRows(). Ta funkcja wyszukuje
samotnych strażników w każdym z dziewięciu rzędów. Rozpoczyna się od pierwszego rzędu i iteracyjnie
szuka samotnych strażników, którzy mogą być obecni w rzędzie, aż do ostatniego rzędu. Ta funkcja jest
mniej złożona niż poprzednia funkcja, ponieważ poprzednia funkcja musi skanować w minigrid, a zatem
obejmuje dodatkowe konstrukcje pętli. Rysunek przedstawia kroki wykonywane przez funkcję
LookForLoneRangersinRows().

Zakoduj funkcję LookForLoneRangersinRows() w następujący sposób:
'=========================================================
'Look for Lone Rangers in Rows
'=========================================================
Public Function LookForLoneRangersinRows() As Boolean
Dim changes As Boolean = False
Dim occurrence As Integer
Dim cPos, rPos As Integer
'---check by row---For r As Integer = 1 To 9
For n As Integer = 1 To 9
occurrence = 0
For c As Integer = 1 To 9
If actual(c, r) = 0 AndAlso _
possible(c, r).Contains(n.ToString()) Then

occurrence += 1
'---if multiple occurrences, not a lone ranger anymore
If occurrence > 1 Then Exit For
cPos = c
rPos = r
End If
Next
If occurrence = 1 Then
'--number is confirmed--SetCell(cPos, rPos, n, 1)
SetToolTip(cPos, rPos, n.ToString())
'---saves the move into the stack--Moves.Push(cPos & rPos & n.ToString())
DisplayActivity("Look for Lone Rangers in Rows", False)
DisplayActivity("=========================", False)
DisplayActivity("Inserted value " & n.ToString() & _
" in " & "(" & cPos & "," & rPos & ")",
False)
Application.DoEvents()
changes = True
'---if user clicks the Hint button, exit the function--If HintMode Then Return True
End If
Next
Next
Return changes
End Function
Szukam Lone Rangers w kolumnach
Ostatnią funkcją, którą napiszemy, jest funkcja LookForLoneRangersinColumns(). Ta funkcja jest
prawie identyczna z funkcją LookForLoneRangersinRows(), z wyjątkiem tego, że wyszukuje samotnych
strażników w każdej z dziewięciu kolumn. Rysunek przedstawia kroki wykonywane przez funkcję
LookForLoneRangersinColumns().

Zakoduj funkcję LookForLoneRangersinColumns() w następujący sposób:
'=========================================================
'Look for Lone Rangers in Columns
'=========================================================
Public Function LookForLoneRangersinColumns() As Boolean
Dim changes As Boolean = False
Dim occurrence As Integer
Dim cPos, rPos As Integer
'----check by column---For c As Integer = 1 To 9
For n As Integer = 1 To 9
occurrence = 0
For r As Integer = 1 To 9
If actual(c, r) = 0 AndAlso _
possible(c, r).Contains(n.ToString()) Then
occurrence += 1
'---if multiple occurrences, not a lone ranger anymore
If occurrence > 1 Then Exit For
cPos = c
rPos = r
End If
Next
If occurrence = 1 Then

'--number is confirmed--SetCell(cPos, rPos, n, 1)
SetToolTip(cPos, rPos, n.ToString())
'---saves the move into the stack
Moves.Push(cPos & rPos & n.ToString())
DisplayActivity("Look for Lone Rangers in Columns", False)
DisplayActivity("===========================", False)
DisplayActivity("Inserted value " & n.ToString() & _
" in " & "(" & cPos & "," & rPos & ")",_
False)
Application.DoEvents()
changes = True
'---if user clicks the Hint button, exit the function--If HintMode Then Return True
End If
Next
Next
Return changes
End Function
Wskazówka: powodem, dla którego mam trzy oddzielne funkcje skanowania samotnych strażników
(LookForLoneRangersinMinigrids (), LookForLoneRangersinRows () i LookForLoneRangersinColumns
()), jest to, że komórka potwierdzona podczas skanowania w minigrid może spowodować
potwierdzenie innych komórek za pomocą prostsza technika CRME. Dlatego po zeskanowaniu
wszystkich minigrid stosuję CRME do siatki, a następnie stopniowo skanuję w poszukiwaniu samotnych
strażników w kolumnach i rzędach.
Modyfikowanie funkcji SolvePuzzle()
Aby rozwiązać łamigłówkę Sudoku przy użyciu techniki samotnego strażnika, najpierw stosujemy CRME
do siatki. Jeśli nie ma więcej zmian, szukamy samotnych strażników w minigridach. Jeżeli co najmniej
jedna komórka zostanie potwierdzona w jednym z minigridów, stosujemy technikę CRME do całej siatki
jeszcze raz. Skanujemy w poszukiwaniu samotnych strażników w rzędach tylko wtedy, gdy dwie
pierwsze techniki nie spowodowały żadnych zmian w siatce. Wreszcie, szukamy samotnych strażników
w kolumnach po tym, jak wszystko inne nie wpływa na żadne zmiany w sieci. Rysunek 4-18 przedstawia
główny przepływ funkcji SolvePuzzle () i sposób, w jaki stosuje ona omówione techniki do rozwiązania
zagadki.

W funkcji SolvePuzzle() dodajemy linie, aby wyszukać samotnych strażników:
'==================================================
' Steps to solve the puzzle
'==================================================
Public Function SolvePuzzle() As Boolean
Dim changes As Boolean
Dim ExitLoop As Boolean = False
Try
Do
Do
Do
Do

'---Perform Col/Row and Minigrid Elimination---changes = CheckColumnsAndRows()
If (HintMode AndAlso changes) OrElse _
IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True
Exit Do
End If
Loop Until Not changes
If ExitLoop Then Exit Do
'---Look for Lone Ranger in Minigrids---changes = LookForLoneRangersinMinigrids()
If (HintMode AndAlso changes) OrElse _
IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True
Exit Do
End If
Loop Until Not changes
If ExitLoop Then Exit Do
'---Look for Lone Ranger in Rows---changes = LookForLoneRangersinRows()
If (HintMode AndAlso changes) OrElse IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True
Exit Do
End If
Loop Until Not changes
If ExitLoop Then Exit Do
'---Look for Lone Ranger in Columns---changes = LookForLoneRangersinColumns()
If (HintMode AndAlso changes) OrElse IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True
Exit Do

End If
Loop Until Not changes
Catch ex As Exception
Throw New Exception("Invalid Move")
End Try
If IsPuzzleSolved() Then
Timer1.Enabled = False
Beep()
ToolStripStatusLabel1.Text = "*****Puzzle Solved*****"
MsgBox("Puzzle solved")
Return True
Else
Return False
End If
End Function
Uwaga: OrElse to kolejny operator zwarcia, który jest nowy w Visual Basic 2005. W przypadku używania
tego operatora, jeśli pierwszy warunek ma wartość True, drugi warunek nie będzie oceniany.
Innym sposobem skanowania jest najpierw skanowanie za pomocą CRME, następnie skanowanie w
poszukiwaniu samotnych strażników w minigridach, wierszach i kolumnach, a następnie powtórz cały
proces. Jednak wolę zastosować prostszą technikę CRME natychmiast po każdym skanowaniu dla
samotnych strażników (minigridów, wierszy i kolumn), ponieważ technika CRME jest obliczeniowo
tańsza niż skanowanie w poszukiwaniu samotnych strażników i zapewnia dużą szansę, że układanka
może być rozwiązany bezpośrednio.
Testowanie techniki Lone Ranger
Po przygotowaniu wszystkich odpowiednich fragmentów kodu możemy teraz rozpocząć testowanie
przydatności techniki samotnego strażnika w rozwiązywaniu łamigłówek Sudoku.
Przykład 1
Rozważ zagadkę pokazaną na rysunku poniżej.

Pierwszym krokiem jest zastosowanie techniki CRME, aby sprawdzić, czy zagadkę można rozwiązać. W
ten sposób uzyskasz wynik pokazany na rysunku.

Możliwe wartości dla każdej komórki po zastosowaniu techniki CRME pokazano na rysunku.

Wskazówka : Zanim przejdziesz dalej, rzuć sobie wyzwanie i sprawdź, czy uda Ci się dostrzec
samotnych strażników w dziewięciu minigrids.
Skanowanie samotnych strażników w dziewięciu minigridach potwierdzi trzy dodatkowe komórki, jak
pokazano na rysunku.
Uwaga : W tej układance nie ma samotnych strażników w rzędach lub kolumnach.

Ponowne zastosowanie techniki CRME do siatki natychmiast rozwiązuje zagadkę.

Przykład 2
Rozważmy inny przykład, pokazany na rysunku

Zastosowanie techniki CRME do tej układanki daje nam stan pokazany na rysunku.

Skanowanie minigrid, wierszy i kolumn pod kątem samotnych strażników, a następnie iteracyjne
zastosowanie technik CRME do siatki ponownie daje wynik pokazany na rysunku .

Tabela zawiera szczegółowe informacje na temat kroków podejmowanych przez aplikację w celu
rozwiązania zagadki.
Zastosowana technika: Wstawiono wartość
CRME : c 2 in (1,5)
CRME : Wartość 3 in (1,9)
CRME : Wartość 1 in (5,9)
CRME : Wartość 6 in (9,9)
CRME : Wartość 5 in (1,1)
CRME : Wartość 1 in (1,3)
CRME : Wartość 5 in (2,7)
CRME : Wartość 7 in (3,7)
CRME : Wartość 1 in (8,7)
CRME : Wartość 8 in (1,8)
CRME : Wartość 6 in (3,8)
CRME : Wartość 9 in (8,9)
Poszukaj samotnych strażników w minigrids Wartość 1 w (4,5)
Poszukaj samotnych strażników w minigrids Wartość 1 w (9,6)

Poszukaj samotnych strażników w minigrids Wartość 3 w (3,1)
Poszukaj samotnych strażników w minigrids Wartość 5 w (9,4)
Poszukaj samotnych strażników w minigrids Wartość 8 w (7,2)
Poszukaj samotnych strażników w minigrids Wartość 8 w (3,6)
Poszukaj samotnych strażników w minigrids Wartość 3 w (2,6)
Poszukaj samotnych strażników w minigrids Wartość 5 w (8,3)
Poszukaj samotnych strażników w minigrids Wartość 8 w (5,4)
Poszukaj samotnych strażników w rzędach Wartość 9 w (3,3)
Wartość CRME 2 w (3,2)
Poszukaj samotnych strażników w kolumnach Wartość 6 w (8,1)
Poszukaj samotnych strażników w minigrids Wartość 6 w (6,3)
Chociaż zastosowanie technik CRME i samotnego strażnika nie rozwiązało tej zagadki, znacznie osłabiło
to zagadkę i zmniejszyło liczbę pustych komórek. Rysunek przedstawia stan układanki i możliwe
wartości niepustych komórek. Technika samotnego strażnika ładnie ustawia siatkę i przygotowuje ją
do rozwiązania przy użyciu innych technik, które zostaną omówione w następnej części.

Podsumowanie
Dowiedziałeś się o technice samotnego strażnika oraz o tym, jak pomaga ona w rozwiązywaniu lub
osłabianiu niektórych trudnych łamigłówek Sudoku. Samotni strażnicy są niezwykle przydatni i zawsze

mogą pomóc bezpośrednio rozwiązać łamigłówkę Sudoku. Jeśli jednak opisane do tej pory techniki
okażą się nieskuteczne w rozwiązywaniu trudnych łamigłówek Sudoku, następna część pokaże ci, jak
rozwiązać najtrudniejsze łamigłówki Sudoku ze wszystkich.

Techniki zaawansowane
Do tej pory nauczyłeś się kilku technik, które okazały się nieocenione w rozwiązywaniu wielu zagadek
Sudoku. Istnieją jednak trudne łamigłówki, które po prostu odmawiają poddania się CRME lub
samotnym strażnikom. W tej części nauczysz się trzech dodatkowych technik, których możesz użyć do
rozwiązania trudnych zagadek: szukania bliźniaków, szukania trojaczków i wreszcie eliminacji brutalnej
siły, techniki ostatniej szansy, jeśli wszystko inne zawiedzie.
Szukam bliźniaków
Aby zrozumieć użyteczność wyszukiwania bliźniaków, rozważ częściową łamigłówkę Sudoku pokazaną
na rysunku, która zawiera listę możliwych wartości nierozwiązanych komórek.

Obserwuj dwie komórki (5,2) i (6,2) na rysunku 5-2. Oba zawierają możliwe wartości 2 i 3. W tym
scenariuszu, jeśli (5,2) przyjmuje wartość 2, to (6,2) musi przyjąć wartość 3. Odwrotnie, jeśli (6,2)
przyjmuje wartość 2, wtedy (5,2) musi przyjąć 3. Wszystkie inne komórki w wierszu 2 oprócz tych
dwóch komórek nie mogą zawierać ani 2 ani 3. Ponieważ dwie komórki (5,2) i (6,2) mają identyczne
listy możliwych wartości i są w tym samym rzędzie są znane jako bliźniaki.

Skanując w poprzek wiersza, możesz teraz wyeliminować 2 i 3 jako możliwe wartości dla dowolnej innej
komórki, jak pokazano na rysunku , w którym 2 zostało usunięte jako możliwa wartość dla komórek (1,
2) i (3 , 2).

Podobnie, ponieważ bliźniaki pojawiają się w tym samym minigridzie, wszystkie inne komórki w tym
minigridzie nie mogą przyjąć wartości 2 i 3. W ten sposób można wyeliminować 2 i 3 jako możliwe
wartości dla komórek (4,1) i (5,1 ), jak pokazano na rysunku.

Jeśli zauważyłeś, w siatce znajdują się teraz trzy pary bliźniaków, jak pokazano na rysunku . Dwie pary
znajdują się w pierwszych dwóch rzędach, a trzecia para w kolumnie 5.

W przypadku bliźniaków „23” możesz przejrzeć kolumnę, w której się znajdują, i usunąć wszystkie
wystąpienia 2 i 3. Na przykład, jeśli przeanalizujemy możliwe wartości w kolumnie 5, zobaczymy, że
wartości 2 i 3 można wyeliminować z wiele komórek w tej kolumnie.

W przypadku bliźniaków „45” skanowanie za pomocą ich minigrid umożliwia usunięcie 4 i 5 w komórce
(2,1), jak pokazano na rysunku 5-7. W ten sposób komórka (2,1) zostanie potwierdzona wartością 2, co
z kolei powoduje, że (2,4) zostanie potwierdzone wartością 4.

W przypadku bliźniaków „89” niewiele można zrobić z rzędem i minigridem, w którym się znajdują. W
ten sposób opuszcza się siatkę, jak pokazano na rysunku. Jak widać, skanowanie w poszukiwaniu
bliźniaków w rzędach, kolumnach i minigridach pozostawia nas w lepszej sytuacji niż przed
skanowaniem. W naszym przykładzie dwie komórki zostają potwierdzone w procesie.

Szukam trojaczków
Podczas gdy bliźnięta mogą przybliżyć Cię do rozwiązania łamigłówki Sudoku, od czasu do czasu
natkniesz się również na trojaczki. Rozważ częściową łamigłówkę Sudoku pokazaną na rysunku.

Wskazówka : Trojaczki składają się z trzech komórek.
Chociaż w tym przykładzie identyfikacja trojaczków nie skutkowała potwierdzeniem żadnej z komórek,
technika ta jest przydatna do dalszego ograniczania możliwości innych komórek, co z kolei może zostać
potwierdzone innymi technikami, takimi jak CRME i samotni strażnicy.
Uwaga : Podobnie jak bliźniaki, trojaczki mogą pojawiać się w wierszach, kolumnach i minigridach.
Warianty trojaczków
W ostatniej sekcji widzieliśmy, że trojaczki składają się z trzech komórek, z których każda zawiera te
same trzy możliwe wartości. Jednak ta definicja nie zawsze jest ściśle przestrzegana. Istnieją trzy różne
scenariusze, które można sklasyfikować jako trojaczki:
• Scenariusz 1: Trzy komórki z tymi samymi trzema możliwymi wartościami (ten scenariusz został
omówiony w ostatniej sekcji)
• Scenariusz 2: dwie komórki z trzema możliwymi wartościami i jedna komórka zawierająca dwie
możliwe wartości, które stanowią podzbiór trzech możliwych wartości
• Scenariusz 3: Jedna komórka z trzema możliwymi wartościami i dwie komórki zawierające dwie
możliwe wartości, które stanowią podzbiór trzech możliwych wartości

Ważne jest, aby zidentyfikować trzy scenariusze, ponieważ musisz napisać kod, aby zwrócić uwagę na
różne warianty trojaczków. Aby zrozumieć trzy różne scenariusze, rozważmy następujące przykłady.
Scenariusz 1
Pierwszy scenariusz jest najbardziej oczywisty. Dopóki trzy komórki mają identyczny zestaw trzech
możliwych wartości, uznaje się je za trojaczki, jak pokazano na rysunku. Następnie można
wyeliminować trojaczki jako możliwe wartości z pozostałych komórek.

Uwaga : W tym i dwóch następnych scenariuszach umieściłem liczby w pierwszym wierszu, aby ułatwić
wyjaśnienie. W rzeczywistości trojaczki mogą występować w wierszach, kolumnach i minigridach
Scenariusz 2
Drugi scenariusz jest mniej oczywisty: dwie komórki z trzema możliwymi wartościami i jedna komórka
zawierająca dwie możliwe wartości, które stanowią podzbiór trzech możliwych wartości. Trzy przykłady
pokazano na rysunku.

Wskazówka : Przyczyną pokazania trzech przykładów na rysunku 5-12 jest to, że dla komórki z dwiema
możliwymi wartościami każda kombinacja tych trzech możliwych wartości jest poprawna. W tym
przykładzie trzy możliwe wartości w pozostałych dwóch komórkach to 1, 2 i 3. Zatem dla komórki z
dwiema możliwymi wartościami jej możliwa wartość może wynosić 23, 13 lub 12.
Aby wyjaśnić, dlaczego przykłady z rysunku powyżej można sklasyfikować jako trojaczki, przejdźmy do
innego przykładu. Zaczynając od pierwszego (najbardziej po lewej) przykładu na rysunku, załóżmy, że
trzecia komórka przyjmuje teraz wartość 2. To powoduje, że pierwsze dwie komórki stają się
bliźniakami z możliwymi wartościami 1 i 3, jak pokazano na rysunku. (To samo dzieje się, jeśli teraz
przyjmiesz, że trzecia komórka przyjmuje wartość 3, co pozostawia pierwsze dwie komórki z
bliźniakami, 1 i 2.) Opierając się na wcześniejszej dyskusji na temat bliźniaków, pierwsze dwie komórki
muszą przyjąć jedną z pozostałych możliwych wartości.

W efekcie zapewnia to, że trzy komórki muszą zawierać jedną z trzech możliwych wartości: 1, 2 lub 3.
Wszystkie inne komórki, które zawierają 1, 2 lub 3 jako możliwe wartości, muszą teraz zostać usunięte
z listy możliwych wartości.
Scenariusz 3
Trzeci scenariusz jest jeszcze mniej oczywisty niż drugi scenariusz. Rysunek przedstawia dwa takie
przykłady

Na przykładzie pierwszego (lewego) przykładu załóżmy, że druga komórka przyjmuje wartość 1, jak
pokazano na rysunku. Powoduje to, że trzecia komórka ma wartość 2, co z kolei powoduje, że pierwsza
komórka ma wartość 3. Dlatego te trzy komórki muszą zawierać jedną z trzech możliwych wartości: 1,
2 lub 3.

Wskazówka : Śmiało i przyjmij różne wartości dla każdej komórki. Za każdym razem zobaczysz, że
pierwsze trzy komórki muszą przyjąć jedną z trzech wartości 1, 2 lub 3.
Eliminacja siłą brutalną
Do tego momentu powinieneś być w stanie rozwiązać większość łamigłówek Sudoku przy użyciu
technik opisanych w tej książce. Jednak czasami (szczególnie w przypadku trudnych zagadek) wszystkie
techniki wydają się bezużyteczne. W takich przypadkach naprawdę musisz zgadnąć i umieścić wartość
w komórce, a następnie zastosować wszystkie opisane dotąd techniki. Nazywam tę technikę eliminacją

siłową. Rozważ częściowo rozwiązaną łamigłówkę Sudoku pokazaną na rysunku. Zastosowanie
wszystkich innych technik nie mogło rozwiązać zagadki.

Rysunek przedstawia listę możliwych wartości dla każdej nierozwiązanej komórki.

Najbardziej naturalnym sposobem rozwiązania zagadki byłoby zgadywanie. Możesz wybrać wartość
dla nierozwiązanej komórki i zastosować wcześniejsze techniki, aby sprawdzić, czy to rozwiąże
zagadkę. Jeśli to nie rozwiąże zagadki, wybierz wartość dla następnej nierozwiązanej komórki i
powtarzaj ten sam proces, aż zagadka zostanie rozwiązana. Teraz pytanie brzmi: od której komórki
zaczynamy? Cóż, oczywiście powinieneś zacząć od komórki z najmniejszą liczbą możliwych wartości.
Skanując od lewej do prawej, od góry do dołu, możesz zobaczyć, że komórka (1,1) jest pierwszym
wyborem. W (1,1) są dwie możliwe wartości, 5 i 8. Możesz wybrać 5 lub 8, ale dla uproszczenia zawsze
możesz zacząć od pierwszej liczby. Więc wybierzmy 5 dla (1,1), a następnie przejdźmy do rozwiązania
zagadki, używając technik, które omówiliśmy. Voila! Zagadka jest rozwiązana, jak pokazano na rysunku.

Wskazówka : Zawsze zaczynaj od komórki z najmniejszą liczbą możliwych wartości. W ten sposób
znacznie zwiększasz możliwość wybrania właściwej liczby, która może pomóc w rozwiązaniu zagadki.

W tym przykładzie mamy szczęście. Samo wybranie komórki i przypisanie jej wartości rozwiązało całą
zagadkę. Jednak czasami trzeba będzie wybrać liczbę, zapoznać się z technikami, a następnie wybrać
inną komórkę i ponownie przeprowadzić ten sam proces. W przypadku trudnych łamigłówek może być
konieczne kilkakrotne powtórzenie tego. Czasami możesz po prostu podjąć błędne decyzje i
spowodować, że łamigłówka będzie nierozwiązywalna. Posługując się tym samym przykładem,
załóżmy, że pierwsza wybrana komórka to nie (1,1), ale (5,4), z możliwymi wartościami 1 i 4. Zakładając,
że wybraliśmy 1 dla (5,4), przepuść siatkę przez wszystkie różne techniki. Rysunek 5-19 przedstawia
wynik siatki po przypisaniu 1 do komórki (5,4), a następnie przy użyciu innych technik do
wyprowadzenia innych komórek.

Na tym etapie wystąpi błąd. Jeśli zastosujesz technikę CRME do komórki (5,5), zauważysz, że komórka
(5,5) nie ma żadnych możliwych wartości. Przeglądając jego wiersz i kolumnę, wszystkie liczby od 1 do
9 zostały już użyte, jak pokazano na rysunku.

W takim przypadku musisz się cofnąć. Musisz wrócić do miejsca, w którym wcześniej odgadłeś wartość.
W takim przypadku musisz cofnąć się do komórki (5,4) iw trakcie tego procesu usunąć wszystkie
potwierdzone komórki na podstawie przypisania 1 do (5,4). Teraz zamiast przypisywać 1 do (5,4),
wypróbuj następną liczbę, 4. Tym razem, jeśli zastosujesz wszystkie techniki, których się nauczyłeś,
rozwiążesz zagadkę. W oparciu o opis techniki eliminacji siłą brutalną, wykonaj następujące czynności:
• Technikę eliminacji siłą brutalną można zaimplementować programowo przy użyciu rekursji. Aby
umożliwić cofanie ruchów, musisz „zapamiętać” stan siatki przed przypisaniem wartości do komórki,
co umożliwi przywrócenie siatki do jej poprzedniego stanu.
• Ważny jest wybór odpowiedniego numeru do przypisania do komórki. W tym przykładzie wybranie
1 za (5,4) powoduje, że łamigłówka nie ma rozwiązania, ale wybranie 4 za (5,4) rozwiązuje zagadkę.
Aby rozwiązać łamigłówkę, zawsze możesz zacząć od pierwszej możliwej liczby i dążyć do rozwiązania.
Aby zminimalizować możliwość cofania się, zawsze wybieraj komórkę z najmniejszą liczbą możliwych
wartości podczas stosowania techniki brutalnej siły.
• Mimo że nazywam tę technikę eliminacją brutalną siłą, rozwiązywanie zagadki przy użyciu tej techniki
nie oznacza, że rozwiązujemy całą zagadkę przez zgadywanie. W rzeczywistości, w przypadku
większości łamigłówek musisz zastosować technikę eliminacji brutalnej siły tylko kilka razy, a następnie
możesz rozwiązać pozostałą część siatki za pomocą innych technik logicznych opisanych tutaj.
Wdrażanie technik
Teraz, gdy rozumiesz różne zaawansowane techniki opisane w tym rozdziale, czas zaimplementować
je w kodzie.
Poszukiwanie bliźniaków w Minigrids
Pierwszą techniką, którą zaimplementujemy, jest funkcja LookForTwinsinMinigrids(), która szuka
bliźniaków w każdym z dziewięciu minigridów. Funkcja przeszukuje wszystkie komórki w siatce i
wyszukuje komórki z dwiema możliwymi wartościami. Po znalezieniu komórki z dwiema możliwymi
wartościami wyszukuje bliźniaczą komórkę w minigridzie, w którym się znajduje. Jeśli w minigridzie
rzeczywiście jest para bliźniaków, pozostałe komórki w minigrid będą miały listę możliwych wartości
zmodyfikowane w celu usunięcia wartości bliźniaków. Po zakończeniu procesu, jeśli pozostaną komórki
z jedną możliwą wartością, zostaną one potwierdzone. Funkcja zwraca wartość True, jeśli nastąpiły
jakiekolwiek zmiany na liście możliwych wartości dla dowolnej komórki w siatce. Zwraca wartość False,
jeśli żadna z możliwych wartości komórek nie jest zmieniona. Zakoduj funkcję
LookForTwinsinMinigrids() w następujący sposób:

'=========================================================
' Look for twins in minigrids
'=========================================================
Public Function LookForTwinsinMinigrids() As Boolean
Dim changes As Boolean = False
'---look for twins in each cell--For r As Integer = 1 To 9
For c As Integer = 1 To 9
'---if two possible values, check for twins--If actual(c, r) = 0 AndAlso possible(c, r).Length = 2 Then
'---scan by the minigrid that the current cell is in
Dim startC, startR As Integer
startC = c - ((c - 1) Mod 3)
startR = r - ((r - 1) Mod 3)
For rr As Integer = startR To startR + 2
For cc As Integer = startC To startC + 2
'---for cells other than the pair of twins--If (Not ((cc = c) AndAlso (rr = r))) AndAlso _
possible(cc, rr) = possible(c, r) Then
'---twins found--DisplayActivity("Twins found in minigrid at: (" & _
c & "," & r & ") and (" & _
cc & "," & rr & ")", False)
'---remove the twins from all the other possible
' values in the minigrid--For rrr As Integer = startR To startR + 2
For ccc As Integer = startC To startC + 2
'---only check for empty cells--If actual(ccc, rrr) = 0 AndAlso _
possible(ccc, rrr) <> possible(c, r) _
Then

'---save a copy of the original
' possible values (twins)--Dim original_possible As String = _
possible(ccc, rrr)
'---remove first twin number from
' possible values--possible(ccc, rrr) = _
possible(ccc, rrr).Replace( _
possible(c, r)(0), String.Empty)
'---remove second twin number from
' possible values--possible(ccc, rrr) = _
possible(ccc, rrr).Replace( _
possible(c, r)(1), String.Empty)
'---set the ToolTip--SetToolTip( _
ccc, rrr, possible(ccc, rrr))
'---if the possible values are
' modified, then set the changes
' variable to True to indicate that
' the possible values of cells in the
' minigrid have been modified--If original_possible <> _
possible(ccc, rrr) Then
changes = True
End If
'---if possible value reduces to empty
' string, then the user has placed a
' move that results in the puzzle being
' not solvable--If possible(ccc, rrr) = String.Empty _

Then
Throw New Exception("Invalid Move")
End If
'---if left with 1 possible value for
' the current cell, cell is
' confirmed--If possible(ccc, rrr).Length = 1 Then
SetCell(ccc, rrr, _
CInt(possible(ccc, rrr)), 1)
SetToolTip( _
ccc, rrr, possible(ccc, rrr))
'---saves the move into the stack
Moves.Push( _
ccc & rrr & possible(ccc, rrr))
DisplayActivity( _
"Look For Twins in Minigrids", _
False)
DisplayActivity( _
"===========================", _
False)
DisplayActivity( _
"Inserted value " & _
actual(ccc, rrr) & _
" in " & "(" & ccc & "," & _
rrr & ")", False)
Application.DoEvents()
'---if user clicks the Hint button,
'exit the function--If HintMode Then Return True
End If
End If

Next
Next
End If
Next
Next
End If
Next
Next
Return changes
End Function
Jeśli przeanalizujesz poprzedni kod, zdasz sobie sprawę, że kod przeskanuje każdą pojedynczą komórkę
w siatce. Jeśli komórka ma dwie możliwe wartości, skanowanie w poszukiwaniu jej bliźniaczej jest
wykonywane w minigridzie, w którym się znajduje. Skanowanie w minigrid rozpoczyna się od lewego
górnego rogu minigrid i trwa do ostatniej komórki w minigrid, jak pokazano na rysunku.

Na przykład, jeśli komórka (5,5) ma dwie możliwe wartości, skanowanie rozpoczyna się od pierwszej
komórki w minigrid, której współrzędne są wyprowadzane za pomocą następujących instrukcji:
startC = c - ((c - 1) Mod 3)
startR = r - ((r - 1) Mod 3)
Ponieważ c = 5 i r = 5, używając powyższej formuły, możesz uzyskać startC = 5 - (4Mod3), czyli 4. To
samo obliczenie dotyczy startR, który również wynosi 4. Ta formuła może być zastosowana do
dowolnej komórki w siatka do wyprowadzenia współrzędnych komórki początkowej w minigridzie.
Szukam bliźniaków w wierszach

Funkcja LookForTwinsinRows () jest podobna do funkcji LookForTwinsinMinigrids (), z tą różnicą, że
wyszukuje bliźniaki w wierszach. Sprawdza każdy wiersz i skanuje jego kolumny od lewej do prawej w
poszukiwaniu bliźniaków. Jak tylko zlokalizuje komórkę z dwiema możliwymi wartościami, skanuje
począwszy od następnej kolumny, aż dotrze do ostatniej kolumny. Jeśli rzeczywiście w rzędzie znajduje
się para bliźniaków, pozostałe komórki w wierszu będą miały listę możliwych wartości
zmodyfikowanych, aby wyeliminować wartości bliźniaków. Po zakończeniu procesu, jeśli pozostaną
komórki z jedną możliwą wartością, zostaną one potwierdzone. Zakoduj funkcję LookForTwinsinRows
() w następujący sposób:
'=========================================================
' Look for twins in rows
'=========================================================
Public Function LookForTwinsinRows() As Boolean
Dim changes As Boolean = False
'---for each row, check each column in the row--For r As Integer = 1 To 9
For c As Integer = 1 To 9
'---if two possible values, check for twins--If actual(c, r) = 0 AndAlso possible(c, r).Length = 2 Then
'--scan columns in this row--For cc As Integer = c + 1 To 9
If (possible(cc, r) = possible(c, r)) Then
'--twins found--DisplayActivity("Twins found in row at: (" & _
c & "," & r & ") and (" & cc & "," & r & ")", _
False)
'---remove the twins from all the other possible
' values in the column--For ccc As Integer = 1 To 9
If (actual(ccc, r) = 0) AndAlso (ccc <> c) _
AndAlso (ccc <> cc) Then
'---save a copy of the original possible
' values (twins)--Dim original_possible As String = _
possible(ccc, r)

'---remove first twin number from possible
' values--possible(ccc, r) = possible(ccc, r).Replace( _
possible(c, r)(0), String.Empty)
'---remove second twin number from possible
' values--possible(ccc, r) = possible(ccc, r).Replace( _
possible(c, r)(1), String.Empty)
'---set the ToolTip--SetToolTip(ccc, r, possible(ccc, r))
'---if the possible values are modified, then
' set the changes variable to True to indicate
' that the possible values of cells in the
' minigrid have been modified--If original_possible <> possible(ccc, r) Then
changes = True
End If
'---if possible value reduces to empty string,
' then the user has placed a move that results
' in the puzzle being not solvable--If possible(ccc, r) = String.Empty Then
Throw New Exception("Invalid Move")
End If
'---if left with 1 possible value for the
' current cell, cell is confirmed--If possible(ccc, r).Length = 1 Then
SetCell(ccc, r, CInt(possible(ccc, r)), 1)
SetToolTip(ccc, r, possible(ccc, r))
'---saves the move into the stack
Moves.Push(ccc & r & possible(ccc, r))
DisplayActivity("Look For Twins in Rows)", _

False)
DisplayActivity("=======================", _
False)
DisplayActivity("Inserted value " & _
actual(ccc, r) & " in " & "(" & _
ccc & "," & r & ")", False)
Application.DoEvents()
'---if user clicks the Hint button, exit
' the function--If HintMode Then Return True
End If
End If
Next
End If
Next
End If
Next
Next
Return changes
End Function
Rysunek przedstawia proces skanowania w poszukiwaniu bliźniaków z rzędu.

Funkcja LookForTwinsinRows () zwraca wartość True, jeśli na liście możliwych wartości dowolnej
komórki w siatce nastąpią jakiekolwiek zmiany. Zwraca False, jeśli nie ma to wpływu na żadną z
możliwych wartości komórek.

Szukam bliźniaków w kolumnach

Funkcja LookForTwinsinColumns () wyszukuje bliźniaki w każdej z dziewięciu kolumn. Sprawdza każdą
kolumnę i skanuje jej rzędy od góry do dołu w poszukiwaniu bliźniaków. Gdy tylko znajdzie komórkę z
dwiema możliwymi wartościami, skanuje począwszy od następnego wiersza, aż dotrze do ostatniego
wiersza. Jeśli rzeczywiście istnieje para bliźniaków w kolumnie, pozostałe komórki w kolumnie będą
miały listę możliwych wartości zmodyfikowanych w celu wyeliminowania wartości bliźniaków. Po
zakończeniu procesu, jeśli pozostaną komórki z jedną możliwą wartością, zostaną one potwierdzone.
Zakoduj funkcję LookForTwinsinColumns () w następujący sposób:
'=========================================================
' Look for twins in columns
'=========================================================
Public Function LookForTwinsinColumns() As Boolean
Dim changes As Boolean = False
'---for each column, check each row in the column--For c As Integer = 1 To 9
For r As Integer = 1 To 9
'---if two possible values, check for twins--If actual(c, r) = 0 AndAlso possible(c, r).Length = 2 Then
'--scan rows in this column--For rr As Integer = r + 1 To 9
If (possible(c, rr) = possible(c, r)) Then
'--twins found--DisplayActivity("Twins found in column at: (" & _
c & "," & r & ") and (" & c & "," & rr & ")", False)
'---remove the twins from all the other possible
' values in the row--For rrr As Integer = 1 To 9
If (actual(c, rrr) = 0) AndAlso (rrr <> r) _
AndAlso (rrr <> rr) Then
'---save a copy of the original possible
' values (twins)--Dim original_possible As String = _
possible(c, rrr)
'---remove first twin number from possible

' values--possible(c, rrr) = possible(c, rrr).Replace( _
possible(c, r)(0), String.Empty)
'---remove second twin number from possible
' values--possible(c, rrr) = possible(c, rrr).Replace( _
possible(c, r)(1), String.Empty)
'---set the ToolTip--SetToolTip(c, rrr, possible(c, rrr))
'---if the possible values are modified, then
' set the changes variable to True to indicate
' that the possible values of cells in the
' minigrid have been modified--If original_possible <> possible(c, rrr) Then
changes = True
End If
'---if possible value reduces to empty string,
' then the user has placed a move that results
' in the puzzle being not solvable--If possible(c, rrr) = String.Empty Then
Throw New Exception("Invalid Move")
End If
'---if left with 1 possible value for the
' current cell, cell is confirmed--If possible(c, rrr).Length = 1 Then
SetCell(c, rrr, CInt(possible(c, rrr)), 1)
SetToolTip(c, rrr, possible(c, rrr))
'---saves the move into the stack
Moves.Push(c & rrr & possible(c, rrr))
DisplayActivity( _
"Looking for twins (by column)", False)

DisplayActivity( _
"============================", False)
DisplayActivity( _
"Inserted value " & actual(c, rrr) & _
" in " & "(" & c & "," & rrr & ")", _
False)
Application.DoEvents()
'---if user clicks the Hint button,
'exit the function--If HintMode Then Return True
End If
End If
Next
End If
Next
End If
Next
Next
Return changes
End Function
Rysunek przedstawia proces wyszukiwania bliźniaków w kolumnie.

Funkcja LookForTwinsinColumns () zwraca wartość True, jeśli na liście możliwych wartości dla dowolnej
komórki w siatce nastąpią jakiekolwiek zmiany. Zwraca False, jeśli nie ma to wpływu na żadną z
możliwych wartości komórek.
Poszukiwanie trojaczków w Minigrids
Funkcja LookForTripletsinMinigrids() przeszukuje wszystkie komórki w siatce i wyszukuje komórki z
trzema możliwymi wartościami. Po znalezieniu komórki z trzema możliwymi wartościami wyszukuje
dwie inne trojaczki w minigridzie, w którym znajduje się komórka. Jeśli w minigridzie rzeczywiście
znajduje się zestaw trójek, pozostałe komórki w minigrid będą miały listę możliwe wartości
zmodyfikowane w celu wyeliminowania wartości trójek. Po zakończeniu procesu, jeśli pozostaną
komórki z jedną możliwą wartością, zostaną one potwierdzone. Kod do skanowania trojaczków jest
podobny do kodu skanowania w poszukiwaniu bliźniaków. Jest to jednak nieco bardziej
skomplikowane, ponieważ teraz aplikacja musi zapamiętać współrzędne trzech komórek (trojaczków)
zamiast tylko dwóch komórek (dla bliźniaków). Współrzędne trzech komórek są zapisywane jako ciąg.
Na przykład, jeśli trojaczki to komórki (1,1), (4,1) i (7,1), ich współrzędne zostaną zapisane jako
„114171”. Zakoduj funkcję LookForTripletsinMinigrids () w następujący sposób:
'=========================================================
' Look for triplets in minigrids
'=========================================================
Public Function LookForTripletsinMinigrids() As Boolean
Dim changes As Boolean = False
'---check each cell--For r As Integer = 1 To 9
For c As Integer = 1 To 9
'--- three possible values; check for triplets---

If actual(c, r) = 0 AndAlso possible(c, r).Length = 3 Then
'---first potential triplet found--Dim tripletsLocation As String = c.ToString() & r.ToString()
'---scan by minigrid--Dim startC, startR As Integer
startC = c - ((c - 1) Mod 3)
startR = r - ((r - 1) Mod 3)
For rr As Integer = startR To startR + 2
For cc As Integer = startC To startC + 2
If (Not ((cc = c) AndAlso (rr = r))) AndAlso _
((possible(cc, rr) = possible(c, r)) OrElse _
(possible(cc, rr).Length = 2 AndAlso _
possible(c, r).Contains( _
possible(cc, rr)(0).ToString()) AndAlso _
possible(c, r).Contains( _
possible(cc, rr)(1).ToString()))) Then
'---save the coordinates of the triplets
tripletsLocation &= cc.ToString() & rr.ToString()
End If
Next
Next
'--found 3 cells as triplets; remove all from the other
' cells--If tripletsLocation.Length = 6 Then
'--triplets found--DisplayActivity("Triplets found in " & _
tripletsLocation, False)
'---remove each cell's possible values containing the
' triplet--For rrr As Integer = startR To startR + 2
For ccc As Integer = startC To startC + 2

'---look for the cell that is not part of the 3
' cells found--If actual(ccc, rrr) = 0 AndAlso _
ccc <> CInt(tripletsLocation(0).ToString()) _
AndAlso _
rrr <> CInt(tripletsLocation(1).ToString()) _
AndAlso _
ccc <> CInt(tripletsLocation(2).ToString()) _
AndAlso _
rrr <> CInt(tripletsLocation(3).ToString()) _
AndAlso _
ccc <> CInt(tripletsLocation(4).ToString()) _
AndAlso _
rrr <> CInt(tripletsLocation(5).ToString()) Then
'---save the original possible values--Dim original_possible As String = _
possible(ccc, rrr)
'---remove first triplet number from possible
' values--possible(ccc, rrr) = _
possible(ccc, rrr).Replace( _
possible(c, r)(0), String.Empty)
'---remove second triplet number from possible
' values--possible(ccc, rrr) = _
possible(ccc, rrr).Replace( _
possible(c, r)(1), String.Empty)
'---remove third triplet number from possible
' values--possible(ccc, rrr) = _
possible(ccc, rrr).Replace( _

possible(c, r)(2), String.Empty)
'---set the ToolTip--SetToolTip(ccc, rrr, possible(ccc, rrr))
'---if the possible values are modified, then
' set the changes variable to True to indicate
' that the possible values of cells in the
' minigrid have been modified--If original_possible <> possible(ccc, rrr) Then
changes = True
End If
'---if possible value reduces to empty string,
'then the user has placed a move that results
' in the puzzle being not solvable--If possible(ccc, rrr) = String.Empty Then
Throw New Exception("Invalid Move")
End If
'---if left with 1 possible value for the
' current cell, cell is confirmed--If possible(ccc, rrr).Length = 1 Then
SetCell(ccc, rrr, _
CInt(possible(ccc, rrr)), 1)
SetToolTip(ccc, rrr, possible(ccc, rrr))
'---saves the move into the stack
Moves.Push(ccc & rrr & possible(ccc, rrr))
DisplayActivity( _
"Look For Triplets in Minigrids)", _
False)
DisplayActivity( _
"==============================", False)
DisplayActivity( _
"Inserted value " & actual(ccc, rrr) & _

" in " & "(" & ccc & "," & rrr & ")", _
False)
Application.DoEvents()
'---if user clicks the Hint button, exit
' the function--If HintMode Then Return True
End If
End If
Next
Next
End If
End If
Next
Next
Return changes
End Function
Funkcja LookForTripletsinMinigrids() zwraca wartość True, jeśli na liście możliwych wartości dla
dowolnej komórki w siatce nastąpiły jakiekolwiek zmiany. Zwraca False, jeśli nie ma to wpływu na
żadną z możliwych wartości komórek.
Szukam trojaczków w rzędach
Funkcja LookForTripletsinRows() wyszukuje trojaczki w każdym z dziewięciu wierszy. Sprawdza każdy
wiersz i skanuje jego kolumny od lewej do prawej w poszukiwaniu trójek. Gdy tylko znajdzie komórkę
z trzema możliwymi wartościami, skanuje począwszy od następnej kolumny, aż dotrze do ostatniej
kolumny. Jeśli rzeczywiście istnieje zestaw trójek w wierszu, pozostałe komórki w wierszu będą miały
listę możliwych wartości zmodyfikowanych w celu wyeliminowania wartości trójek. Po zakończeniu
procesu, jeśli pozostaną komórki z jedną możliwą wartością, zostaną one potwierdzone. Zakoduj
funkcję LookForTripletsinRows () w następujący sposób:
'=========================================================
' Look for triplets in rows
'=========================================================
Public Function LookForTripletsinRows() As Boolean
Dim changes As Boolean = False
'---for each row, check each column in the row
For r As Integer = 1 To 9

For c As Integer = 1 To 9
'--- three possible values; check for triplets--If actual(c, r) = 0 AndAlso possible(c, r).Length = 3 Then
'---first potential triplet found--Dim tripletsLocation As String = c.ToString() & r.ToString()
'--scans columns in this row--For cc As Integer = 1 To 9
'---look for other triplets--If (cc <> c) AndAlso _
((possible(cc, r) = possible(c, r)) OrElse _
(possible(cc, r).Length = 2 AndAlso _
possible(c, r).Contains( _
possible(cc, r)(0).ToString()) AndAlso _
possible(c, r).Contains( _
possible(cc, r)(1).ToString()))) Then
'---save the coordinates of the triplet--tripletsLocation &= cc.ToString() & r.ToString()
End If
Next
'--found 3 cells as triplets; remove all from the other
' cells--If tripletsLocation.Length = 6 Then
'--triplets found--DisplayActivity("Triplets found in " & tripletsLocation, _
False)
'---remove each cell's possible values containing the
' triplet--For ccc As Integer = 1 To 9
If actual(ccc, r) = 0 AndAlso _
ccc <> CInt(tripletsLocation(0).ToString()) _
AndAlso _

ccc <> CInt(tripletsLocation(2).ToString()) _
AndAlso _
ccc <> CInt(tripletsLocation(4).ToString()) Then
'---save the original possible values--Dim original_possible As String = possible(ccc, r)
'---remove first triplet number from possible
' values--possible(ccc, r) = _
possible(ccc, r).Replace(possible(c, r)(0), _
String.Empty)
'---remove second triplet number from possible
' values--possible(ccc, r) = _
possible(ccc, r).Replace(possible(c, r)(1), _
String.Empty)
'---remove third triplet number from possible
' values--possible(ccc, r) = _
possible(ccc, r).Replace(possible(c, r)(2), _
String.Empty)
'---set the ToolTip--SetToolTip(ccc, r, possible(ccc, r))
'---if the possible values are modified, then set
' the changes variable to True to indicate that the
' possible values of cells in the minigrid have
' been modified--If original_possible <> possible(ccc, r) Then
changes = True
End If
'---if possible value reduces to empty string, then
' the user has placed a move that results in the

' puzzle being not solvable--If possible(ccc, r) = String.Empty Then
Throw New Exception("Invalid Move")
End If
'---if left with 1 possible value for the current
' cell, cell is confirmed--If possible(ccc, r).Length = 1 Then
SetCell(ccc, r, CInt(possible(ccc, r)), 1)
SetToolTip(ccc, r, possible(ccc, r))
'---saves the move into the stack--Moves.Push(ccc & r & possible(ccc, r))
DisplayActivity("Look For Triplets in Rows", _
False)
DisplayActivity("=========================", _
False)
DisplayActivity("Inserted value " & _
actual(ccc, r) & " in " & "(" & _
ccc & "," & r & ")", False)
Application.DoEvents()
'---if user clicks the Hint button, exit the
' function--If HintMode Then Return True
End If
End If
Next
End If
End If
Next
Next
Return changes
End Function

Funkcja LookForTripletsinRows() zwraca wartość True, jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany na liście
możliwych wartości dla dowolnej komórki w siatce. Zwraca False, jeśli nie ma to wpływu na żadną z
możliwych wartości komórek.
Szukam trojaczków w kolumnach
Funkcja LookForTripletsinColumns() wyszukuje trojaczki w każdej z dziewięciu kolumn. Sprawdza każdą
kolumnę i skanuje jej wiersze od góry do dołu w poszukiwaniu trójek. Gdy tylko znajdzie komórkę z
trzema możliwymi wartościami, skanuje począwszy od następnego wiersza, aż dotrze do ostatniego
wiersza. Jeśli rzeczywiście istnieje zestaw trójek w kolumnie, pozostałe komórki w kolumnie będą miały
listę możliwych wartości zmodyfikowanych w celu wyeliminowania wartości trójek. Po zakończeniu
procesu, jeśli pozostaną komórki z jedną możliwą wartością, zostaną one potwierdzone. Zakoduj
funkcję LookForTripletsinColumns() w następujący sposób:
'=========================================================
' Look for triplets in columns
'=========================================================
Public Function LookForTripletsinColumns() As Boolean
Dim changes As Boolean = False
'---for each column, check each row in the column
For c As Integer = 1 To 9
For r As Integer = 1 To 9
'--- three possible values; check for triplets--If actual(c, r) = 0 AndAlso possible(c, r).Length = 3 Then
'---first potential triplet found--Dim tripletsLocation As String = c.ToString() & r.ToString()
'--scans rows in this column--For rr As Integer = 1 To 9
If (rr <> r) AndAlso _
((possible(c, rr) = possible(c, r)) OrElse _
(possible(c, rr).Length = 2 AndAlso _
possible(c, r).Contains( _
possible(c, rr)(0).ToString()) AndAlso _
possible(c, r).Contains( _
possible(c, rr)(1).ToString()))) Then
'---save the coordinates of the triplet--tripletsLocation += c.ToString() & rr.ToString()

End If
Next
'--found 3 cells as triplets; remove all from the other
' cells--If tripletsLocation.Length = 6 Then
'--triplets found--DisplayActivity("Triplets found in " & tripletsLocation, _
False)
'---remove each cell's possible values containing the
' triplet--For rrr As Integer = 1 To 9
If actual(c, rrr) = 0 AndAlso _
rrr <> CInt(tripletsLocation(1).ToString()) _
AndAlso _
rrr <> CInt(tripletsLocation(3).ToString()) _
AndAlso _
rrr <> CInt(tripletsLocation(5).ToString()) Then
'---save the original possible values--Dim original_possible As String = possible(c, rrr)
'---remove first triplet number from possible
' values--possible(c, rrr) = _
possible(c, rrr).Replace( _
possible(c, r)(0), String.Empty)
'---remove second triplet number from possible
' values--possible(c, rrr) = _
possible(c, rrr).Replace( _
possible(c, r)(1), String.Empty)
'---remove third triplet number from possible
' values---

possible(c, rrr) = _
possible(c, rrr).Replace( _
possible(c, r)(2), String.Empty)
'---set the ToolTip--SetToolTip(c, rrr, possible(c, rrr))
'---if the possible values are modified, then set
' the changes variable to True to indicate that
' the possible values of cells in the minigrid
' have been modified--If original_possible <> possible(c, rrr) Then
changes = True
End If
'---if possible value reduces to empty string, then
' the user has placed a move that results in the
' puzzle being not solvable--If possible(c, rrr) = String.Empty Then
Throw New Exception("Invalid Move")
End If
'---if left with 1 possible value for the current
' cell, cell is confirmed--If possible(c, rrr).Length = 1 Then
SetCell(c, rrr, CInt(possible(c, rrr)), 1)
SetToolTip(c, rrr, possible(c, rrr))
'---saves the move into the stack
Moves.Push(c & rrr & possible(c, rrr))
DisplayActivity( _
"Look For Triplets in Columns)", False)
DisplayActivity( _
"=============================", False)
DisplayActivity( _
"Inserted value " & actual(c, rrr) & _

" in " & "(" & c & "," & rrr & ")", False)
Application.DoEvents()
'---if user clicks the Hint button, exit the
' function--If HintMode Then Return True
End If
End If
Next
End If
End If
Next
Next
Return changes
End Function
Funkcja LookForTripletsinColumns() zwraca True, jeśli na liście możliwych wartości dla dowolnej
komórki w siatce nastąpiły jakiekolwiek zmiany. Zwraca False, jeśli nie ma to wpływu na żadną z
możliwych wartości komórek.
Modyfikowanie funkcji SolvePuzzle()
W funkcji SolvePuzzle() dodaj następujący kod pogrubioną czcionką, aby mieć teraz pełny zestaw
technik rozwiązywania łamigłówek Sudoku:
'==================================================
' Steps to solve the puzzle
'==================================================
Public Function SolvePuzzle() As Boolean
Dim changes As Boolean
Dim ExitLoop As Boolean = False
Try
Do '---Look for Triplets in Columns
Do '---Look for Triplets in Rows
Do '---Look for Triplets in Minigrids
Do '---Look for Twins in Columns
Do '---Look for Twins in Rows

Do '---Look for Twins in Minigrids
Do '---Look for Lone Ranger in Columns
Do '---Look for Lone Ranger in Rows
Do '---Look for Lone Ranger in
' Minigrids
Do '---Perform Col/Row and
' Minigrid Elimination
changes = _
CheckColumnsAndRows()
If (HintMode AndAlso changes) _
OrElse IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True
Exit Do
End If
Loop Until Not changes
If ExitLoop Then Exit Do
'---Look for Lone Ranger in
' Minigrids
changes = _
LookForLoneRangersinMinigrids()
If (HintMode AndAlso changes) _
OrElse IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True
Exit Do
End If
Loop Until Not changes
If ExitLoop Then Exit Do
'---Look for Lone Ranger in Rows
changes = LookForLoneRangersinRows()
If (HintMode AndAlso changes) OrElse _
IsPuzzleSolved() Then

ExitLoop = True
Exit Do
End If
Loop Until Not changes
If ExitLoop Then Exit Do
'---Look for Lone Ranger in Columns
changes = LookForLoneRangersinColumns()
If (HintMode AndAlso changes) OrElse _
IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True
Exit Do
End If
Loop Until Not changes
If ExitLoop Then Exit Do
'---Look for Twins in Minigrids
changes = LookForTwinsinMinigrids()
If (HintMode AndAlso changes) OrElse _
IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True
Exit Do
End If
Loop Until Not changes
If ExitLoop Then Exit Do
'---Look for Twins in Rows
changes = LookForTwinsinRows()
If (HintMode AndAlso changes) OrElse _
IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True
Exit Do
End If
Loop Until Not changes

If ExitLoop Then Exit Do
'---Look for Twins in Columns
changes = LookForTwinsinColumns()
If (HintMode AndAlso changes) OrElse _
IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True
Exit Do
End If
Loop Until Not changes
If ExitLoop Then Exit Do
'---Look for Triplets in Minigrids
changes = LookForTripletsinMinigrids()
If (HintMode AndAlso changes) OrElse IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True
Exit Do
End If
Loop Until Not changes
If ExitLoop Then Exit Do
'---Look for Triplets in Rows
changes = LookForTripletsinRows()
If (HintMode AndAlso changes) OrElse IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True
Exit Do
End If
Loop Until Not changes
If ExitLoop Then Exit Do
'---Look for Triplets in Columns
changes = LookForTripletsinColumns()
If (HintMode AndAlso changes) OrElse IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True
Exit Do

End If
Loop Until Not changes
Catch ex As Exception
Throw New Exception("Invalid Move")
End Try
If IsPuzzleSolved() Then
Timer1.Enabled = False
Beep()
ToolStripStatusLabel1.Text = "*****Puzzle Solved*****"
MsgBox("Puzzle solved")
Return True
Else
Return False
End If
End Function
Jak już zapewne możesz wywnioskować, w rdzeniu pętli najpierw zastosujesz technikę CRME,
następnie wyszukujesz samotnych strażników (w minigridach, wierszach i kolumnach), a następnie
szukasz bliźniaków (w minigridach, wierszach i kolumny), a na końcu wyszukując trojaczki (w
minigridach, wierszach i kolumnach). Na końcu wszystkich pętli, jeśli łamigłówka nadal nie jest
rozwiązana, to wyczerpaliśmy wszystkie logiczne środki (przynajmniej metody logiczne opisane w tej
książce), aby rozwiązać zagadkę. W tym momencie musimy polegać na pewnych wyuczonych
domysłach, jak omówiono w następnej sekcji.
Korzystanie z eliminacji siłowej
Kiedy wszystkie logiczne środki zostały użyte do rozwiązania łamigłówki Sudoku, a zagadka pozostaje
nierozwiązana, musisz zgadnąć i wybrać wartość komórki i sprawdzić, czy to pomoże rozwiązać
zagadkę. Przyjrzyjmy się teraz, jak możesz zaimplementować w swoim kodzie technikę eliminacji siłą.
W przypadku techniki eliminacji siłowej musimy dodać do klasy kilka zmiennych składowych:
Private BruteForceStop As Boolean = False
Private ActualStack As New Stack (Of Integer (,)) ()
Prywatny PossibleStack As New Stack (Of String (,)) ()
Zmienna Boolean BruteForceStop służy do wskazania, czy metoda brutalnej siły powinna zostać
zatrzymana (po rozwiązaniu siatki). Zmienna ActualStack jest obiektem Stack używanym do
przechowywania tablicy Actual, zanim komórka zostanie ustalona wartością. W przypadku, gdy
przypisanie określonej wartości do komórki powoduje, że układanka nie ma rozwiązania, tablica
Rzeczywista jest usuwana ze stosu, aby przywrócić siatkę do poprzedniego stanu. Zmienna
PossibleStack jest podobna do zmiennej ActualStack, z tą różnicą, że jest używana do przechowywania

tablicy Possible. Aby znaleźć komórkę z najmniejszą liczbą możliwych wartości, utworzymy
podprocedurę FindCellWithFewestPossibleValues (). Przyjmuje dwa parametry przekazywane przez
referencję. Kiedy podprogram zostanie zakończony, dwa parametry będą zawierały numer kolumny i
wiersza
komórki
z
najmniejszą
liczbą
możliwych
wartości.
Podprogram
FindCellWithFewestPossibleValues () jest zdefiniowany w następujący sposób:
'=========================================================
' Find the cell with the least number of possible values
'=========================================================
Public Sub FindCellWithFewestPossibleValues( _
ByRef col As Integer, ByRef row As Integer)
Dim min As Integer = 10
For r As Integer = 1 To 9
For c As Integer = 1 To 9
If actual(c, r) = 0 AndAlso possible(c, r).Length < min Then
min = possible(c, r).Length
col = c
row = r
End If
Next
Next
End Sub
Wreszcie, podprocedura SolvePuzzleByBruteForce() jest podprogramem rekurencyjnym, który próbuje
rozwiązać łamigłówkę Sudoku poprzez systematyczne wybieranie możliwej wartości z komórki, a
następnie zastosowanie wszystkich innych technik do rozwiązania zagadki. Wywołuje się do momentu
rozwiązania łamigłówki lub, jeśli wybranie określonej wartości dla komórki powoduje, że łamigłówka
jest nierozwiązywalna, cofa się, przywracając stan siatki za pomocą dwóch obiektów Stack, ActualStack
i PossibleStack. Kod podprogramu SolvePuzzleByBruteForce() jest następujący:
'=========================================================
' Brute Force subroutine
'=========================================================
Public Sub SolvePuzzleByBruteForce()
Dim c, r As Integer
'---find out which cell has the smallest number of possible values--FindCellWithFewestPossibleValues(c, r)

'---get the possible values for the chosen cell
Dim possibleValues As String = possible(c, r)
'---push the actual and possible stacks into the stack--ActualStack.Push(CType(actual.Clone(), Integer(,)))
PossibleStack.Push(CType(possible.Clone(), String(,)))
'---select one value and try--For i As Integer = 0 To possibleValues.Length - 1
'---saves the move into the stack--Moves.Push(c & r & possibleValues(i).ToString())
SetCell(c, r, CInt(possibleValues(i).ToString()), 1)
DisplayActivity("Solve Puzzle By Brute Force", False)
DisplayActivity("===========================", False)
DisplayActivity("Trying to insert value " & actual(c, r) & _
" in " & "(" & c & "," & r & ")", False)
Try
If SolvePuzzle() Then
'---if the puzzle is solved, the recursion can stop now--BruteForceStop = True
Return
Else
'---no problem with current selection, proceed with next cell--SolvePuzzleByBruteForce()
If BruteForceStop Then Return
End If
Catch ex As Exception
DisplayActivity("Invalid move; Backtracking...", False)
actual = ActualStack.Pop()
possible = PossibleStack.Pop()
End Try
Next
End Sub

Jeśli liczba wybrana dla komórki nie daje rozwiązania łamigłówki, zostanie zgłoszony wyjątek. Obsługa
tego błędu jest ważna, ponieważ umożliwia podprogramowi cofnięcie się i przywrócenie sieci do
poprzedniego stanu oraz wybranie innej liczby do wypróbowania. Dobrym sposobem na wizualizację
działania podprogramu jest wyobrażenie sobie rozwiązania układanki na papierze. Zaznaczasz liczbę
dla komórki i sprawdzasz, czy możesz wyprowadzić wartości dla innych komórek. Jeśli po kilku próbach
dojdziesz do ślepego zaułka, usuniesz kilka ostatnich komórek, które właśnie wypełniłeś, wybierz inną
liczbę i spróbuj ponownie.
Modyfikacja kodu dla przycisku Rozwiąż zagadkę
Ostatnim krokiem, jaki musimy wykonać, jest zmodyfikowanie kodu znajdującego się za przyciskiem
Rozwiąż zagadkę, tak aby jeśli łamigłówki nie można było rozwiązać za pomocą wszystkich logicznych
środków, aplikacja powinna następnie przejść do metody eliminacji siłowej.
'==================================================
' Solve Puzzle button
'==================================================
Private Sub btnSolvePuzzle_Click( _
ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles btnSolvePuzzle.Click
ActualStack.Clear()
PossibleStack.Clear()
BruteForceStop = False
'---solve the puzzle; no need to stop--HintMode = False
Try
If Not SolvePuzzle() Then
SolvePuzzleByBruteForce()
End If
Catch ex As Exception
MsgBox("Puzzle not solvable.")
End Try
If Not IsPuzzleSolved() Then
MsgBox("Puzzle Not solved.")
End If
End Sub

Jeśli chcesz sprawdzić, czy łamigłówkę można rozwiązać logicznie bez uciekania się do brutalnej siły,
po prostu zakomentuj funkcję SolvePuzzleByBruteForce ().
Testowanie technik
Mając cały kod na swoim miejscu, przeprowadźmy wszystko, co zrobiliśmy, i przetestujmy kilka
łamigłówek. Rysunek przedstawia łamigłówkę Sudoku z 56 pustymi komórkami.

Kliknięcie przycisku Rozwiąż zagadkę rozwiązuje zagadkę, w pełni ćwicząc wszystkie techniki, których
nauczyliśmy się do tej pory, jak pokazano na rysunku.

Uwaga : Można zauważyć, że po kliknięciu przycisku Rozwiąż zagadkę program wydaje się działać dość
wolno, generując liczby jeden po drugim. Wynika to nie z nieefektywności naszych technik, ale raczej
z dużej ilości tekstu wyświetlanego w kontrolce TextBox po prawej stronie siatki. Spróbuj
zakomentować dwie linie w podprogramie DisplayActivity (), a natychmiast zauważysz, jak szybko
program może rozwiązać zagadkę. W rozdziale 6 lepiej poczujesz, jak szybkie są nasze techniki.
A co z kolejną łamigłówką Sudoku? Rysunek przedstawia kolejny przykład łamigłówki Sudoku.
Rozwiązanie zagadki wymaga użycia techniki brutalnej siły tylko dwa razy. Resztę zagadki można
rozwiązać innymi technikami. Rysunek 5-27 przedstawia rozwiązanie tej układanki.

A co z „rozwiązywaniem” pustej łamigłówki Sudoku? Z pewnością będzie to wymagało techniki
eliminacji bruteforce. Aby sprawdzić, czy to zadziała, uruchom aplikację i rozpocznij nową łamigłówkę
(Plik ➤ Nowy). Kliknij Rozwiąż zagadkę, aby rozwiązać zagadkę.

Uwaga : „rozwiązanie” pustej układanki zajęło na moim komputerze około 19 sekund, kiedy włączyłem
wyświetlanie zadań. Obserwuj komunikaty wyświetlane w polu tekstowym Działania, aby zobaczyć
różne stosowane techniki.
Zauważ, że za każdym razem, gdy rozwiązujesz pustą łamigłówkę, otrzymujesz to samo rozwiązanie.
Jest to oczekiwane, ponieważ nasza implementacja techniki eliminacji brutalnej siły systematycznie
wybiera pierwszą możliwą liczbę, aby spróbować rozwiązać zagadkę. Jeśli to się nie powiedzie,
przechodzi do wybierania następnej liczby. Podczas gdy w prawdziwym życiu jest mało
prawdopodobne, że zostaniesz poproszony o rozwiązanie pustej łamigłówki Sudoku, możliwość
wygenerowania prawidłowej siatki Sudoku od zera jest ważna, jeśli chcesz tworzyć nowe łamigłówki
Sudoku. Omówię to dalej w Części 6.
Podsumowanie
Zapoznałeś się z trzema zaawansowanymi technikami, których możesz użyć do rozwiązywania
łamigłówek Sudoku. Chociaż w większości przypadków bliźniaki i trojaczki nie rozwiązują bezpośrednio
łamigłówki, są to dobre techniki „zmiękczania” łamigłówki, aby można było rozwiązać zagadkę innymi
technikami, takimi jak CRME i samotni strażnicy. Widziałeś również, jak używać techniki brutalnej siły,
aby zgadnąć, kiedy wszystkie inne techniki zawiodły. W następnej częścidowiesz się, jak tworzyć
łamigłówki Sudoku o różnym stopniu trudności.

Generowanie łamigłówek Sudoku
Zaszedłeś tak daleko i nauczyłeś się kilku bardzo przydatnych technik rozwiązywania łamigłówek
Sudoku. Do tej pory nauczyłeś się rozwiązywać zagadki; co z generowaniem nowych zagadek? Istnieje
kilka dobrych powodów, dla których warto tworzyć własne łamigłówki Sudoku. Może się okazać, że
łamigłówki, które obecnie rozwiązujesz, są zbyt proste i dlatego możesz chcieć wygenerować naprawdę
trudne łamigłówki, aby rzucić sobie wyzwanie. A może zechcesz przetestować znajomych, dając im
naprawdę trudne łamigłówki i zobaczyć, jak się pocą. Lub możesz po prostu dowiedzieć się, jak
programowo generować łamigłówki Sudoku. W tej części pokażę, jak tworzyć łamigłówki Sudoku o
różnym stopniu trudności.
Określanie poziomu trudności
Aby wygenerować łamigłówkę Sudoku, należy najpierw wziąć pod uwagę kryteria określające poziom
trudności łamigłówki Sudoku. Pierwszym czynnikiem wpływającym na poziom trudności jest liczba
pustych komórek w początkowej łamigłówce Sudoku. Ogólnie można śmiało powiedzieć, że im więcej
pustych komórek w łamigłówce Sudoku, tym wyższy poziom trudności. Drugim czynnikiem, który
wpływa na trudność łamigłówki Sudoku, jest rozmieszczenie różnych liczb początkowych. Z obserwacji,
ogólnie rzecz biorąc, proste łamigłówki często mają początkowe numery w równych odstępach,
podczas gdy trudne łamigłówki często mają numery zgrupowane w grupach. Równomiernie
rozmieszczone komórki można często rozwiązywać za pomocą CRME, ponieważ działa on najlepiej, gdy
wiersze, kolumny i minigridy w całej układance mają wystarczającą liczbę wypełnionych komórek, aby
skutecznie zmniejszyć liczbę możliwych odpowiedzi dla poszczególnych komórek.
Wskazówka. Należy pamiętać, że są to uogólnienia dotyczące poziomów trudności zagadek; Zagadki z
liczbami początkowymi w równych odstępach czasami wymagają prawdziwego wysiłku, aby je
rozwiązać.
Z programistycznego punktu widzenia możemy określić poziom trudności łamigłówki Sudoku,
analizując, ile wysiłku trzeba włożyć, aby rozwiązać zagadkę. Dla aplikacji, którą tworzymy, ustawiłem
cztery poziomy trudności łamigłówek Sudoku:
• Poziom 1 - Łatwy
• Poziom 2 - średni
• Poziom 3 - Trudny
• Poziom 4 - Ekstremalnie trudny
Poziom trudności łamigłówki zostanie określony przez rozwiązanie łamigłówki przy użyciu wszystkich
różnych technik omówionych w tej książce i zbadanie, ile razy każda technika jest używana do
rozwiązania łamigłówki. Jak omówiono w poprzednich rozdziałach, poniższe techniki rozwiązywania
łamigłówek Sudoku:
• Eliminacja kolumn, wierszy i minigrid (CRME)
• Poszukiwanie samotnych strażników w minigridach / kolumnach / rzędach
• Poszukiwanie bliźniaków w minigrids / kolumnach / wierszach
• Poszukiwanie trojaczków w minigridach / kolumnach / wierszach
• Eliminacja brutalna

Ponieważ łamigłówki Sudoku stają się coraz bardziej złożone, do ich rozwiązania wymagane są bardziej
zaawansowane techniki, takie jak szukanie bliźniaków i trojaczków, przy czym ostatecznością jest
metoda eliminacji brutalnej siły. Stosunkowo proste łamigłówki Sudoku można prawie zawsze
rozwiązać przy użyciu pierwszych dwóch lub trzech technik. Aby określić poziom trudności łamigłówki,
stosujemy kolejno każdą z powyższych technik, aby spróbować rozwiązać zagadkę. Za każdym razem,
gdy komórka jest potwierdzana określoną techniką, dodajemy punkty do licznika (liczba punktów,
które dodajemy, zależy od zastosowanej techniki). Gdy łamigłówka jest rozwiązana, suma
zgromadzonych punktów służy jako wskaźnik całkowitego wysiłku potrzebnego do rozwiązania
łamigłówki. Ogólnie rzecz biorąc, im niższe punkty, tym prostsza układanka. Tabela zawiera listę
punktów, które wyznaczyłem dla każdej techniki.
Technika: Punkty
CRME: 1
Samotni strażnicy w minigrid: 2
Samotni strażnicy w kolumnie: 2
Samotni strażnicy w rzędzie: 2
Bliźnięta w minigrid :: 3
Bliźnięta w kolumnie: 3
Bliźniaki w rzędzie: 3
Trojaczki w minigrid: 4
Trojaczki w kolumnie: 4
Trojaczki w rzędzie: 4
Eliminacja siłowa: 5
Cofanie się w eliminacji brutalnej siły: 5
W oparciu o system punktowy wyszczególniony w Tabeli 6-1, za każdym razem, gdy potwierdzamy
komórkę techniką CRME, dodajemy 1 punkt, za każdym razem, gdy potwierdzamy komórkę metodą
samotnego rangera, dodajemy 2 punkty i tak dalej . Ponadto, jeśli musimy się cofnąć, ponieważ
podjęliśmy złą decyzję, dodajemy również 5 punktów, ponieważ oznacza to, że w układance znajdują
się komórki z dużą liczbą możliwych wartości, co zwiększa prawdopodobieństwo, że użytkownik
podejmie błędną decyzję. Taka sytuacja jest typowa dla trudnych łamigłówek.
Ogólnie rzecz biorąc, większość prostych łamigłówek można rozwiązać za pomocą jednej lub dwóch
pierwszych technik, więc ich łączna liczba punktów powinna być znacznie niższa niż w przypadku
bardziej złożonych łamigłówek, które wymagają bardziej złożonych technik do rozwiązania (a tym
samym gromadzą większą sumę punktów). W następnej sekcji przedstawiam kroki, jakie należy
wykonać, aby utworzyć łamigłówki Sudoku o różnym stopniu trudności.
Kroki do wygenerowania łamigłówki sudoku
Aby wygenerować łamigłówkę Sudoku, zaczynamy od pustej układanki i używamy podejścia brutalnej
siły, aby wypełnić wszystkie puste komórki. Gdy to zrobimy, rozsądnie usuwamy niektóre komórki, aby
dać użytkownikowi punkt wyjścia do gry. Nasz wybór liczby komórek do usunięcia będzie zależał od
poziomu trudności określonego przez użytkownika. Aby upewnić się, że za każdym razem generujesz

inną łamigłówkę, musisz losowo ustawić listę możliwych wartości, tak aby technika brutalnej siły miała
szansę wybrać różne liczby w każdym przejściu.
Wskazówka : Matematycznie nie możesz zagwarantować, że wygenerowana łamigłówka jest zawsze
nowa. Ale jeśli losujesz listę możliwych wartości, istnieje duże prawdopodobieństwo, że za każdym
razem otrzymasz inną zagadkę.
Po wygenerowaniu całej siatki nadszedł czas, aby określić, ile komórek należy wyjąć (pozostawić puste).
Na podstawie mojego doświadczenia w rozwiązywaniu łamigłówek Sudoku wyznaczyłem liczbę
pustych komórek dla każdego poziomu, jak pokazano w Tabeli-2.
Poziom: Puste komórki
1 (łatwy): od 40 do 45
2 (średni): 46 do 49
3 (trudny): od 50 do 53
4 (bardzo trudne): 54 do 58
Po określeniu rzeczywistej liczby pustych komórek (aplikacja losowo wybiera liczbę z tego zakresu),
aplikacja losowo generuje lokalizacje pustych komórek. Na przykład, jeśli chcesz wygenerować
łamigłówkę Sudoku poziomu 2, najpierw określ, ile pustych komórek znajduje się w siatce. Zakładając,
że liczba to 47, następnie przystępujesz do określenia współrzędnych 47 komórek w siatce i ustawiasz
wartość tych komórek na 0.
Uwaga : Tu oceniam poziom trudności łamigłówki Sudoku na podstawie liczby pustych komórek w
łamigłówce oraz ilości wysiłku potrzebnego do rozwiązania łamigłówki. Nie będę rozważał położenia
pustych komórek jako czynnika wpływającego na poziom trudności.
Po określeniu pustych komórek musisz sprawdzić, czy łamigłówka rzeczywiście odpowiada
wskazanemu poziomowi trudności. Aby to zrobić, rozwiążesz zagadkę, korzystając ze wszystkich
technik opisanych tutaj, a następnie przeanalizujesz całkowity wynik. Na podstawie danych
empirycznych uzyskanych podczas testowania 10 000 łamigłówek Sudoku wygenerowanych przez mój
program, średnie wyniki dla różnych poziomów są pokazane w tabeli.
Poziom: Puste komórki: Średni wynik
1:40 do 45 : 44
2:46 do 49 :51
3 : 50 do 53 : 58
4:54 do 58 : 114
Jak widać, liczba pustych komórek ma bezpośredni wpływ na wynik, który wskazuje na stopień
trudności. Po wygenerowaniu łamigłówek o określonych poziomach trudności aplikacja przetestuje i
porównaj wyniki z wykresem przedstawionym w Tabeli 6-4. Jeśli wynik nie mieści się w odpowiednim
zakresie, łamigłówka jest regenerowana i ponownie układana. Ten proces powtarza się, aż wynik
układanki spadnie do wymaganego zakresu.
Poziom: Puste komórki: Średni wynik: Dopuszczalny zakres
1:40 do 45:44:42 do 46 włącznie

2:46 do 49:51:49 do 53 włącznie
3:50 do 53:58:56 do 60 włącznie
4:54 do 58: 114: 112 do 116 włącznie

Określanie lokalizacji pustych komórek
Po „rozwiązaniu” pustej łamigłówki Sudoku nadszedł czas, aby określić położenie pustych komórek w
siatce. W zależności od wymaganego poziomu trudności liczba pustych komórek jest określana przez
aplikację. Na przykład, jeśli wymagana jest łamigłówka poziomu 1, wybierana jest liczba losowa z
zakresu od 40 do 45. Następnym krokiem byłoby losowe wybranie lokalizacji różnych pustych komórek.
Większość opublikowanych łamigłówek Sudoku jest symetryczna. Oznacza to, że niepuste komórki są
rozmieszczone w komórkach rotacyjnie symetrycznych. Rozważmy przykład pokazany na rysunku 6-2.
Symetryczne łamigłówki Sudoku wyglądają przyjemnie dla oczu, choć nie są bezwzględnie wymagane.
Zagadki, które wygenerujemy w tym rozdziale, są symetryczne. Aby upewnić się, że łamigłówka Sudoku
jest symetryczna, najpierw określamy położenie pustych komórek w górnej połowie układanki, a
następnie „odzwierciedlamy” je w dolnej połowie.

Jeśli układanka zostanie obrócona zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 180 stopni, te same komórki
zostaną zacieniowane, jak pokazano na rysunku .

Zacieniony obszar po lewej stronie na rysunku przedstawia górną połowę siatki. Puste komórki
(określone losowo) są reprezentowane przez ×. Górna połowa siatki jest następnie obracana zgodnie z
ruchem wskazówek zegara o 180 stopni w stosunku do dolnej połowy siatki, tak aby lokalizacje pustych
komórek odzwierciedlały górną połowę. Końcowym wynikiem obrotu jest symetryczna siatka Sudoku.

Puzzle z jednym rozwiązaniem
Oprócz symetryczności łamigłówki Sudoku mają inną, często dyskutowaną „zasadę”: wszystkie
łamigłówki Sudoku muszą mieć jedno i tylko jedno rozwiązanie. Oznacza to, że niezależnie od tego, jak
rozwiążesz zagadkę, ostatecznie odpowiedź musi być taka sama. W rozdziałach od 3 do 5 nauczyłeś się
różnych technik logicznych - CRME, samotnych strażników, bliźniaków i trojaczków - których możesz
użyć do rozwiązania łamigłówki Sudoku. Wszystkie te metody logicznie określają liczbę dla komórki i
nie wymagają domysłów. Dowiedziałeś się również, że kiedy wszystko inne zawiedzie, możesz użyć
metody zgadywania, eliminacji brutalnej siły. Poniżej opisano różnicę między używaniem tylko technik
logicznych do rozwiązania łamigłówki a odważeniem się na eliminację brutalną siłą:
• Jeśli łamigłówkę Sudoku można rozwiązać tylko za pomocą technik logicznych, ma ona jedno
rozwiązanie.
• Jeśli łamigłówka Sudoku wymaga zgadywania (to znaczy przy użyciu techniki eliminacji siłowej) do
rozwiązania, nie ma gwarancji, że łamigłówka Sudoku ma tylko jedno rozwiązanie (to znaczy
łamigłówka ma więcej niż jedno poprawne rozwiązanie).
Drugi punkt jest interesujący. To, że zastosujesz technikę brutalnej siły do rozwiązania łamigłówki
Sudoku, nie musi oznaczać, że łamigłówka nie ma jednego rozwiązania. Może to być łamigłówka z
jednym rozwiązaniem, ale może też mieć więcej niż jedno rozwiązanie, ponieważ nadal mogą istnieć
inne logiczne sposoby rozwiązania łamigłówki, których jeszcze nie odkryliśmy. Dla łamigłówek, które
wygenerujemy w tej książce, ustaliłem następujące wytyczne:
• Na poziomach od 1 do 3 wszystkie łamigłówki są symetryczne i mają jedno rozwiązanie.
• Na poziomie 4 wszystkie łamigłówki są symetryczne, ale nie ma gwarancji, że mają jedno rozwiązanie.
Innymi słowy, zagadki poziomu 4 wymagają zgadywania.
W przypadku łamigłówek na poziomach od 1 do 3, gdy puste komórki w siatce zostaną losowo
określone przez aplikację, do rozwiązania tego problemu należy użyć wszystkich technik logicznych.
Jeśli nie możesz rozwiązać łamigłówki, losowo wybierasz inną parę komórek do opuszczenia (musisz
wybrać parę komórek do zwolnienia, aby układanka była symetryczna) i spróbuj ponownie rozwiązać
zagadkę logicznie. Powtarzasz ten proces kilka razy, dopóki nie rozwiążesz łamigłówki lub, jeśli zagadka
nadal jest nierozwiązywalna, wygeneruj nową siatkę i powtórz cały proces. Rysunek 6-5 podsumowuje
kroki, które należy wykonać, aby stworzyć układankę na poziomie od 1 do 3.
W przypadku łamigłówek na poziomie 4, po wygenerowaniu siatki, należy ją rozwiązać, korzystając ze
wszystkich technik logicznych. Jeśli to się nie powiedzie, aplikacja używa techniki eliminacji siłowej, aby
go rozwiązać. Uzyskany wynik ogólny zostanie następnie porównany z wykresem przedstawionym w
Tabeli. Jeśli jego wynik wykracza poza dopuszczalny zakres, generowana jest nowa siatka i cały proces
rozwiązywania i porównywania wyników jest powtarzany.

Implementacja algorytmu generującego puzzle
Aby wygenerować łamigłówki Sudoku, używamy tej samej bazy kodu, którą zbudowaliśmy w ostatnich
kilku rozdziałach. Wszystkie omówione przez nas podprogramy i funkcje pakujemy w klasę, dzięki
czemu mamy całą logikę potrzebną do rozwiązywania i generowania łamigłówek Sudoku.
Uwaga : W poprzednich częściach idealnie byłoby, gdybyśmy mieli całą logikę zamkniętą w klasie, tak
jak to zrobimy tu, więc niezależnie od tego, czy rozwiązujemy, czy generujemy łamigłówkę Sudoku,
używalibyśmy tej samej bazy kodu . W tych rozdziałach nie zawarliśmy logiki w klasie, ponieważ
spowodowałoby to niepotrzebną trudność w śledzeniu kodu, zwłaszcza w przypadku wstrzykiwania
różnych kodów GUI do wyświetlania działań. Tak więc, dla ułatwienia wyjaśnienia, w tych rozdziałach
mieliśmy jedną bazę kodu do rozwiązywania łamigłówek Sudoku. W tym rozdziale mamy jedną bazę
kodu zarówno do rozwiązywania, jak i generowania łamigłówek Sudoku, zawartych w klasach.
Tworzenie klasy
Najpierw dodaj nową klasę do projektu, klikając prawym przyciskiem myszy nazwę projektu w
Eksploratorze rozwiązań i wybierając opcję Dodaj ➤ klasę. Nazwij klasę SudokuPuzzle.vb. Eksplorator
rozwiązań powinien teraz wyglądać jak na rysunku.

Kliknij dwukrotnie plik SudokuPuzzle.vb i zakoduj różne funkcje i podprogramy, jak pokazano na listingu
Public Class SudokuPuzzle
Private actual(9, 9) As Integer
Private possible(9, 9) As String
Private BruteForceStop As Boolean = False
Private ActualStack As New Stack(Of Integer(,))()
Private PossibleStack As New Stack(Of String(,))()
'---store the total score accumulated--Private totalscore As Integer
Private Function SolvePuzzle() As Boolean
Private Function CheckColumnsAndRows() As Boolean
Private Function CalculatePossibleValues( _
ByVal col As Integer, _
ByVal row As Integer) _
As String
Private Function LookForLoneRangersinMinigrids() As Boolean
Private Function LookForLoneRangersinRows() As Boolean
Private Function LookForLoneRangersinColumns() As Boolean
Private Function LookForTwinsinMinigrids() As Boolean
Private Function LookForTwinsinRows() As Boolean
Private Function LookForTwinsinColumns() As Boolean
Private Function LookForTripletsinMinigrids() As Boolean
Private Function LookForTripletsinRows() As Boolean
Private Function LookForTripletsinColumns() As Boolean
Private Sub FindCellWithFewestPossibleValues( _
ByRef col As Integer, ByRef row As Integer)

Private Sub SolvePuzzleByBruteForce()
Private Function IsPuzzleSolved() As Boolean
End Class
Zwróć uwagę na następujące kwestie dotyczące listingu:
• Kod pokazany w całości pochodzi z kilku poprzednich rozdziałów, z usuniętym kodem GUI i
komentarzami. Zobacz Listing A-1, aby zapoznać się z najważniejszymi zmianami w kodzie.
• Zmieniłem modyfikatory dostępu do wszystkich funkcji i podprogramów z publicznego na prywatny.
• Dodano nową zmienną składową o nazwie totalscore. Ta zmienna jest używana do zapisywania
całkowitego wyniku uzyskanego po rozwiązaniu łamigłówki. Oświadczenia pokazujące akumulację
punktów są pogrubione w każdej funkcji (zobacz Listing A-1 dla wszystkich lokalizacji, aby zebrać łączny
wynik).
Klasa SudokuPuzzle zawiera teraz cały kod potrzebny do rozwiązania łamigłówki Sudoku. Następnie
dodajemy dodatkowy kod, abyśmy mogli użyć tej klasy do wygenerowania łamigłówek Sudoku.
Losowanie listy możliwych wartości
Najpierw dodaj procedurę RandomizeThePossibleValues() do klasy SudokuPuzzle. Procedura
RandomizeThePossibleValues() przyjmuje parametr ciągu i losowo zamienia znaki w ciągu. Ten
podprogram służy do losowania listy możliwych wartości dla komórki. Implementacja podprogramu
RandomizeThePossibleValues() jest następująca:
'=========================================================
' Randomly swap the list of possible values
'=========================================================
Private Sub RandomizeThePossibleValues(ByRef str As String)
Dim s(str.Length - 1) As Char
Dim i, j As Integer
Dim temp As Char
Randomize()
s = str.ToCharArray
For i = 0 To str.Length - 1
j = CInt((str.Length - i + 1) * Rnd() + i) Mod str.Length
'---swap the chars--temp = s(i)
s(i) = s(j)
s(j) = temp
Next i

str = s
End Sub
Zmodyfikuj podprogram SolvePuzzleByBruteForce () tak, aby lista możliwych wartości dla komórki była
losowana, zanim jedna z nich zostanie wybrana jako wartość dla komórki:
'==================================================
' Solve puzzle by brute force
'==================================================
Private Sub SolvePuzzleByBruteForce()
Dim c, r As Integer
'---accumulate the total score--totalscore += 5
FindCellWithFewestPossibleValues(c, r)
Dim possibleValues As String = possible(c, r)
'---randomize the possible values---RandomizeThePossibleValues(possibleValues)
'------------------ActualStack.Push(CType(actual.Clone(), Integer(,)))
PossibleStack.Push(CType(possible.Clone(), String(,)))
For i As Integer = 0 To possibleValues.Length - 1
actual(c, r) = CInt(possibleValues(i).ToString())
Try
If SolvePuzzle() Then
BruteForceStop = True
Return
Else
SolvePuzzleByBruteForce()
If BruteForceStop Then Return
End If
Catch ex As Exception
'---accumulate the total score--totalscore += 5

actual = ActualStack.Pop()
possible = PossibleStack.Pop()
End Try
Next
End Sub
Losując listę możliwych wartości dla pustej komórki, rozszerzona podprocedura
SolvePuzzleByBruteForce () jest teraz w stanie wygenerować nową siatkę za każdym razem, gdy
zostanie zastosowana do pustej układanki Sudoku.
Uwaga : Istnieje jedno ryzyko związane z losowym wybieraniem listy możliwych wartości. Może to
spowodować przejście programu do „płaskiego obrotu”, gdy podprogram będzie kontynuował
wybieranie tej samej błędnej liczby dla każdej próby. Matematycznie szanse są niewielkie, że zawsze
zostanie wybrany zły numer, ale nadal jest to odległa możliwość.
Generowanie nowej układanki
Funkcja GenerateNewPuzzle() generuje nową łamigłówkę Sudoku na podstawie poziomu wskazanego
w jej pierwszym parametrze i zwraca wynik w drugim parametrze. Zwraca nową łamigłówkę Sudoku
jako ciąg liczb (w tym samym formacie, co omówiono w Części 1). Zakoduj funkcję
GenerateNewPuzzle() w następujący sposób:
'============================================================
' Generate a new Sudoku puzzle
'============================================================
Private Function GenerateNewPuzzle( _
ByVal level As Integer, _
ByRef score As Integer) As String
Dim c, r As Integer
Dim str As String
Dim numberofemptycells As Integer
'---initialize the entire board--For r = 1 To 9
For c = 1 To 9
actual(c, r) = 0
possible(c, r) = String.Empty
Next
Next
'---clear the stacks---

ActualStack.Clear()
PossibleStack.Clear()
'---populate the board with numbers by solving an empty grid--Try
'---use logical methods to set up the grid first--If Not SolvePuzzle() Then
'---then use brute force--SolvePuzzleByBruteForce()
End If
Catch ex As Exception
'---just in case an error occurred, return an empty string--Return String.Empty
End Try
'---make a backup copy of the actual array--actual_backup = actual.Clone()
'---set the number of empty cells based on the level of difficulty--Select Case level
Case 1 : numberofemptycells = RandomNumber(40, 45)
Case 2 : numberofemptycells = RandomNumber(46, 49)
Case 3 : numberofemptycells = RandomNumber(50, 53)
Case 4 : numberofemptycells = RandomNumber(54, 58)
End Select
'---clear the stacks that are used in brute-force elimination --ActualStack.Clear()
PossibleStack.Clear()
BruteForceStop = False
'----create empty cells---CreateEmptyCells(numberofemptycells)
'---convert the values in the actual array to a string--str = String.Empty
For r = 1 To 9

For c = 1 To 9
str &= actual(c, r).ToString()
Next
Next
'---verify the puzzle has only one solution--Dim tries As Integer = 0
Do
totalscore = 0
Try
If Not SolvePuzzle() Then
'---if puzzle is not solved and
' this is a level 1 to 3 puzzle--If level < 4 Then
'---choose another pair of cells to empty--VacateAnotherPairOfCells(str)
tries += 1
Else
'---level 4 puzzles do not guarantee single
' solution and potentially need guessing--SolvePuzzleByBruteForce()
Exit Do
End If
Else
'---puzzle does indeed have 1 solution--Exit Do
End If
Catch ex As Exception
Return String.Empty
End Try
'---if too many tries, exit the loop--If tries > 50 Then

Return String.Empty
End If
Loop While True
'==================================================
'---return the score as well as the puzzle as a string--score = totalscore
Return str
End Function
Jak widać z poprzedniego kodu, najpierw rozwiązuje się pustą łamigłówkę, stosując funkcję
SolvePuzzle(). Ta funkcja przygotowuje siatkę, generując wszystkie możliwe wartości dla pustych
komórek. Oczywiście na tym etapie nie jest możliwe rozwiązanie pustej siatki przy użyciu samej logiki;
dlatego musisz zastosować podprogram SolvePuzzleByBruteForce(), aby go rozwiązać:
'---populate the board with numbers by solving an empty grid--Try
'---use logical methods to set up the grid first--If Not SolvePuzzle() Then
'---then use brute force--SolvePuzzleByBruteForce()
End If
Catch ex As Exception
'---just in case an error occurred, return an empty string--Return String.Empty
End Try
Gdy siatka zostanie wypełniona liczbami, losowo wybierzesz liczbę pustych komórek na podstawie
żądanego poziomu. Podprocedura CreateEmptyCells () jest wywoływana w celu losowego usuwania
komórek z siatki (omówione dalej w następnej sekcji). Po określeniu pustych komórek zapiszesz
układankę jako ciąg, a następnie przejdź do rozwiązania zagadki. W przypadku łamigłówki poziomu od
1 do 3 musisz upewnić się, że ma tylko jedno rozwiązanie, a zatem musisz rozwiązać zagadkę logicznie,
bez uciekania się do brutalnej siły. Jeśli nie możesz rozwiązać zagadki logicznie, wybierz inny zestaw
komórek do opróżnienia i spróbuj ponownie (osiągając to przez wywołanie podprogramu
VacateAnotherPairOfCells (), który omówię później), aż zagadka zostanie rozwiązana. Proces ten jest
powtarzany do 50 razy, po czym cała siatka jest przerywana, a funkcja GenerateNewPuzzle () zwraca
pusty ciąg, sygnalizując, że nie udało się wygenerować układanki o pożądanym poziomie trudności. W
przypadku łamigłówek poziomu 4 proces jest prosty - rozwiąż zagadkę za pomocą technik logicznych i
brutalnej siły (jeśli to konieczne) i zwróć łamigłówkę jako ciąg.

Uwaga : Powodem, dla którego musisz rozwiązać łamigłówkę natychmiast po jej wygenerowaniu, jest
określenie wyniku, który zostanie wykorzystany do rozwiązania łamigłówki. Zapewnia to odpowiedni
poziom trudności łamigłówek.
Funkcja GenerateNewPuzzle() wykonała kilka wywołań funkcji RandomNumber(), która zwraca losową
liczbę między dwoma określonymi parametrami. Dodaj funkcję RandomNumber() do klasy w
następujący sposób:
'============================================================
' Generate a random number between the specified range
'============================================================
Private Function RandomNumber(ByVal min As Integer, _
ByVal max As Integer) As Integer
Return Int((max - min + 1) * Rnd()) + min
End Function
Minimalne i maksymalne liczby obejmują dolną i górną granicę. Oznacza to, że RandomNumber (1,9)
generuje losową liczbę od 1 do 9 włącznie.
Tworzenie pustych komórek w siatce
Podprocedura CreateEmptyCells() losowo określa położenie pustych komórek w siatce Sudoku.
Najpierw generuje położenie pustych komórek w górnej połowie siatki. Następnie „odbija” puste
komórki w dolnej połowie siatki, dzięki czemu można uzyskać symetryczną łamigłówkę Sudoku.
Implementacja procedury CreateEmptyCells() jest następująca:
'============================================================
' Create empty cells in the grid
'============================================================
Private Sub CreateEmptyCells(ByVal empty As Integer)
Dim c, r As Integer
'----choose random locations for empty cells---Dim emptyCells(empty - 1) As String
For i As Integer = 0 To (empty \ 2)
Dim duplicate As Boolean
Do
duplicate = False
'---get a cell in the first half of the grid
Do
c = RandomNumber(1, 9)

r = RandomNumber(1, 5)
Loop While (r = 5 And c > 5)
For j As Integer = 0 To i
'---if cell is already selected to be empty
If emptyCells(j) = c.ToString() & r.ToString() Then
duplicate = True
Exit For
End If
Next
If Not duplicate Then
'---set the empty cell--emptyCells(i) = c.ToString() & r.ToString()
actual(c, r) = 0
possible(c, r) = String.Empty
'---reflect the top half of the grid and make it symmetrical--emptyCells(empty - 1 - i) = _
(10 - c).ToString() & (10 - r).ToString()
actual(10 - c, 10 - r) = 0
possible(10 - c, 10 - r) = String.Empty
End If
Loop While duplicate
Next
End Sub
Lokalizacje pustych komórek są przechowywane w tablicy. Na przykład, jeśli jest 48 pustych komórek,
to tablica emptyCells () ma 48 elementów z indeksami od 0 do 47. Lokalizacja każdej pustej komórki
jest przechowywana jako ciąg. Rysunek pokazuje, jak puste komórki są reprezentowane w tablicy.

Znalezienie lokalizacji symetrycznych komórek jest zaskakująco łatwe. Rozważmy siatkę pokazaną na
rysunku. Siatka zawiera dwie pary symetrycznych komórek. Symetrycznym odpowiednikiem komórki
(2,1) jest (8,9), a symetrycznym odpowiednikiem komórki (1,4) jest (9,6). Jeśli dokładnie przyjrzysz się
współrzędnym tych komórek, odkryjesz, że zarówno ich indeksy wierszy, jak i kolumn sumują się do
10.

Na przykład suma kolumn (2,1) i (8,9) wynosi 10 (2 + 8). Podobnie suma ich wierszy również wynosi 10
(1 + 9). Możesz zweryfikować tę zasadę dla drugiej pary komórek. Tak więc, biorąc pod uwagę
współrzędne komórki (c, r), jej symetryczny odpowiednik to (10 - c, 10 - r).
Opuszczanie kolejnej pary komórek
W przypadku łamigłówki poziomu od 1 do 3 zapewniasz jedno rozwiązanie, wymuszając logiczne
rozwiązywanie zagadek. Jeśli łamigłówki nie można rozwiązać logicznie, możliwym rozwiązaniem
byłoby przywrócenie wartości losowej pary komórek i ponowne określenie innego zestawu pustych
komórek i sprawdzenie, czy to umożliwi rozwiązanie łamigłówki. To zadanie jest wykonywane przez
podprogram VacateAnotherPairOfCells (). Implementacja podprogramu VacateAnotherPairOfCells ()
jest następująca:
'============================================================
' Vacate another pair of cells
'============================================================

Private Sub VacateAnotherPairOfCells(ByRef str As String)
Dim c, r As Integer
'---look for a pair of cells to restore--Do
c = RandomNumber(1, 9)
r = RandomNumber(1, 9)
Loop Until str((c - 1) + (r - 1) * 9).ToString() = 0
'---restore the value of the cell from the actual_backup array--str = str.Remove((c - 1) + (r - 1) * 9, 1)
str = str.Insert((c - 1) + (r - 1) * 9, _
actual_backup(c, r).ToString())
'---restore the value of the symmetrical cell from
' the actual_backup array--str = str.Remove((10 - c - 1) + (10 - r - 1) * 9, 1)
str = str.Insert((10 - c - 1) + (10 - r - 1) * 9, _
actual_backup(10 - c, 10 - r).ToString())
'---look for another pair of cells to vacate--Do
c = RandomNumber(1, 9)
r = RandomNumber(1, 9)
Loop Until str((c - 1) + (r - 1) * 9).ToString() <> 0
'---remove the cell from the str--str = str.Remove((c - 1) + (r - 1) * 9, 1)
str = str.Insert((c - 1) + (r - 1) * 9, "0")
'---remove the symmetrical cell from the str--str = str.Remove((10 - c - 1) + (10 - r - 1) * 9, 1)
str = str.Insert((10 - c - 1) + (10 - r - 1) * 9, "0")
'---reinitialize the board--Dim counter As Short = 0
For row As Integer = 1 To 9
For col As Integer = 1 To 9

If CInt(str(counter).ToString()) <> 0 Then
actual(col, row) = CInt(str(counter).ToString())
possible(col, row) = str(counter).ToString()
Else
actual(col, row) = 0
possible(col, row) = String.Empty
End If
counter += 1
Next
Next
End Sub
W podprogramie VacateAnotherPairOfCells() należy bezpośrednio manipulować zmienną str
(reprezentującą układankę) podczas przywracania i opróżniania nowej pary komórek. Nie można
bezpośrednio zmodyfikować tablicy rzeczywistej (), ponieważ w czasie wywołania tej procedury tablica
rzeczywista () zawierałaby częściowo rozwiązaną łamigłówkę, a modyfikacja tablicy rzeczywistej () na
tym etapie zepsułaby zagadkę. Zamiast tego musisz manipulować oryginalną łamigłówką,
reprezentowaną przez zmienną str. Aby przywrócić parę komórek, po prostu pobierz oryginalne
wartości pary z tablicy actual_backup(). Rysunek pokazuje, jak przetłumaczyć położenie komórki w
siatce na indeks w zmiennej łańcuchowej.

Po przywróceniu pary komórek i wstawieniu nowej pary pustych komórek można ponownie
zainicjować tablicę, resetując tablice actual() i possible() ze zmiennej str.
Ujawnianie funkcji GetPuzzle()
Po zdefiniowaniu całej logiki generowania nowych łamigłówek Sudoku, nadszedł czas, abyśmy ujawnili
funkcję GetPuzzle(), aby aplikacja Sudoku mogła ją wywołać w celu uzyskania nowej układanki. Funkcja
GetPuzzle() wywołuje funkcję GenerateNewPuzzle() i zapewnia, że układanka jest na odpowiednim

poziomie trudności. Odbywa się to poprzez sprawdzenie wyniku kostki, a następnie wygenerowanie
nowej łamigłówki, jeśli wynik nie odpowiada wymaganemu poziomowi trudności:
'============================================================
' Get Puzzle
'============================================================
Public Function GetPuzzle(ByVal level As Integer) As String
Dim score As Integer
Dim result As String
Do
result = GenerateNewPuzzle(level, score)
If result <> String.Empty Then
'---check if puzzle matches the level of difficulty--Select Case level
'---average for this level is 44--Case 1 :
If score >= 42 And score <= 46 Then
Exit Do
End If
'---average for this level is 51--Case 2 :
If score >= 49 And score <= 53 Then
Exit Do
End If
'---average for this level is 58--Case 3 :
If score >= 56 And score <= 60 Then
Exit Do
End If
'---average for this level is 114--Case 4 :
If score >= 112 And score <= 116 Then

Exit Do
End If
End Select
End If
Loop Until False
Return result
End Function
Podczas testowania aplikacji, generowanie łamigłówki poziomu 3 trwa trochę dłużej niż generowanie
łamigłówek na innych poziomach, ponieważ łamigłówki poziomu 3 mają więcej pustych komórek i
wymagają więcej prób rozwiązania wszystkimi metodami logicznymi (ponieważ muszą mieć
rozwiązanie). W przeciwieństwie do tego, układanie puzzli poziomu 4 zajmuje mniej czasu, ponieważ
nie ma potrzeby upewniania się, że mają one jedno rozwiązanie. Ogólnie rzecz biorąc, układanki
poziomu 1 zajmują najmniej czasu, a następnie układanki poziomu 2, a następnie 3. Czas potrzebny do
wygenerowania łamigłówek poziomu 4 jest czasami tak długi, jak układanki poziomu 1 i 2, ponieważ
dodatkowy czas jest używany do eliminacji brutalnej siły (i prawdopodobnie wielu cofnięć).
Podłączanie logiki do interfejsu użytkownika
Teraz, gdy mamy już cały kod do generowania nowych łamigłówek Sudoku, połączmy całą logikę z
częścią aplikacji GUI. Przypomnij sobie z rozdziału 2, że menu Poziom zawiera cztery pozycje: Łatwy,
Średni, Trudny i Niezwykle trudny (patrz rysunek 6-10). Korzystając z tego menu, użytkownicy mogą
wybrać poziom trudności dla każdej łamigłówki Sudoku. Gdy użytkownik wybierze poziom,
wyświetlamy znacznik wyboru obok pozycji menu. Aby to zrobić, ustaw właściwość CheckOnClick
każdej pozycji menu na True, jak pokazano na rysunku 6-10.
Wskazówka : Możesz ustawić właściwość CheckOnClick dla wszystkich elementów menu jednocześnie
w Projektancie, przytrzymując klawisz Control i klikając każdą pozycję menu, a następnie modyfikując
właściwość CheckOnClick w oknie Właściwości.

Ustaw również właściwość Checked pozycji menu Easy na True, aby domyślny poziom był zawsze łatwy.
Kliknij dwukrotnie każdą pozycję menu, aby przełączyć się na jej kod i zakodować następujące
elementy:
Private Sub EasyToolStripMenuItem_Click( _
ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _
Handles EasyToolStripMenuItem.Click
MediumToolStripMenuItem.Checked = False
DifficultToolStripMenuItem.Checked = False
ExtremelyDifficultToolStripMenuItem.Checked = False
End Sub
Private Sub MediumToolStripMenuItem_Click( _
ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _
Handles MediumToolStripMenuItem.Click
EasyToolStripMenuItem.Checked = False
DifficultToolStripMenuItem.Checked = False
ExtremelyDifficultToolStripMenuItem.Checked = False
End Sub
Private Sub DifficultToolStripMenuItem_Click( _
ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _

Handles DifficultToolStripMenuItem.Click
EasyToolStripMenuItem.Checked = False
MediumToolStripMenuItem.Checked = False
ExtremelyDifficultToolStripMenuItem.Checked = False
End Sub
Private Sub ExtremelyDifficultToolStripMenuItem_Click( _
ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _
Handles ExtremelyDifficultToolStripMenuItem.Click
EasyToolStripMenuItem.Checked = False
MediumToolStripMenuItem.Checked = False
DifficultToolStripMenuItem.Checked = False
End Sub
Gdy to zrobisz, następnym razem, gdy użytkownik wybierze poziom, będzie mógł zobaczyć znacznik
wyboru obok wybranego poziomu, jak pokazano na rysunku.

Aby wygenerować nową łamigłówkę i załadować ją do siatki, gdy użytkownik wybierze Plik ➤ Nowy,
kliknij dwukrotnie pozycję menu Plik ➤ Nowy i zmodyfikuj jej kod w następujący sposób:
'==================================================
' Start a new game
'==================================================
Private Sub NewToolStripMenuItem_Click( _
ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles NewToolStripMenuItem.Click
If GameStarted Then
Dim response As MsgBoxResult = _
MessageBox.Show("Do you want to save current game?", _
"Save current game", _

MessageBoxButtons.YesNoCancel, _
MessageBoxIcon.Question)
If response = MsgBoxResult.Yes Then
SaveGameToDisk(False)
ElseIf response = MsgBoxResult.Cancel Then
Return
End If
End If
'---change to the hourglass cursor--Windows.Forms.Cursor.Current = Cursors.WaitCursor
ToolStripStatusLabel1.Text = "Generating new puzzle..."
'---create an instance of the SudokuPuzzle class--Dim sp As New SudokuPuzzle
Dim puzzle As String = String.Empty
'---determine the correct level--If EasyToolStripMenuItem.Checked Then
puzzle = sp.GetPuzzle(1)
ElseIf MediumToolStripMenuItem.Checked Then
puzzle = sp.GetPuzzle(2)
ElseIf DifficultToolStripMenuItem.Checked Then
puzzle = sp.GetPuzzle(3)
ElseIf ExtremelyDifficultToolStripMenuItem.Checked Then
puzzle = sp.GetPuzzle(4)
End If
'---change back to the default cursor
Windows.Forms.Cursor.Current = Cursors.Default
StartNewGame()
'---initialize the board--Dim counter As Integer = 0
For row As Integer = 1 To 9
For col As Integer = 1 To 9

If puzzle(counter).ToString() <> "0" Then
SetCell(col, row, CInt(puzzle(counter).ToString()), 0)
End If
counter += 1
Next
Next
End Sub
Zasadniczo tworzysz instancję klasy SudokuPuzzle, a następnie wywołujesz metodę GetPuzzle () w celu
wygenerowania nowej łamigłówki Sudoku. Podczas generowania układanki wyświetlasz ikonę
klepsydry, aby wskazać użytkownikowi, że aplikacja jest zajęta. Gdy nowa łamigłówka jest gotowa, jest
ładowana na planszę.
Testowanie implementacji
Możemy teraz przetestować owoce naszej pracy. Stwórzmy serię łamigłówek o różnych poziomach
trudności i zobaczmy, czy dasz radę je rozwiązać. Baw się dobrze!
Easy Puzzles
Rysunek przedstawia łamigłówkę ocenioną jako łatwa.

Kliknięcie przycisku Rozwiąż zagadkę rozwiązuje zagadkę. Rysunek przedstawia rozwiązanie układanki.

Średnie puzzle
Rysunek przedstawia układankę ocenioną jako średnia

Rysunek przedstawia jej rozwiązanie.

Trudne łamigłówki
Rysunek przedstawia łamigłówkę ocenioną jako trudna.

Rysunek przedstawia jej rozwiązanie

Niezwykle trudne łamigłówki
Rysunek przedstawia łamigłówkę ocenioną jako wyjątkowo trudna

Rysunek przedstawia jej rozwiązanie

Podsumowanie
Ta część łączy w sobie wszystkie techniki, których nauczyłeś się w kilku poprzednich częściach i
wykorzystuje je do tworzenia łamigłówek Sudoku o różnym stopniu trudności. Chociaż opisałem
techniki generowania łamigłówek Sudoku, możesz dostosować metody, aby jeszcze bardziej poprawić
jakość łamigłówek. W rzeczywistości istnieje wiele obszarów ulepszeń, którym warto się przyjrzeć, na
przykład dostosowanie wag przypisanych do każdej techniki używanej do rozwiązania łamigłówki, aby
jeszcze bardziej dostosować poziomy trudności. Możesz także wstawić dodatkowe sprawdzenia w
programie, aby wygenerowane łamigłówki miały tylko jedno rozwiązanie

Jak grać w Kakuro
Kakuro, oparta na liczbach gra logiczna podobna do Sudoku, szybko zyskuje na popularności. Podobnie
jak Sudoku, łamigłówki Kakuro używają cyfr od 1 do 9 i zapewniają godziny zabawy i wyzwań. Pomyśl
o Kakuro jako o liczbowym odpowiedniku krzyżówek. Zamiast wypełniać krzyżówkę literami,
wypełniasz ją cyframi. W tym rozdziale pokażę ci, jak grać w Kakuro i podzielę się wskazówkami
dotyczącymi rozwiązywania zagadek Kakuro. Chociaż nie pokażę Ci programowych kroków do
rozwiązania łamigłówki Kakuro, możesz zastosować techniki logiczne używane do rozwiązywania
łamigłówek Sudoku, aby rozwiązać łamigłówki Kakuro.
Zasady
Typowa układanka Kakuro wygląda jak na rysunku.

Podobnie jak Sudoku, układanki Kakuro nie mają stałego rozmiaru. Zagadka Kakuro zawiera wiele
pustych komórek, a także podzielone na pół komórki z liczbami, zwane kwadratami wskazówek.
Używając łamigłówki pokazanej na rysunku, komórki w ramkach pokazane na rysunku poniżej to
kwadraty wskazówek.
Uwaga : Aby ułatwić odwoływanie się, będę odnosić się do każdej pojedynczej komórki w układance
Kakuro za pomocą jej kolumny i numeru wiersza, tak jak to zrobiłem w przypadku komórek w
łamigłówkach Sudoku.

Uwaga : Puste zacienione komórki nie są używane; są jak czarne kwadraty w krzyżówce.
Każdy kwadrat ze wskazówkami zawiera jedną lub dwie liczby. Rysunek przedstawia przykład
wskazówki „w poprzek” (zapożyczenie terminologii krzyżówki). 6 w prawym górnym rogu komórki to
wskazówka dotycząca wiersza. Wskazuje, że wartości kolejnych kolejnych serii pustych komórek muszą
sumować się do 6, z następującymi ograniczeniami:

• Każda komórka musi być wypełniona liczbą od 1 do 9.
• Komórki w wierszu (lub kolumnie) nie mogą mieć powtarzających się liczb.

Rysunek przedstawia prawdopodobną kombinację wartości dla trzech komórek. Możliwe są również
inne kombinacje, takie jak 2,1,3 lub 3,1,2. Kombinacje takie jak 1,1,4 i 2,2,2 są nieprawidłowe,
ponieważ zawierają duplikaty.

Oprócz wskazówek, istnieją wskazówki „w dół” (ponownie używając terminologii krzyżówki). Przykład
pokazano na rysunku. Liczba zapisana w lewym dolnym rogu komórki jest wskazówką do kolumny

W tym przypadku wartości dla dwóch komórek zaznaczonych na rysunku 7-5 muszą sumować się do 7.
Możliwe kombinacje to 1,6, 2,5 i 3,4.
Uwaga : Kwadraty ze wskazówkami mogą również zawierać wskazówki w poprzek i w dół. W takich
przypadkach w polu podpowiedzi znajdują się dwie liczby - jedna w prawym górnym rogu, a druga w
lewym dolnym rogu.
Celem gry jest wypełnienie siatki liczbami, tak aby każda komórka zawierała liczbę spełniającą zasady
w poprzek i dół. Brzmi łatwo? Spróbujmy rozwiązać zagadkę Kakuro.
Rozwiązywanie łamigłówki Kakuro
Teraz, gdy już widziałeś, jak wygląda łamigłówka Kakuro i znasz zasady, nadszedł czas, aby rozwiązać ją
samodzielnie. Przeprowadzę Cię przez proces rozwiązywania prostej łamigłówki Kakuro, korzystając z
tej samej układanki, która została pokazana wcześniej. Najpierw rozważ dwie komórki w ramkach,
podświetlone w prawym dolnym rogu rysunku.

Dwie komórki mogą mieć wartość 1,2 lub 2,1. Jeśli jednak weźmiesz pod uwagę dwie pionowe komórki,
możliwe wartości dla tych komórek to 1,3 lub 3,1. Nie mogą mieć wartości 2,2, ponieważ narusza to
zasady Kakuro. Ponadto komórka (4,4) nie może przyjąć wartości 3, ponieważ pozostawia (5,4) bez
dopuszczalnych wartości (pamiętaj, że komórki (4,4) i (5,4) muszą sumować się do 3). W związku z tym
pozostawia tylko jedną możliwą wartość dla komórki (4,4), czyli 1.

Po potwierdzeniu (4,4) numerem 1, można teraz łatwo wpisać liczby (4,3) i (5,4), jak pokazano na
rysunku.

Zostały nam teraz cztery komórki. Zacznijmy od najmniejszej liczby wskazówek do zsumowania. Zawsze
dobrze jest zacząć od najmniejszej liczby wskazówek do zsumowania, ponieważ jest mniej możliwych
kombinacji pasujących do wskazówki. Jeśli spojrzysz na bieżącą siatkę, najmniejsza wskazówka do
zsumowania to nie 5 (komórka (2,1)), ale 6 (komórka (1,3)), ponieważ efektywnie dla komórki (1,3), 3

z łącznej liczby 6 jest już zajęte przez komórkę (4,3). Dlatego teraz musimy wziąć pod uwagę tylko dwie
komórki w ramkach pokazane na rysunku.

Możliwe wartości dla tych dwóch komórek to 1,2 i 2,1. Ponieważ liczba pozostałych komórek jest dość
mała, a wypełnienie dwóch komórek wartością 1,2 lub 2,1 nie powoduje problemów dla innych
komórek, spróbujmy wypełnić dwie komórki liczbą 1,2, jak pokazano na rysunku.

Teraz zobacz, czy możesz ukończyć siatkę. W rzeczywistości możesz rozwiązać zagadkę, wypełniając
(2,2) 4, a (3,2) 5, jak pokazano na rysunku.

Co ciekawe, ta zagadka Kakuro ma więcej niż jedno rozwiązanie. Jeśli zamiast tego wybierzesz 2,1 dla
dwóch komórek (2,3) i (3,3), otrzymamy inne rozwiązanie.

Uwaga : Nie ma sztywnych i szybkich zasad stwierdzających, że łamigłówka Kakuro musi mieć unikalne
rozwiązanie. Niektóre strony internetowe twierdzą jednak, że dobra łamigłówka Kakuro musi mieć
tylko jedno rozwiązanie. Zostawię ci ten wyrok.
Wskazówki dotyczące rozwiązywania zagadek Kakuro
Jeśli uważnie śledziłeś poprzednią sekcję, powinieneś być w stanie zauważyć, że znajomość składu
liczby jest jednym z kluczy do rozwiązywania zagadek Kakuro. Na przykład liczba 6 składa się z 1, 2 i 3.
Możesz również myśleć o niej jako o liczbie 2 i 4 lub 1 oraz 5. Posiadanie tabeli zawierającej wszystkie
możliwe kombinacje jest przydatne. Ponadto zawsze łatwiej jest zacząć od wskazówki, która ma
najmniejszą liczbę do zsumowania. Praca z najmniejszą liczbą często pozwala zredukować inne
wskazówki, a następnie rozwiązać. W naszym wcześniejszym przykładzie potwierdzenie komórki o
wartości 3 skutecznie zmniejsza wartość wskaźnika poprzecznego od 6 do 3, ponieważ 3 jest już
wypełnione w trzeciej komórce.

Jedną z przydatnych technik, których możesz użyć, jest zapisanie możliwych wartości dla zestawu
komórek. Rysunek 7-14 przedstawia możliwe wartości zapisane dla dwóch zestawów komórek

Zauważ, że liczba 1 pojawia się dwukrotnie w komórce (4,4). Ponieważ jest to jedyna wartość, która
spełnia zarówno dolną wskazówkę (4), jak i drugą wskazówkę (3), możesz teraz potwierdzić komórkę
(4,4) liczbą 1.
Podsumowanie
W tej części nauczyłeś się grać w nową grę logiczną Kakuro. Jeśli pochodzisz z tła Sudoku, układanka
nie powinna być zbyt trudna. Ale co najważniejsze, mam nadzieję, że spodoba ci się gra i niezliczone
godziny zabawy i rozrywki!

SudokuPuzzle - klasa zawierająca logikę rozwiązywania łamigłówek sudoku [bez GUI]
Public Class SudokuPuzzle
'---used to represent the values in the grid--Private actual(9, 9) As Integer
'---used to represent the possible values of cells in the grid--Private possible(9, 9) As String
'---indicate if the brute-force subroutine should stop--Private BruteForceStop As Boolean = False
'---used to store the state of the grid--Private ActualStack As New Stack(Of Integer(,))()
Private PossibleStack As New Stack(Of String(,))()
'---store the total score accumulated--Private totalscore As Integer
'---back up a copy of the Actual array--Dim actual_backup(9, 9) As Integer
'==================================================
' Steps to solve the puzzle
'==================================================
Private Function SolvePuzzle() As Boolean
Dim changes As Boolean
Dim ExitLoop As Boolean = False
Try
Do '---Look for Triplets in Columns--Do '---Look for Triplets in Rows--Do '---Look for Triplets in Minigrids--Do '---Look for Twins in Columns--Do '---Look for Twins in Rows--Do '---Look for Twins in Minigrids--Do '---Look for Lone Rangers in Columns--Do '---Look for Lone Rangers in Rows--Do '---Look for Lone Rangers in

' Minigrids--Do '---Perform Col/Row and Minigrid
' Elimination--changes = CheckColumnsAndRows()
If IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True
Exit Do
End If
Loop Until Not changes
If ExitLoop Then Exit Do
'---Look for Lone Rangers in
' Minigrids--changes = _
LookForLoneRangersinMinigrids()
If IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True
Exit Do
End If
Loop Until Not changes
If ExitLoop Then Exit Do
'---Look for Lone Rangers in Rows--changes = LookForLoneRangersinRows()
If IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True
Exit Do
End If
Loop Until Not changes
If ExitLoop Then Exit Do
'---Look for Lone Rangers in Columns--changes = LookForLoneRangersinColumns()
If IsPuzzleSolved() Then

ExitLoop = True
Exit Do
End If
Loop Until Not changes
If ExitLoop Then Exit Do
'---Look for Twins in Minigrids--changes = LookForTwinsinMinigrids()
If IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True
Exit Do
End If
Loop Until Not changes
If ExitLoop Then Exit Do
'---Look for Twins in Rows--changes = LookForTwinsinRows()
If IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True
Exit Do
End If
Loop Until Not changes
If ExitLoop Then Exit Do
'---Look for Twins in Columns--changes = LookForTwinsinColumns()
If IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True
Exit Do
End If
Loop Until Not changes
If ExitLoop Then Exit Do
'---Look for Triplets in Minigrids--changes = LookForTripletsinMinigrids()

If IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True
Exit Do
End If
Loop Until Not changes
If ExitLoop Then Exit Do
'---Look for Triplets in Rows--changes = LookForTripletsinRows()
If IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True
Exit Do
End If
Loop Until Not changes
If ExitLoop Then Exit Do
'---Look for Triplets in Columns--changes = LookForTripletsinColumns()
If IsPuzzleSolved() Then
ExitLoop = True
Exit Do
End If
Loop Until Not changes
Catch ex As Exception
Throw New Exception("Invalid Move")
End Try
If IsPuzzleSolved() Then
Return True
Else
Return False
End If
End Function
'==================================================

' Calculates the possible values for all the cells
'==================================================
Private Function CheckColumnsAndRows() As Boolean
Dim changes As Boolean = False
'---check all cells--For row As Integer = 1 To 9
For col As Integer = 1 To 9
If actual(col, row) = 0 Then
Try
possible(col, row) = CalculatePossibleValues(col, row)
Catch ex As Exception
Throw New Exception("Invalid Move")
End Try
If possible(col, row).Length = 1 Then
'---number is confirmed--actual(col, row) = CInt(possible(col, row))
changes = True
'---accumulate the total score--totalscore += 1
End If
End If
Next
Next
Return changes
End Function
'==================================================
' Calculates the possible values for a cell
'==================================================
Private Function CalculatePossibleValues( _
ByVal col As Integer, _
ByVal row As Integer) _

As String
Dim str As String
If possible(col, row) = String.Empty Then
str = "123456789"
Else
str = possible(col, row)
End If
Dim r, c As Integer
'---Step (1) check by column--For r = 1 To 9
If actual(col, r) <> 0 Then
'---that means there is an actual value in it--str = str.Replace(actual(col, r).ToString(), String.Empty)
End If
Next
'---Step (2) check by row--For c = 1 To 9
If actual(c, row) <> 0 Then
'---that means there is an actual value in it--str = str.Replace(actual(c, row).ToString(), String.Empty)
End If
Next
'---Step (3) check within the minigrid--Dim startC, startR As Integer
startC = col - ((col - 1) Mod 3)
startR = row - ((row - 1) Mod 3)
For rr As Integer = startR To startR + 2
For cc As Integer = startC To startC + 2
If actual(cc, rr) <> 0 Then
str = str.Replace(actual(cc, rr).ToString(), String.Empty)
End If

Next
Next
'---if possible value is string.Empty, then error--If str = String.Empty Then
Throw New Exception("Invalid Move")
End If
Return str
End Function
'==================================================
' Look for Lone Rangers in Minigrids
'==================================================
Private Function LookForLoneRangersinMinigrids() As Boolean
Dim changes As Boolean = False
Dim NextMiniGrid As Boolean
Dim occurrence As Integer
Dim cPos, rPos As Integer
'---check for each number from 1 to 9--For n As Integer = 1 To 9
'---check the 9 minigrids--For r As Integer = 1 To 9 Step 3
For c As Integer = 1 To 9 Step 3
NextMiniGrid = False
'---check within the minigrid--occurrence = 0
For rr As Integer = 0 To 2
For cc As Integer = 0 To 2
If actual(c + cc, r + rr) = 0 AndAlso _
possible(c + cc, r + rr).Contains( _
n.ToString()) Then
occurrence += 1
cPos = c + cc

rPos = r + rr
If occurrence > 1 Then
NextMiniGrid = True
Exit For
End If
End If
Next
If NextMiniGrid Then Exit For
Next
If (Not NextMiniGrid) AndAlso occurrence = 1 Then
'---that means number is confirmed--actual(cPos, rPos) = n
changes = True
'---accumulate the total score--totalscore += 2
End If
Next
Next
Next
Return changes
End Function
'=========================================================
'Look for Lone Rangers in Rows
'=========================================================
Private Function LookForLoneRangersinRows() As Boolean
Dim changes As Boolean = False
Dim occurrence As Integer
Dim cPos, rPos As Integer
'---check by row---For r As Integer = 1 To 9
For n As Integer = 1 To 9

occurrence = 0
For c As Integer = 1 To 9
If actual(c, r) = 0 AndAlso _
possible(c, r).Contains(n.ToString()) Then
occurrence += 1
'---if multiple occurrences, not a lone ranger anymore--If occurrence > 1 Then Exit For
cPos = c
rPos = r
End If
Next
If occurrence = 1 Then
'--number is confirmed--actual(cPos, rPos) = n
changes = True
'---accumulate the total score--totalscore += 2
End If
Next
Next
Return changes
End Function
'=========================================================
'Look for Lone Rangers in Columns
'=========================================================
Private Function LookForLoneRangersinColumns() As Boolean
Dim changes As Boolean = False
Dim occurrence As Integer
Dim cPos, rPos As Integer
'----check by column---For c As Integer = 1 To 9

For n As Integer = 1 To 9
occurrence = 0
For r As Integer = 1 To 9
If actual(c, r) = 0 AndAlso _
possible(c, r).Contains(n.ToString()) Then
occurrence += 1
'---if multiple occurrences, not a lone ranger anymore--If occurrence > 1 Then Exit For
cPos = c
rPos = r
End If
Next
If occurrence = 1 Then
'---number is confirmed--actual(cPos, rPos) = n
changes = True
'---accumulate the total score--totalscore += 2
End If
Next
Next
Return changes
End Function
'==================================================
' Look for Twins in Minigrids
'==================================================
Private Function LookForTwinsinMinigrids() As Boolean
Dim changes As Boolean = False
'---look for twins in each cell--For r As Integer = 1 To 9
For c As Integer = 1 To 9

'---if two possible values, check for twins--If actual(c, r) = 0 AndAlso possible(c, r).Length = 2 Then
'---scan by the minigrid that the current cell is in--Dim startC, startR As Integer
startC = c - ((c - 1) Mod 3)
startR = r - ((r - 1) Mod 3)
For rr As Integer = startR To startR + 2
For cc As Integer = startC To startC + 2
'---for cells other than the pair of twins--If (Not ((cc = c) AndAlso (rr = r))) AndAlso _
possible(cc, rr) = possible(c, r) Then
'---remove the twins from all the other possible
' values in the minigrid--For rrr As Integer = startR To startR + 2
For ccc As Integer = startC To startC + 2
If actual(ccc, rrr) = 0 AndAlso _
possible(ccc, rrr) <> _
possible(c, r) Then
'---save a copy of the original
' possible values (twins)--Dim original_possible As String = _
possible(ccc, rrr)
'---remove first twin number from
' possible values--possible(ccc, rrr) = _
possible(ccc, rrr).Replace( _
possible(c, r)(0), String.Empty)
'---remove second twin number from
' possible values--possible(ccc, rrr) = _
possible(ccc, rrr).Replace( _

possible(c, r)(1), String.Empty)
'---if the possible values are
' modified, then set the changes
' variable to true to indicate
' that the possible values of cells
' in the minigrid have been modified--If original_possible <> _
possible(ccc, rrr) Then
changes = True
End If
'---if possible value reduces to
' empty string, then the user has
' placed a move that results in
' the puzzle being not solvable--If possible(ccc, rrr) = _
String.Empty Then
Throw New Exception("Invalid Move")
End If
'---if left with 1 possible value
' for the current cell, cell is
' confirmed--If possible(ccc, rrr).Length = 1 Then
actual(ccc, rrr) = _
CInt(possible(ccc, rrr))
'---accumulate the total score-totalscore += 3
End If
End If
Next
Next
End If

Next
Next
End If
Next
Next
Return changes
End Function
'==================================================
' Look for Twins in Rows
'==================================================
Private Function LookForTwinsinRows() As Boolean
Dim changes As Boolean = False
'---for each row, check each column in the row--For r As Integer = 1 To 9
For c As Integer = 1 To 9
'---if two possible values, check for twins--If actual(c, r) = 0 AndAlso possible(c, r).Length = 2 Then
'--scan columns in this row--For cc As Integer = c + 1 To 9
If (possible(cc, r) = possible(c, r)) Then
'---remove the twins from all the other possible
' values in the row--For ccc As Integer = 1 To 9
If (actual(ccc, r) = 0) AndAlso _
(ccc <> c) AndAlso (ccc <> cc) Then
'---save a copy of the original possible
' values (twins)--Dim original_possible As String = _
possible(ccc, r)
'---remove first twin number from possible
' values---

possible(ccc, r) = possible(ccc, r).Replace( _
possible(c, r)(0), String.Empty)
'---remove second twin number from possible
' values--possible(ccc, r) = possible(ccc, r).Replace( _
possible(c, r)(1), String.Empty)
'---if the possible values are modified, then
' set the changes variable to true to indicate
' that the possible values of cells in the
' minigrid have been modified--If original_possible <> possible(ccc, r) Then
changes = True
End If
'---if possible value reduces to empty string,
' then the user has placed a move that results
' in the puzzle being not solvable--If possible(ccc, r) = String.Empty Then
Throw New Exception("Invalid Move")
End If
'---if left with 1 possible value for the
' current cell, cell is confirmed--If possible(ccc, r).Length = 1 Then
actual(ccc, r) = CInt(possible(ccc, r))
'---accumulate the total score--totalscore += 3
End If
End If
Next
End If
Next
End If

Next
Next
Return changes
End Function
'==================================================
' Look for Twins in Columns
'==================================================
Private Function LookForTwinsinColumns() As Boolean
Dim changes As Boolean = False
'---for each column, check each row in the column--For c As Integer = 1 To 9
For r As Integer = 1 To 9
'---if two possible values, check for twins--If actual(c, r) = 0 AndAlso possible(c, r).Length = 2 Then
'--scan rows in this column--For rr As Integer = r + 1 To 9
If (possible(c, rr) = possible(c, r)) Then
'---remove the twins from all the other possible
' values in the row--For rrr As Integer = 1 To 9
If (actual(c, rrr) = 0) AndAlso _
(rrr <> r) AndAlso (rrr <> rr) Then
'---save a copy of the original possible
' values (twins)--Dim original_possible As String = _
possible(c, rrr)
'---remove first twin number from possible
' values--possible(c, rrr) = possible(c, rrr).Replace( _
possible(c, r)(0), String.Empty)
'---remove second twin number from possible

' values--possible(c, rrr) = possible(c, rrr).Replace( _
possible(c, r)(1), String.Empty)
'---if the possible values are modified, then
'set the changes variable to true to indicate
' that the possible values of cells in the
' minigrid have been modified--If original_possible <> possible(c, rrr) Then
changes = True
End If
'---if possible value reduces to empty string,
' then the user has placed a move that results
' in the puzzle being not solvable--If possible(c, rrr) = String.Empty Then
Throw New Exception("Invalid Move")
End If
'---if left with 1 possible value for the
' current cell, cell is confirmed--If possible(c, rrr).Length = 1 Then
actual(c, rrr) = CInt(possible(c, rrr))
'---accumulate the total score--totalscore += 3
End If
End If
Next
End If
Next
End If
Next
Next
Return changes

End Function
'==================================================
' Look for Triplets in Minigrids
'==================================================
Private Function LookForTripletsinMinigrids() As Boolean
Dim changes As Boolean = False
'---check each cell--For r As Integer = 1 To 9
For c As Integer = 1 To 9
'--- three possible values; check for triplets--If actual(c, r) = 0 AndAlso possible(c, r).Length = 3 Then
'---first potential triplet found--Dim tripletsLocation As String = c.ToString() & r.ToString()
'---scan by minigrid--Dim startC, startR As Integer
startC = c - ((c - 1) Mod 3)
startR = r - ((r - 1) Mod 3)
For rr As Integer = startR To startR + 2
For cc As Integer = startC To startC + 2
If (Not ((cc = c) AndAlso (rr = r))) AndAlso _
((possible(cc, rr) = possible(c, r)) OrElse _
(possible(cc, rr).Length = 2 AndAlso _
possible(c, r).Contains( _
possible(cc, rr)(0).ToString()) AndAlso _
possible(c, r).Contains( _
possible(cc, rr)(1).ToString()))) Then
'---save the coordinates of the triplets
tripletsLocation &= cc.ToString() & rr.ToString()
End If
Next
Next

'--found 3 cells as triplets; remove all from the other
' cells--If tripletsLocation.Length = 6 Then
'---remove each cell's possible values containing the
' triplet--For rrr As Integer = startR To startR + 2
For ccc As Integer = startC To startC + 2
'---look for the cell that is not part of the
' 3 cells found--If actual(ccc, rrr) = 0 AndAlso _
ccc <> CInt(tripletsLocation(0).ToString()) _
AndAlso _
rrr <> CInt(tripletsLocation(1).ToString()) _
AndAlso _
ccc <> CInt(tripletsLocation(2).ToString()) _
AndAlso _
rrr <> CInt(tripletsLocation(3).ToString()) _
AndAlso _
ccc <> CInt(tripletsLocation(4).ToString()) _
AndAlso _
rrr <> CInt(tripletsLocation(5).ToString()) Then
'---save the original possible values--Dim original_possible As String = _
possible(ccc, rrr)
'---remove first triplet number from possible
' values--possible(ccc, rrr) = _
possible(ccc, rrr).Replace( _
possible(c, r)(0), String.Empty)
'---remove second triplet number from possible
' values---

possible(ccc, rrr) = _
possible(ccc, rrr).Replace( _
possible(c, r)(1), String.Empty)
'---remove third triplet number from possible
' values--possible(ccc, rrr) = _
possible(ccc, rrr).Replace( _
possible(c, r)(2), String.Empty)
'---if the possible values are modified, then
' set the changes variable to true to indicate
' that the possible values of cells in the
' minigrid have been modified--If original_possible <> possible(ccc, rrr) Then
changes = True
End If
'---if possible value reduces to empty string,
' then the user has placed a move that results
' in the puzzle being not solvable--If possible(ccc, rrr) = String.Empty Then
Throw New Exception("Invalid Move")
End If
'---if left with 1 possible value for the
' current cell, cell is confirmed--If possible(ccc, rrr).Length = 1 Then
actual(ccc, rrr) = CInt(possible(ccc, rrr))
'---accumulate the total score--totalscore += 4
End If
End If
Next
Next

End If
End If
Next
Next
Return changes
End Function
'==================================================
' Look for Triplets in Rows
'==================================================
Private Function LookForTripletsinRows() As Boolean
Dim changes As Boolean = False
'---for each row, check each column in the row--For r As Integer = 1 To 9
For c As Integer = 1 To 9
'--- three possible values; check for triplets--If actual(c, r) = 0 AndAlso possible(c, r).Length = 3 Then
'---first potential triplet found--Dim tripletsLocation As String = c.ToString() & r.ToString()
'---scans columns in this row--For cc As Integer = 1 To 9
'---look for other triplets--If (cc <> c) AndAlso _
((possible(cc, r) = possible(c, r)) OrElse _
(possible(cc, r).Length = 2 AndAlso _
possible(c, r).Contains( _
possible(cc, r)(0).ToString()) AndAlso _
possible(c, r).Contains( _
possible(cc, r)(1).ToString()))) Then
'---save the coordinates of the triplet--tripletsLocation &= cc.ToString() & r.ToString()
End If

Next
'--found 3 cells as triplets; remove all from the other
' cells--If tripletsLocation.Length = 6 Then
'---remove each cell's possible values containing the
' triplet--For ccc As Integer = 1 To 9
If actual(ccc, r) = 0 AndAlso _
ccc <> CInt(tripletsLocation(0).ToString()) _
AndAlso _
ccc <> CInt(tripletsLocation(2).ToString()) _
AndAlso _
ccc <> CInt(tripletsLocation(4).ToString()) Then
'---save the original possible values--Dim original_possible As String = possible(ccc, r)
'---remove first triplet number from possible
' values--possible(ccc, r) = _
possible(ccc, r).Replace( _
possible(c, r)(0), String.Empty)
'---remove second triplet number from possible
' values--possible(ccc, r) = _
possible(ccc, r).Replace( _
possible(c, r)(1), String.Empty)
'---remove third triplet number from possible
' values--possible(ccc, r) = _
possible(ccc, r).Replace( _
possible(c, r)(2), String.Empty)
'---if the possible values are modified, then set

' the changes variable to true to indicate that
' the possible values of cells in the minigrid
' have been modified--If original_possible <> possible(ccc, r) Then
changes = True
End If
'---if possible value reduces to empty string,
' then the user has placed a move that results
' in the puzzle being not solvable--If possible(ccc, r) = String.Empty Then
Throw New Exception("Invalid Move")
End If
'---if left with 1 possible value for the current
' cell, cell is confirmed--If possible(ccc, r).Length = 1 Then
actual(ccc, r) = CInt(possible(ccc, r))
'---accumulate the total score--totalscore += 4
End If
End If
Next
End If
End If
Next
Next
Return changes
End Function
'==================================================
' Look for Triplets in Columns
'==================================================
Private Function LookForTripletsinColumns() As Boolean

Dim changes As Boolean = False
'---for each column, check each row in the column--For c As Integer = 1 To 9
For r As Integer = 1 To 9
'--- three possible values; check for triplets--If actual(c, r) = 0 AndAlso possible(c, r).Length = 3 Then
'---first potential triplet found--Dim tripletsLocation As String = c.ToString() & r.ToString()
'---scans rows in this column--For rr As Integer = 1 To 9
If (rr <> r) AndAlso _
((possible(c, rr) = possible(c, r)) OrElse _
(possible(c, rr).Length = 2 AndAlso _
possible(c, r).Contains( _
possible(c, rr)(0).ToString()) AndAlso _
possible(c, r).Contains( _
possible(c, rr)(1).ToString()))) Then
'---save the coordinates of the triplet--tripletsLocation += c.ToString() & rr.ToString()
End If
Next
'--found 3 cells as triplets; remove all from the other cells--If tripletsLocation.Length = 6 Then
'---remove each cell's possible values containing the
' triplet--For rrr As Integer = 1 To 9
If actual(c, rrr) = 0 AndAlso _
rrr <> CInt(tripletsLocation(1).ToString()) _
AndAlso _
rrr <> CInt(tripletsLocation(3).ToString()) _
AndAlso _

rrr <> CInt(tripletsLocation(5).ToString()) Then
'---save the original possible values--Dim original_possible As String = possible(c, rrr)
'---remove first triplet number from possible
' values--possible(c, rrr) = _
possible(c, rrr).Replace( _
possible(c, r)(0), String.Empty)
'---remove second triplet number from possible
' values--possible(c, rrr) = _
possible(c, rrr).Replace( _
possible(c, r)(1), String.Empty)
'---remove third triplet number from possible
' values--possible(c, rrr) = _
possible(c, rrr).Replace( _
possible(c, r)(2), String.Empty)
'---if the possible values are modified, then set
' the changes variable to true to indicate that
' the possible values of cells in the minigrid
' have been modified--If original_possible <> possible(c, rrr) Then
changes = True
End If
'---if possible value reduces to empty string,
' then the user has placed a move that results
' in the puzzle being not solvable--If possible(c, rrr) = String.Empty Then
Throw New Exception("Invalid Move")
End If

'---if left with 1 possible value for the current
' cell, cell is confirmed--If possible(c, rrr).Length = 1 Then
actual(c, rrr) = CInt(possible(c, rrr))
'---accumulate the total score--totalscore += 4
End If
End If
Next
End If
End If
Next
Next
Return changes
End Function
'=========================================================
' Find the cell with the least number of possible values
'=========================================================
Private Sub FindCellWithFewestPossibleValues( _
ByRef col As Integer, ByRef row As Integer)
Dim min As Integer = 10
For r As Integer = 1 To 9
For c As Integer = 1 To 9
If actual(c, r) = 0 AndAlso possible(c, r).Length < min Then
min = possible(c, r).Length
col = c
row = r
End If
Next
Next
End Sub

'==================================================
' Solve puzzle by brute force
'==================================================
Private Sub SolvePuzzleByBruteForce()
Dim c, r As Integer
'---accumulate the total score--totalscore += 5
'---find out which cell has the least number of possible values--FindCellWithFewestPossibleValues(c, r)
'---get the possible values for the chosen cell--Dim possibleValues As String = possible(c, r)
'---push the actual and possible stacks into the stack--ActualStack.Push(CType(actual.Clone(), Integer(,)))
PossibleStack.Push(CType(possible.Clone(), String(,)))
'---select one value and try--For i As Integer = 0 To possibleValues.Length - 1
actual(c, r) = CInt(possibleValues(i).ToString())
Try
If SolvePuzzle() Then
'---if the puzzle is solved, the recursion can stop now--BruteForceStop = True
Return
Else
'---no problem with current selection, proceed with next
' cell--SolvePuzzleByBruteForce()
If BruteForceStop Then Return
End If
Catch ex As Exception
'---accumulate the total score--totalscore += 5

actual = ActualStack.Pop()
possible = PossibleStack.Pop()
End Try
Next
End Sub
'==================================================
' Check if the puzzle is solved
'==================================================
Private Function IsPuzzleSolved() As Boolean
Dim pattern As String
Dim r, c As Integer
'---check row by row--For r = 1 To 9
pattern = "123456789"
For c = 1 To 9
pattern = pattern.Replace(actual(c, r).ToString(), String.Empty)
Next
If pattern.Length > 0 Then
Return False
End If
Next
'---check col by col--For c = 1 To 9
pattern = "123456789"
For r = 1 To 9
pattern = pattern.Replace(actual(c, r).ToString(), String.Empty)
Next
If pattern.Length > 0 Then
Return False
End If
Next

'---check by minigrid--For c = 1 To 9 Step 3
pattern = "123456789"
For r = 1 To 9 Step 3
For cc As Integer = 0 To 2
For rr As Integer = 0 To 2
pattern = pattern.Replace( _
actual(c + cc, r + rr).ToString(), String.Empty)
Next
Next
Next
If pattern.Length > 0 Then
Return False
End If
Next
Return True
End Function
End Class

