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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli auttaa löytämään Abelin neliöistä vapaita 
sanoja. Kyseessä on matematiikan osa-alue, kombinatoriikkateoria, joka tarvitsee 
paljon laskentatehoja ratkaisujen löytämiseksi. Pitkissä sanoissa voi mennä yhdeltä 
tietokoneelta yli 500 000 vuotta. Tämän takia optimoinnit ja muut superlaskennan 
tekniikat on käsitelty tarkasti, ja vaikka opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ohjelma 
laskemaan Abelin neliöistä vapaita sanoja, sovellus ei kuitenkaan hyödynnä yhtään 
superlaskennan tekniikoista. Luodun sovelluksen ideana oli toimia dokumentaation 
kanssa pohjana superlaskentaan kykenevän ohjelman rakentamiselle. 

Laskentayhtälöt voivat vaatia paljon aikaa ja laskentaresursseja. Tietokoneista on 
tässä tilanteessa paljon hyötyä, koska ne pystyvät suorittamaan paljon 
laskutoimituksia silmänräpäyksessä. Mutta aina ei riitä että tietokoneohjelma vain 
suorittaa huolimattomasti tehtävänsä. Joskus sen on myös suoritettava tehtävänsä 
erittäin tehokkaasti. Huolimaton ohjelmointi voi johtaa hukkaan heitettyihin 
resursseihin. Tämän opinnäytetyön menetelmät ja aineisto paneutuivat ratkaisuihin, 
joita tulisi käyttää tehokkaan sovelluksen luomisessa, kuten optimointiin, erilaisten 
resurssien hallintaan ja alhaisen tason operaatioihin. 

Opinnäytetyön aikana oli törmätty jatkuvasti uudenlaisiin ongelmiin, joista suurin osa 
ovat olleet inhimillisiä virheitä. Luettuaan tämän opinnäytetyön lukija osaa 
suunnitella superlaskentaan kykenevän sovelluksen, eikä toivottavasti sorru 
kirjoittajan tekemiin virheisiin. Superlaskentaan liittyviä kokemuskohtaisia oppaita ei 
ole monta, vaikka ne voivat olla yhtä tärkeitä tiedonlähteitä kuin teoreettiset 
materiaalit.  
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The purpose of this thesis was to help find an Abelian square free words. Abelian 
square free words belong in a subdivision of mathematics called word combina-
torics, which needs much calculation power for problem solving. So much that calcu-
lating long words with one computer could take over 500 000 years. For this reason 
optimizations and other supercomputing techniques were the primary focus of this 
thesis. Even though the aim of this thesis was to produce software to process the 
Abelian square free words, this software does not use any of the techniques for su-
percomputing. The purpose of the software mentioned above was to provide it with 
documentation as a basis for coding software with huge computing capabilities.  

Some calculations can be quite demanding. Sometimes these demands are so great 
that it would take ages to perform the calculations. Computers are very efficient in 
this area of expertise, because they are able to perform many calculations in an 
instant. However sometimes it is not enough that the computer software “just” per-
forms calculations. Sometimes it has to perform its tasks extremely effectively be-
cause careless software engineering can lead to wasted resources. The methods 
and material used in this thesis studied into the solutions that are available for de-
veloping an efficient application. For example, optimization, resource management 
and low level operations.  

During the progress of this thesis, the author continuously come across new prob-
lems, most of which were human errors. After reading this thesis, the reader will be 
able to plan and create supercomputing software, and not make the same mistakes 
as the author. Guides based on experience on supercomputing are not very com-
mon, but they can be as important as theoretical ones. 
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A2vapaa: Abelin neliöistä vapaa. 

Cache: Nopea CPU:n käytössä oleva muisti eli välimuisti. 

CPU (Computer Processing Unit): Päälaskentayksikkö eli prosessori. 

GPU (Graphical Processing Unit): Toissijainen laskentayksikkö eli 

näytönohjain. 

Järjestelmän muisti: Tavallisesti suurin muisti kooltaan, jota kaikki laitteet 

pääsevät lukemaan. 

Kandidaatti: A2vapaa sana, joka on ehdolla osaksi loputtoman pituista 

A2vapaata sanaa. 

Laskentaydin: Laskentayksikön sisältä löytyvä yksikkö jossa suoritetaan 

laskutoimitukset. 

Moniytimisyys: Laskentayksikkö joka sisältää useamman laskentaytimen. 

Ohjelma/sovellus: Tietokoneohjelma, joka suorittaa tarvittavia operaatioita 

tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Rinnakkaisajo/hajautettu laskenta: Moniytimisten laskentayksiköiden 

suorittama työ, jossa useampi laskutoimitus suoritetaan yhtä aikaa 

rinnakkain.  

Pilvilaskenta: Muutoin sama kuin hajautettu laskenta tai rinnakkaisajo, mutta 

kuvastaa paremmin laskutoimitusten jaon verkossa olevien laitteiden kesken. 

Sanojen kombinatoriikka: Matemaattinen osa-alue, joka selvittää 

merkkiyhdistelmien teoriaa. 
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Superlaskenta oli ollut pitkän aikaa supertietokoneiden yksinoikeus. Moni 

yritys ja järjestö pystyisi hyödyntämään suuria laskentatehoja, muun muassa 

animaatioelokuvien luomiseen, universumin simuloimiseen ja matemaattisten 

ongelmien ratkomiseen.  Rajoittavina tekijöinä rakentamiselle oli tilojen, 

varojen ja koulutetun henkilöstön puute. (Condor Project 2010b). 

Supertietokoneen rakentaminen ei ollut aina taloudellisesti kannattava 

ratkaisu. 

Viimeisen puolivuosikymmenen aikana tuotteita on markkinoitu paljon 

prosessoriytimien lukumäärillä. Vanhat tietokonesovellukset eivät tukeneet 

useamman ytimen hyötykäyttöä, mikä loi tarpeen kehittää ratkaisuja, joilla 

voidaan jakaa työtehtävät ytimien kesken. Teknologian malli löytyi 

supertietokoneista, jotka ovat jo kauan jakaneet työtehtäviä laskentaytimien 

kesken. (Calle, D 1997). Tätä teknologiaa kutsutaan hajautetuksi 

laskennaksi. 

Hajautetun laskennan yleistymisen jälkeen oli mahdollista hyödyntää 

useampaa eri laitetta lisälaskutehojen saamiseksi. Kauan käytössä ollut 

tietokoneen näytönohjain alkoi vaikuttaan varteenotettavalta ratkaisulta. 

Näytönohjaimet luotiin pyörittämään raskaita pelejä, johon prosessorit eivät 

pystyneet. Näytönohjaimien tehot eivät perustu tehokkaisiin laskentaytimiin, 

vaan niiden suureen lukumäärään. Yhdessä nämä ytimet muodostavat 

tehokkaan laskentaresurssin, jonka hyödyntäminen on yleistynyt viime 

vuosina. Näytönohjaimen käyttö pelien ulkopuolella on jatkuvassa kasvussa. 

(Strzodka-Göddeke-Behr 2009, 6-10.) 

Yhden ainoan tietokoneen sisältö ei tavallisesti riitä superlaskentaan, mutta 

hajautetun laskennan avulla tehoja ei tarvitse rajoittaa ainoastaan yhteen 

koteloon. Laskentaresurssit ovat mahdollista luovuttaa käytettäväksi 

ulkopuoliselle koneelle, jos resurssit ovat esimerkiksi toimettomana. Tällainen 

kollektiivisia resursseja hyödyntävää toimintaa kutsutaan pilvilaskennaksi, ja 

mitä useampi laskentayksikkö pilven sisältä löytyy, sitä nopeampia 

superlaskentoja on mahdollista tehdä. Pilvilaskenta on hyödynnettävissä 

muun muassa kouluissa tai yrityksissä käyttäen jo olemassa olevaa 

1 JOHDANTO 
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tietoverkkoinfrastruktuuria ja sen sisällä toimettomina olevia tietokoneita 

superlaskentaan. (Condor Project 2010b.)   

Suurista resursseista huolimatta superlaskennassa voi mennä pitkään, ehkä 

kuukausia tai jopa vuosia. Laskennan aikana sovellus ehtii suorittaa monen 

monta operaatiota ja toistaa niitä lukemattomia kertoja. Jos operaatiossa on 

optimointivirhe, joka maksaa aikaa, se voi tulla pidemmän päälle kalliiksi. 

Esimerkiksi jos operaation sisäisen optimointivirheen takia yhdeltä 

laskentaytimeltä kuluu yksi ylimääräinen millisekunti jokaista käytettyä 

sekuntia kohti, se tarkoittaisi vuodessa 8,76 tuntia. Todellinen hukkaan 

mennyt aika on arvioitavissa vasta kun laskentaytimien määrä on tiedossa, 

mikä voi olla tuhansissa. Optimointivirheitä voi tulla liian monimutkaisen 

koodin ja muistin tehottoman hyödyntämisen takia.  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda suunnitelmat superlaskentaa 

varten. Mukaan kuului sovellus, joka laskee Abelin neliöistä vapaita sanoja 

Veikko Keräsen antamien yksityiskohtien mukaisesti, mutta ei hyödynnä 

yhtään superlaskennan tekniikoista. Sovellus luotiin pohjaksi dokumentaation 

kanssa ohjelmalle, joka kykenee superlaskentaan. Ohjelmoinnissa käytettiin 

C/C++ -ohjelmointikieliä, koska ne antavat mahdollisuuden käyttää 

OpenCL:llää ja sen kykyä hyödyntää näytönohjaimen laskentaytimiä 

laskutoimituksissa.  
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2.1 Abelin neliöitä väistävät sanat (A2vapaat sanat) 

 

Kuvio 1. 6x85-kirjainta pitkä Abelin neliöitä väistävä sana (Keränen, V. 2008). 

Tehtävänä oli luoda sanasta kirjaimien järjestelyllä mahdollisimman pitkiä 

sanoja. Käytettävänä oli ainoastaan tietyn verran kirjaimia, esimerkiksi 

lukujoukko ∑4 = {a, b, c, d} sisältää neljä käytettävissä olevaa kirjainta. 

Tällöin sanat olivat muotoa: "abba", "dbccad", "cdadbacd". Tehtävä ei ollut 

yhtä yksinkertaista kuin kirjaimien satunnainen lisääminen, vaan sanojen oli 

oltava Abelin neliöistä vapaita. Tämä tarkoittaa sitä, että sanat eivät saaneet 

missään kahdessa perättäisessä yhtä pitkässä jonossa sanan sisällä toistaa 

samoja kirjaimia yhtä monta kertaa, eli jonot eivät saaneet olla toistensa 

anagrammeja. Esimerkiksi "abba" sisältää perättäiset jonot "ab" ja ”ba”, jotka 

ovat toistensa anagrammeja ja "dbccad" toistaa kirjainta ’c’ kaksi kertaa 

peräkkäin, kun taas "cdadbacd" on Abelin neliöistä vapaa sana. A2vapaiden 

sanojen etsinnän tarkoituksena on löytää sanoista yhdenmukaisuuksia, joilla 

olisi mahdollista todistaa loputtomasti pitkien A2vapaiden sanojen 

olemassaolo. Pidempiä sanoja tutkittaessa on huomattavissa, että 

2 TEORIATAUSTA SUUNNITTELULLE 
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A2vapaiden sanojen löytäminen muuttuu entistä pidemmäksi prosessiksi. 

Tämä johtuu siitä, että sanojen lukumäärä kasvaa eksponentiaalisesti 

pituuden suhteen. (Keränen, V. 2009, 1-6.) Abelin neliöitä väistäviä sanoja on 

mahdollista käyttää monessa tieteellisessä aihealueessa, muun muassa 

lukuteoriassa ja kryptografiassa. (Keränen, V. 2009, 1). Näiden lisäksi 

sovellusalueeksi voi käydä myös algoritminen musiikki ja geenitutkimus. 

(Huuskonen, M. 1996.)  

 

 

Vuonna 1961 Paul Erdös kysyi, onko jossakin aakkostossa mahdollista 

välttää Abelin neliöitä sanoissa, jotka jatkuvat äärettömän pitkälle. Viiden 

kirjaimen aakkoston ∑5 = {a, b, c, d, e} tapauksessa asia ratkesi myönteisesti 

jo vuonna 1969, jolloin P. A. B. Pleasants esitti konstruktion, jolla äärettömän 

pitkä sana voitiin muodostaa. (Keränen, V. 2009, 1.) Nelikirjaimisen 

aakkoston tapauksessa kysymys oli pitkään auki, kunnes asia vihdoin ratkesi 

myönteisesti vuonna 1992. (Keränen, V. 1992, 41-52). Kolmikirjaimisten 

sanojen kohdalla loputtoman pituisia Abelin neliöistä vapaita sanoja ei ole. 

Tämä siis silloin, kun ei sallita Abelin neliöitä yhtään. Tämä ratkaisu on jo 

luonut uuden kysymyksen: onko mahdollista välttää Abelin neliöitä 

loputtoman pituisissa sanoissa, jos sallitaan saman kirjaimen toistoa 

kahdessa tai kolmessa peräkkäisessä kirjaimessa?  Tällöin aakkoston ∑3 = 

{a, b, c} tapauksessa sallittaisiin osasanoja, jotka ovat muotoa xx ja xxx, 

missä x on aakkoston ∑3 kirjain (eli vain lyhyet toistot aa, aaa, bb, bbb, cc, 

ccc ovat sallittuja). (Keränen, V. 2009, 1.) 

 

 

Lyhyet sanat ovat vielä helposti tarkistettavissa käsin, mutta entä jos sanan 

pituus on esimerkiksi 128 kirjainta? Neljän kirjaimen kanssa tämä tarkoittaisi 

sitä, että 128-kirjaimen pituisia sanoja voi muodostaa (1.4)128 erillä tapaa, 

joka on noin 264 = 1,8*1019 kappaletta. Tämän lisäksi tarvitaan kaikki 

lyhyemmät sanat väliltä 4-128, joita on noin 2*1019 kappaletta. Jos joka 

mikrosekunti yksi sana saadaan luokiteltua, aikaa menee silloin 

2.1.1 Käytettävissä olevat kirjaimet ja historia 

2.1.2 Sanojen pituus ja niihin käytetty aika 
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2*1019/(106*Pi*107) mikrosekuntia. Tämä on 564 036 vuotta! (Keränen, V. 

2009, 1-6.) Tämän takia oli erittäin tärkeätä suunnitella näitä laskeva 

tietokonesovellus huolella hyödyntämään kaikki tehot. Jokainen huolimaton 

virhe joka maksaa aikaa tulee toistumaan useasti. Huolimattomasti kirjoitettu 

sovellus maksaa käyttäjälleen paljon aikaa. Tämän takia kirjoittajan oli 

kiinnitettävän paljon huomiota optimointiin.  

 

 

 

Kuvio 2. Condor -sovellus hyödyntää olemassa olevien koneiden laskentatehot 
(Condor Project 2010a). 

Condor on Condor Projectin tietokoneohjelma, jota voi käyttää esimerkiksi 

suurien tieteellisten laskutoimitusten suorittamiseen. Tämä toteutuu siten, 

että Condor jakaa useamman tietokoneen kesken tehtävät samalla tavalla 

kuin prosessori jakaisi tehtävät ytimien välillä. Tätä kutsutaan 

rinnakkaisajoksi, hajautetuksi laskennaksi ja pilvilaskennaksi. (Condor 

Project 2010a.) Pilvilaskenta on siitä hyödyllinen, että sen laskentatehot 

pystyy mukautumaan käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Tämä 

tekee siitä modulaarisen, mikä tarkoittaa sitä, että järjestelmä on helposti 

laajennettavissa. Lisätehojen saamiseksi käyttäjien ei tarvitse kuin lisätä 

uusia koneita pilveen, tai päivittää vanhoja koneita pilvestä. Lisäksi 

pilvilaskenta on kustannustehokasta, koska se hyödyntää jo olemassa olevan 

tietotekniikkainfrastruktuurin resursseja, jotka muussa tapauksessa jäisi 

hyödyntämättä. (Condor Project 2010b.)  

2.2 Condor: pilvilaskentaohjelma 
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2.3 OpenCL: laiteläheinen kieli 

 

Kuvio 3. OpenCL:n rajapinta CPU:n ja GPU:n kanssa (Khronos Group 2010). 

Khronos Groupin kehittämä OpenCL on alhaisen tason nopea ja tehokas 

ohjelmointikieli, joka muistuttaa hyvin paljon C-kieltä, jonka tehtävänä on 

hyödyntää laskentaytimien tehoja. OpenCL on siitä erikoinen, että se osaa 

hyödyntää yhtäaikaisesti sekä näytönohjaimen (GPU:n), että prosessorin 

(CPU:n) tehoja. OpenCL on käytettävissä vain niissä laitteissa, mistä löytyy 

OpenCL-tuki, mutta sitä tukevien laitteiden lukumäärä on kasvussa ja tulee 

mitä todennäköisimmin kasvamaan lisää. (Khronos Group 2010.) 

Moniytimisten laitteiden takia OpenCL on omiaan rinnakkaisajossa. Tämä 

tarkoittaa sitä, että sovellus on jaettu osiin, jotka voidaan suorittaa 

yhtäaikaisesti useammalla laskentaytimellä. Näytönohjaimien laskentaytimien 

määrän liikkuu jo monessa sadassa, mutta monesti myös yli tuhansissa. 

Ytimien määrä on kasvussa sekä näytönohjaimissa että prosessoreissa, 

mikä taas tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa tehokkaat ohjelmat 

suunnitellaan entistä tarkemmin hyödyntämään moniytimisyyttä. (Khronos 

Group 2010.) 
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Jos haluaa mahdollisimman paljon tehoja koneesta irti, silloin pitää tuhlata 

mahdollisimman vähän tehoja tarpeettomiin operaatioihin ja työskennellä 

bittien kanssa. Tämän takia alhaisen tason operaatiot ovat hyviä, koska ne 

lähentelevät tietokoneen pohjimmaisia toimintoja, eli bittien muokkaamista. 

Näistä alhaisimmat ovat bitwise -operaatiot, josta alemmaksi ei voi mennä, 

koska niiden ainoa toiminta on bittisarjojen käsittely. Ne ovat löydettävissä 

jokaisesta laiteläheisestä koodista. Assembly, C, ja C++ ovat esimerkkejä 

koodikielistä joista löytyy bitwise -operaatioita. Näiden operaatioiden 

haasteena on se, että ne ovat toiminnoiltaan erittäin rajattuja. Niissä ei voi 

esimerkiksi hyödyntää kirjaimia tai numeroita, vaan ainoastaan bittejä. Koska 

niissä käsitellään vain bittejä, tuota pienintä yksikköä tietokoneessa, 

operaatiot ovat erittäin nopeita. (Cprogramming.) 

 

 

Tietokoneen sisällä usea osa on varustettu muistilla. Tavallisesti ne ovat 

laskentayksiköiden käytettävissä ja niiden koko vaihtelee yhtä paljon kuin 

nopeus. Muistin ominaisuudet riippuvat tavallisesti yhdestä matemaattisesta 

yhtälöstä: Mitä pienempi muistin koko, sitä nopeampaa se on. Tämän takia 

on tärkeätä osata hyödyntää muisteja niiden ominaisuuksien mukaan.  

2.4 Bitwise –operaatioiden käyttö optimoinnissa 

2.5 Ohjelman käyttäminen  nopeassa muistissa 
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Kuvio 4. Muistiväylien välisiä lukunopeuksia (Strzodka-Göddeke-Behr 2009, 17). 

Yllä olevasta kuvasta näkee eri tietokoneosien välisiä 

kommunikointinopeuksia ja tiedon käytettävissä olevat kulkureitit. 

Prosessorin (CPU) ja välimuistin (cache) välinen nopeus on suuri verrattuna 

prosessorin ja järjestelmän muistin (system memory) väliseen nopeuteen. 

Esimerkkinä optimointeihin kuuluu, että tieto kulkee mahdollisimman vähän 

hitaampia väyliä pitkin, koska se aiheuttaa viivettä tiedon lukemisessa. 

Välimuisti on tavallisesti hyvin pieni, korkeimmillaan vain muutaman 

megabitin. Verrattuna järjestelmän muistiin, joka voi olla monta tuhatta 

megabittiä, välimuisti on pieni. Sama toistuu kaikkialla, kuten 

näytönohjaimissakin. Tällaiset ominaisuudet ovat hyväksi 

kustannustehokkuuden takia, koska joskus tietokonesovelluksessa tarvitaan 

enemmän nopeaa kuin massiivista muistia ja joskus toisin päin. (Strzodka-

Göddeke-Behr 2009, 17.)  
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Kuvio 5. Tilatapausten määrittely 

Tavoitteena oli luoda sovellus laskemaan sekä 3- että 4-kirjaimisia Abelin 

neliöitä väistäviä sanoja käyttäen hyväksi erilaisia tehoratkaisuja kuten 

rinnakkaisajoa, OpenCL:ää, pilvilaskentaa, bitwise -operaatiota ja nopean 

muistin hyödyntämistä. Ohjelma suunniteltiin siten, että se pystyy 

hyödyntämään yksittäisestä tietokoneesta kaikki laskentatehot hukkaamatta 

aikaa turhiin operaatioihin. Laskutoimituksessa otetaan aika laskutoimituksen 

aloittamisesta, ja lopetetaan kun laskutoimitus saavuttaa lopettamiseen 

määritellyt ehdot. Käytetty aika otetaan ja merkitään ylös aina silloin kun 

sovellus löytää tallennettavan sanan, jonka perään tallennetaan otettu aika.  

Ohjelma suunniteltiin suorittamaan rinnakkaisia laskutoimituksia, ja näiden 

operaatioiden yhtäaikainen lukumäärä tulee mukautua käytettävissä olevien 

resurssien mukaisesti. Nykyään yksi tietokone voi käsitellä yhtäaikaisesti 

muutamasta yksittäisestä tuhansiin rinnakkaisiin laskutoimituksiin, mutta 

tulevaisuudessa tämä määrä voi nousta entistä isommaksi. Condor -pilvessä 

laskentayksiköiden määrä on jo paljon suurempi ja voi vaihdella paljon 

rajummin käytettävissä olevien resurssien ja laitteistojen mukaan. 

Yksittäisen toimituksen ajo ei ole riippuvainen minkään toisen toimituksen 

tuloksesta. Tämä sen takia, koska se aiheuttaisi rinnakkaisajossa viivettä 

toiminnan suorittamiseen, jos yksi- tai useampi laskutoimitus joutuu 

odottamaan toisen toiminnan suoritusta. Tämä toteutettiin siten, että 

3 OHJELMISTON MÄÄRITTELY 
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jokaiselle rinnakkaisajolle luodaan ja kopioidaan muistiin omat laskenta-arvot, 

jota ne pääsevät muokkaamaan. Tällöin operaatioiden ei tarvitse odottaa 

vuoroaan päästäkseen käsiksi muistiin. Poikkeuksena ovat tekstitiedostot, 

jonne tallennetaan löydetyt arvot yksi kerrallaan, jotta päällekkäisiä 

tallennuksia ei tapahtuisi. 

Ohjelman suoritus tapahtuu kuvan 5 mukaisesti, eli 

1. käyttäjä päättää, että suoritetaanko ohjelma pilvessä vai yksittäisessä 

tietokoneessa. 

2. käyttäjä suorittaa halutussa järjestyksessä seuraavat toimenpiteet: 

a. käyttäjä antaa ohjelmalle sanan enimmäispituudelle arvon ja 

valitsee käytettäväksi halutun laskutoimituksen.  

b. käyttäjä syöttää tallennussijainnit tiedostoille, jonne sanat 

lajitellaan esimerkiksi tiedostoihin ”bad.txt” ja ”sofarsogood.txt”. 

i. bad.txt –tiedostoon tallentuu sanat jotka eivät väistä 

Abelin neliöitä 

ii. sofarsogood.txt –tiedostoon tallentuu Abelin neliöitä 

väistävät sanat kun ne saavuttavat halutun pituuden. 

c. käyttäjä syöttää polun tekstitiedostoon, joka sisältää Abelin 

neliöistä vapaita sanoja. Nämä sanat toimivat aloituspisteenä 

laskujen suorittamiselle. 

3. käyttäjä käynnistää laskutoimitukset, jonka jälkeen ohjelma ei ota 

enempää käskyjä ennen kuin ohjelma on käynyt kokonaan läpi 

kohdan 1c tekstitiedoston ja laskenut uudet sanat. 
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Kuvio 6. Koko ohjelman aktiviteettikaavio 

Käynnistymisen jälkeen käyttäjälle aukeaa ohjelman käyttöliittymä, jossa on 

ennalta täytettyjä arvoja kaikissa arvokentissä. Hänen on mahdollista 

muokata kyseisten kenttien arvoja vastaamaan hänen tarpeitaan, ennen kuin 

hän käynnistää ohjelman laskentaprosessin. Laskentaprosessin 

käynnistyksen jälkeen ohjelma etenee silmukkaan, joka pyörii niin kauan kuin 

lähdetiedostossa on A2vapaita sanoja, eli kandidaatteja, jäljellä luettavaksi. 

Tämän jälkeen se etenee seuraavaan silmukkaan, joka muokkaa luettua 

sanaa lisäämällä, vähentämällä ja muuttamalla kirjaimia tarkkojen algoritmien 

mukaisesti. Uudessa silmukassa ollessaan sovellus tallentaa uudet 

kandidaatit aina heti kun sellainen löytyy. Kun sanasta on kaikki variaatiot 

tarkistettu, se tarkistaa enää vain, että löytyikö sanasta yhtään A2vapaata 

kandidaattia: Jos ei löytynyt, niin sana on huono sana ja se tallennetaan 

huonoja kandidaatteja sisältävään tiedostoon. 

4 OHJELMAN SUUNNITTELU 

4.1 Toimintojen rakenne 
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Kuvio 7. Käyttöliittymän ja hallinnan käyttökaavio 

Ylin taso ohjelmasta, jonka avulla käyttäjä kykenee hallinnoimaan laskennan 

ominaisuuksia. Ominaisuuksiin kuuluu pituus, käytettävät laskutoimitukset, 

polku jonne tallentaa huonot arvot, polku jonne tallentaa A2vapaat 

kandidaatit ja polku luettavaan tiedostoon. Ulkoasu luotiin Qt Designerilla. 

 

 

 

Kuvio 8. Muokkauksen sekvenssikaavio yksipuolisessa lisäyksessä 

4.1.1 Toimintojen hallinta 

4.1.2 Sanojen laskenta ja muokkaus 
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Kuvio 9. Muokkauksen sekvenssikaavio kaksipuolisessa lisäyksessä 

Yllä olevat kaksi kuvaa esittävät sanojen muokkausta kaikilla neljällä 

vaaditulla tavalla. Ainoat erot näiden tapausten välillä on, että peilataanko 

sana kirjaimien lisäyksen ja poiston jälkeen, ja onko käytössä kolme vai neljä 

kirjainta. Muutoin yhteisinä piirteinä ovat: A-kirjaimen lisääminen, viimeisen 

kirjaimen muuttaminen, viimeisen kirjaimen poistaminen ja sanan pituuden 

vertailu sekä enimmäis- että alkuperäispituuteen. 

 

 

Koska tieteelliset laskut vaativat paljon aikaa ja resursseja, ohjelma 

suunniteltiin siten, että se haaskaisi resursseja mahdollisimman vähän. 

Tämän takia ohjelmalle suunniteltiin selkeät rajapinnat eri funktioiden välillä. 

Ohjelma kirjoitettiin siten, että se lataa vain tarvittavat osat ohjelmasta ja 

varaa vain tarvittavan määrän muistia. Tämä tarkoittaa sitä, että käytetyt 

operaatiot ovat mahdollisimman pieniä, yksinkertaisia ja käyttävät 

enimmäkseen osoittimia.  

 

 

Tässä tapauksessa meillä on käytettävänä neljän kirjaimen joukko ∑4 = {a, b, 

c, d}. Operaatio ottaa neljä arvoa sisään: Sanan maksimipituus (int), 

4.2 Kuinka optimoida ohjelma 

4.2.1 Neljäkirjaimiset sanat 
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tutkittava sana (char), tallennussijainnit (FILE) kandidaateille ja huonoille 

arvoille. Sen jälkeen ohjelma 

1. tallentaa tutkittavan sanan omalle muistialueelle, jonka kooksi on 

varattu sanan maksimipituuden suuruinen alue (char). 

2. tallentaa sanan maksimipituuden ja tutkittavan sanan nykyisen 

pituuden arvot omiin muistikenttiin (int). 

3. aloittaa ajanoton. 

4. kasvattaa tarkistettavan osuuden pituutta kahdella. Ensimmäisellä 

kerralla pituus kasvaa nollasta kahteen. 

5. ottaa sanan loppupäästä kaksi sanaa tarkistettavaksi. Yhteenlaskettu 

pituus on määritelty kohdassa #4. Tarkistaa että ovatko kyseiset sanat 

toistensa anagrammeja. Myönteisessä tapauksessa suoritettaa 

seuraavat toimenpiteet järjestyksessä: 

a) Jos viimeinen kirjain on ’d’, niin se poistetaan ja hypätään 

uudestaan kohtaan #5a. 

b) Muutetaan viimeisin kirjain koko sanasta aakkosjärjestyksen 

mukaisesti seuraavaksi. 

6. palaa kohtaan #4, jos tutkittavaa sanaa ei ole vielä kokonaan käyty 

läpi. 

7. lisää a-kirjaimen sanan loppuun ja palaa kohtaan #4, jos tutkittava 

sana ei ole vielä saavuttanut maksimipituutta ja on pidempi kuin 

tutkittavan sanan alkuperäinen pituus. Muutoin suorittaa #7:kan 

ehtokyselyt. 

a) Jos sana saavutti maksimipituuden, löydetty sana tallennetaan 

kandidaattina tiedostoon otetun ajan kanssa. Välilyönti erottaa 

sanan ajan merkinnästä. 

b) Jos sana on yhtä pitkä kuin tutkittavan sanan alkuperäinen 

pituus ja se ei koskaan saavuttanut maksimipituutta, sana 

tallennetaan huonona kandidaattina otetun ajan kanssa ja 

laskenta loppuu. Välilyönti erottaa sanan ajan merkinnästä. 
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Käytettävissä oleva joukko on tällä kertaa ∑3 = {a, b, c}. Jos käytössä on 

täsmälleen samat kriteerit kuin neljä kirjaimissa sanoissa, silloin A2vapaiden 

sanojen tarkka lukumäärä on jo tiedossa. Kaikki olemassa olevat 

kolmikirjaimiset sanat jotka väistävät Abelin neliöitä on jo löydetty, mutta jos 

kolmekirjaimisille sanoille sallitaan pientä toistoa, silloin tilanne on täysin 

erilainen. Tässä tapauksessa ”xx” ja ”xxx” ovat sallittuja, mutta ”xxxx” ei ole 

enää sallittu, missä x on aakkoston ∑3 kirjain.  

Operaatio ottaa neljä arvoa sisään: Sanan maksimipituus (int), tutkittava 

sana (char), tallennussijainnit (FILE) kandidaateille ja huonoille arvoille. Sen 

jälkeen ohjelma 

1. tallentaa tutkittavan sanan omalle muistialueelle, jonka kooksi on 

varattu sanan maksimipituuden suuruinen alue (char). 

2. tallentaa sanan maksimipituuden ja tutkittavan sanan nykyisen 

pituuden arvot omiin muistikenttiin (int). 

3. aloittaa ajanoton. 

4. kasvattaa tarkistettavan osuuden pituutta kahdella. Ensimmäisellä 

kerralla pituus kasvaa nollasta neljään. 

5. ottaa sanan loppupäästä kaksi sanaa tarkistettavaksi. Pituus on 

määritelty kohdassa #4. Tarkistaa että ovatko kyseiset sanat toistensa 

anagrammeja. Myönteisessä tapauksessa suoritettaa seuraavat 

toimenpiteet järjestyksessä: 

c) Jos viimeinen kirjain on ’c’, niin se poistetaan ja hypätään 

uudestaan kohtaan #5a. 

a) Muutetaan viimeisin kirjain koko sanasta aakkosjärjestyksen 

mukaisesti seuraavaksi. 

6. palaa kohtaan #4, jos tutkittavaa sanaa ei ole vielä kokonaan käyty 

läpi. 

7. lisää a-kirjaimen sanan loppuun ja palaa kohtaan #4, jos tutkittava 

sana ei ole vielä saavuttanut maksimipituutta ja on pidempi kuin 

4.2.2 Kolmekirjaimiset sanat 
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tutkittavan sanan alkuperäinen pituus. Muutoin suorittaa #7:kan 

ehtokyselyt. 

a) Jos sana saavutti maksimipituuden, löydetty sana tallennetaan 

kandidaattina tiedostoon otetun ajan kanssa. Välilyönti erottaa 

sanan ajan merkinnästä. 

b) Jos sana on yhtä pitkä kuin tutkittavan sanan alkuperäinen 

pituus ja se ei koskaan saavuttanut maksimipituutta, sana 

tallennetaan huonona kandidaattina otetun ajan kanssa ja 

laskenta loppuu. Välilyönti erottaa sanan ajan merkinnästä. 

Normaalissa tilanteessa sana olisi yksipuoleinen ja kirjain lisättäisiin aina 

sanan loppuun, jonka jälkeen muodostunut sana tarkistettaisiin. Veikko 

Keräsen vaatimuksena oli, että sovellus lähestyisi sanoja myös toisella 

tavalla. Kirjain tulisi lisätä vuorotellen sanan alku- ja loppupäähän ja sitten 

tarkastaa että onko sana Abelin neliöistä vapaa sana. Sanaa laajennettaisiin 

muutoin samalla tavalla, eli kunnes se ei enää kykene laajenemaan tai on 

saavuttanut tavoitellun pituuden. Lukujoukoissa tämä toteutetaan siten, että 

sana käännetään ympäri omaksi peilikuvaksi ennen kirjaimen lisäämistä ja 

poistamisen jälkeen. Toinen poikkeavuus yksipuoleisesta lisäyksestä on se, 

että ohjelma lopettaa laskennat ensimmäisen löytyneen kandidaatin jälkeen. 

 

 

Nykyisin korkea laskentateho ei ole kiinni yhdestä tehokkaasta 

laskentaytimestä, vaan niiden lukumäärästä. Ytimien määrä tulee 

nousemaan niiden tuomien etujen takia, minkä johdosta suurimman 

laskentatehon saamiseksi ohjelman on osattava hyödyntää rinnakkaisajoa. 

Tämä toteutetaan siten, että ohjelma ensin selvittää montako laskentaydintä 

sillä on mahdollisuus käyttää, joista jokaiselle annetaan oma sana 

ratkottavaksi, joka on luettu A2vapaita sanoja sisältävästä tekstitiedostosta. 

Kun ydin vapautuu tehtävästään, sille annetaan uusi sana. Tämän sama 

4.2.3 Kaksipuolinen lisäys neljä- ja kolmekirjaimisissa sanoissa 

4.3 Rinnakkaisajo 
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periaate on vaatimuksena pilviajolle, kun ohjelma syötetään Condorin 

hallittavaksi.  

 

 

 

OpenCL toimii silloin, kun koneessa on laite joka tukee OpenCL:llää. Saattaa 

olla, että tulevaisuudessa kaikista prosessoreista ja näytönohjaimista löytyy 

OpenCL-tuki. Tällä hetkellä niin ei kuitenkaan ole. OpenCL:n käyttö perustuu 

kerneleihin, jotka ovat väistämätön rajapinta laitteiston ja ohjelmiston 

välisessä kommunikaatiossa. (Khronos Group 2010.) Kun suunnittelee 

näytönohjaimen tehojen käyttöä, niin on otettava huomioon kerneleiden 

käyttö suunnittelussa: Ohjelman pitää erikseen antaa kernelille arvot, käskeä 

sitä laskemaan ja pyytämään arvoja takaisin. Tämän lisäksi kerneli ei toimi, 

ellei sille kerro, minkä laitteen mitä osaa pitää käyttää. Kerneleiden 

suunnittelussa malliksi käyvät kuvat #6, #8 ja #9. Valmis kerneli syötetään 

laitteeseen, joka otetaan käyttöön. (Khronos Group 2010). 

 

 

 

Kuvio 10. OpenCL:n alustamalli (Khronos Group 2010). 

4.4 OpenCL 

4.4.1 Laitteiden hallinta 
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Ennen kuin on mahdollista käyttää OpenCL:ää hyödyksi laskemisessa, 

jokainen sitä tukeva laite on otettava erikseen käyttöön. Onneksi OpenCL:llä 

on mahdollista hakea käytettävissä olevien laitteiden määrä yhdellä 

komennolla, jonka jälkeen jokaiseen laitteeseen on mahdollista osoittaa joko 

järjestysnumerolla tai laitenimellä. Jokaisesta laitteesta on vielä erikseen 

varattava muistia ja laskentayksiköitä käytettäväksi. (Khronos Group 2010.) 

Sen jälkeen kun ohjelma kykenee listaamaan kaikki käytettävissä olevat 

laitteet ja on varannut resurssit käyttöön, on aika työskennellä kernelin 

kanssa. Ennen kuin kerneliä voi käyttää, siitä pitää ladata lähdekoodit ja 

kääntää tai käyttää valmiiksi käännettyä ja tallentaa käännetty kerneli 

muistiin. Kerneli on syötettävä näytönohjaimen omaan muistiin, jonka jälkeen 

sitä pitää vielä käskeä päälle ja pois. Kerneli ei koskaan palauta arvoja, vaan 

ne on haettava erikseen. (Khronos Group 2010.) 

 

 

 

Kuvio 11. OpenCL:n muistin mallinnus (Khronos Group 2010). 

4.4.2 Laskentaresurssien hallinta 
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Näytönohjainta käytettäessä on otettava huomioon muistin nopeus ja 

käyttöoikeudet . Yksityiseen muistiin (Private Memory) pääsee käsiksi 

ainoastaan se laskentayksikkö, johon se on kytketty. Globaaliin muistiin 

pääsevät kaikki laskentayksiköt käsiksi, mutta se on hitaampaa. Tiedon 

liikuttaminen muistista toiseen ei ole suoraviivaista. Esimerkiksi tiedot eivät 

voi yksityisestä muistista siirtyä laitteen globaaliin muistiin kulkematta ensin 

paikallisen muistin (Local Memory) kautta. Sama pätee myös päinvastaiseen 

suuntaan. (Khronos Group 2010, 15.) 

Kuva #10:ssa on yhden koneen sisällä useampi laskentoihin kykenevä laite. 

Jokaisessa laitteessa on useita laskentaryhmiä, joissa on myös monta 

laskentayksikköä. Voidakseen suorittaa komennon yhdessäkään 

laskentayksikössä on ohjelman tiedettävä minkä laitteen, minkä 

laskentaryhmän mitä laskentayksikköä tulee käyttää. Nämä on helpointa 

mallintaa matriiseilla. (Khronos Group 2010.) 

 

 

Sovellus pystyy toimimaan tarkalleen niin nopeasti kuin se pystyy lukemaan 

tietoa. Mitä pienempi tiedon osa on kyseessä, niin sitä nopeammin se on 

luettavissa. Jos kirjaimet muutetaan bittimuotoon, niin jokaista yksittäistä 

kirjainta on mahdollista merkitä kahdella bitillä. Biteistä ei voi enää mennä 

pienempään muotoon, mikä tarkoittaa sitä, että nopein luettava muistin osa 

on yksittäinen bitti. Tällöin on mahdollista käyttää bitwise -operaatioita, joilla 

muokataan bittejä. (Cprogramming.) Kirjaimet on mahdollista muuttaa 

bittimuotoon seuraavalla tavalla: A = 00, B = 10, C = 01, D = 11. Huono puoli 

on se, että tämä tekee sovelluksen kirjoittamisesta väistämättömästi 

monimutkaisemman, mutta suoritusajasta tulee huomattavasti nopeampi 

verrattuna muihin tapoihin. 

 

 

Tallennussijainnit määritellään ohjelman hallinnan aikana, ja ne ovat oltava 

sellaisia, joihin sen hetkisellä käyttäjällä on ohjelman käynnistämisen aikana 

kirjoitusoikeudet. Tiedostot tallennetaan ”.txt”-muotoon, ja uusin laskettu arvo 

4.5 Bittimuodon käyttäminen lisänopeuden saamiseksi 

4.6 Kandidaattien tallentaminen 
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lisätään aina tiedoston loppuun. Jos kandidaatti ei ole loputtomasti Abelin 

neliöistä vapaa, se tallennetaan ratkaisuajan kanssa tiedostoon ”bad.txt”. Jos 

sanasta saa rakennettua Abelin neliöistä vapaita kandidaatteja uudella 

pituudellaan, ne tallennetaan tiedostoon ”so-far-so-good.txt” ratkaisuajan 

kanssa.  

 

 

 

 

Kuvio 12. Nokian Qt-logo (Nokia 2011). 

Qt on valittu sen takia, koska se on alustariippumaton, eli sillä voi kirjoittaa 

tietokoneohjelmia Windowsilla, Linuxilla ja Maceilla. Tämän lisäksi Qt on 

ilmainen käyttää ja siinä tulee mukana monipuoliset kirjastot, joita voi käyttää 

ohjelmien luomiseen. Vähäisimpänä tekijänä ei tietenkään ole se, että Nokia 

on luonut Qt:lle helpottavan rajapinnan OpenCL-kirjastojen käyttämiseksi, ja 

tarvittaessa Qt:llä on mahdollista koodata myös Pythonilla. 

 

 

 

 

4.7 Käytetyt ohjelmat 

4.7.1 Qt 4.7 
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Kuvio 13. Violet UML -editorin logo (Violet 2011). 

Ohjelmistosuunnittelussa visuaalinen suunnittelu on erittäin tärkeässä 

osassa. Ohjelmiston toiminnat ja rakenne on nopeasti luettavissa ja 

ymmärrettävissä kaavioiden ja kuvioiden avulla. Kuvioita piirtäessä on hyvä 

käyttää nopeata ja helppoa ohjelmaa, koska kaavioihin tapahtuu kehityksen 

aikana paljon muutoksia. Tässä mielessä Violet oli hyvä valinta, koska se 

toimi asentamatta, oli ilmainen ja oli helppo oppia intuitiivisen käyttöliittymän 

avulla. Käytetty versionumero on 0.21.1. 

4.7.2 Violet UML -editori 
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Ohjelma rakentui osa osalta yhdeksi kokonaisuudeksi. Kokonaiskuva voi 

helposti olla liian iso hahmotettavaksi kerralla, minkä takia toimenpiteiden 

jakaminen pienempiin osiin oli tärkeätä. Tämän takia kaikkia mahdollisia 

suunniteltuja tekniikoita ei lisätty kerralla, vaan otettiin käyttöön yksitellen. 

Uuden tekniikan käyttöönotto ei saanut häiritä ohjelman vanhempia osia, 

vaan sen oli oltava lisäys jo toimivaan koodiin. 

 

 

Koska ohjelmointikielenä oli C/C++, Qt ei tarvinnut perusasennuksen lisäksi 

mitään muita muokkauksia kuin OpenCL-kirjastojen lisäämisen. Qt:n 

asennus lisäsi oletuksena polut sopiviin kääntäjiin ja kirjastoihin. Käyttäen 

Qt:n kirjastoja oli mahdollista vähentää koodaamiseen tarvittavaa työtä 

käyttöliittymän rakentamisessa. Qt:ssä on ominaisuus nimeltään Designer, 

joka on mahdollisesti yksi helpoimpia tapoja luoda käyttöliittymä. 

Designerissä on mahdollista rakentaa ”drag & drop” menetelmillä 

käyttöliittymän osia nopeasti ja vaivatta. Tämä sopii tarkoituksiin hyvin, koska 

käyttöliittymän tärkeys ei ollut niin suuri, että siihen olisi kannattanut käyttää 

paljon aikaa. Tällöin jäi enemmän aikaa kriittisempien osien suunnitteluun. 

 

 

Vaikka suurin osa ohjelmasta oli kirjoitettu kielellä C++, se johtuu siitä että 

Qt:n kirjastot oli kirjoitettu niitä käyttäen. Useimmin toistuvat toimenpiteet 

laskennasta oli kirjoitettu käsin C-kielellä. Tämä salli koodin optimoinnin 

mahdollisimman tehokkaisiin prosesseihin, tarkkaan suunnitteluun ja 

mahdollisimman alhaisen tason operaatioiden käyttöön. 

 

5 OHJELMAN TOTEUTUS  

5.1 Superlaskentatekniikoiden käyttöönotto  

5.2 Qt 4.7 

5.2.1 C/C++ -ohjelmointikieli 
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Kuvio 14. Ohjelman käyttöliittymä 

Mahdollisimman yksinkertainen oli avainsana. Käyttöliittymänä toimi pieni 

ikkuna, jossa oli kolme tekstikenttää osoittamaan tekstitiedostoihin, yksi 

vetolista valitsemaan laskentatoimenpiteet, yksi numerokenttä määräämään 

sanojen enimmäispituuden ja yksi nappi joka aloittaa laskennan. Ennen kuin 

laskennan voi aloittaa, käyttäjän on syötettävä sopivat arvot kaikkiin kohtiin 

ennen laskujen käynnistämistä.  

5.2.2 Ohjelman käyttöliittymä 
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Erittäin prosessi-intensiivisenä ohjelma käyttää kaiken saatavilla olevan 

tehon vain yhdestä prosessorin laskentaytimestä. Koska ohjelma ei tue vielä 

moniajoa, ohjelmaa ei voi testata pilvilaskennalla. Ohjelma lukkiutuu 

puutteellisen prosessihallinnoinnin takia kunnes kaikki laskut on suoritettu. 

Ohjelma ei anna minkäänlaista palautetta ohjelman toiminnasta, mutta 

syötettyjä tekstitiedostoja tarkastelemalla on mahdollista huomata tiedostojen 

koon kasvaminen kun ohjelma tallentaa niihin laskettuja arvoja. 

Laskutoimituksen jälkeen ohjelma on taas käytettävissä.  

Käyttäjän on itse varmistettava manuaalisesti, että polku merkittyyn 

tekstitiedostoon on olemassa. Ohjelma kykenee luomaan puuttuvan 

tekstitiedoston, mutta ei osaa luoda kansioita. Polun tai tekstitiedoston 

nimessä ei saa olla yhtään välilyöntiä, koska silloin ohjelma ei löydä 

syötettyjä tekstitiedostoja. 

Jos ohjelman toiminta keskeytyy kesken laskujen, niin se ei osaa sanoa 

missä kohtaa se oli menossa. Tämä muodostuu ongelmaksi, jos laskujen 

kesto on viikkoja ja kesken laskujen tapahtuu virtakatkos. Virtakatkos 

pysäyttää koko prosessin, josta on tällä hetkellä mahdotonta jatkaa siitä 

mihin ohjelman laskut jäivät. 

 

 

Päällimmäinen ja ehkä tärkein vaatimus sovellukselle on tekstitiedosto, joka 

pitää sisällään A2vapaita sanoja. Tekstitiedostosta luetaan rivi riviltä rivin 

ensimmäinen sana, jonka täytyy olla Abelin neliöistä vapaa. Kaikki mitä rivillä 

tulee sanan jälkeen jää huomioimatta tarpeettomina. Luetun sanan kokoa 

kasvatetaan ja pienennetään algoritmien mukaisesti, korkeintaan 

enimmäispituuden pituiseksi. Tätä tekstitiedostoa valittaessa on oltava 

tarkkana, että tekstitiedoston sisällä olevat sanat ovat oikeassa muodossa, 

koska ohjelma ei tarkasta onko ladattu sana jo itsessään Abelin neliöistä 

6 OHJELMAN TESTAAMINEN 

6.1 Ongelmat 

6.2 Saavutukset 
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vapaa tai edes oikeata muotoa. Oikealla muodolla tarkoitetaan, sisältääkö 

tekstitiedosto kolmen- vai neljän kirjaimen sanoja. Oletuksena tiedostosta 

ladattu sana on A2vapaa, koska sanojen tarkistaminen olisi pitkissä 

tapauksissa erittäin paljon aikaa vievä prosessi.  

Laskujen aikana tehdään erottelut hyvien ja huonojen arvojen välillä, jotka 

tallennetaan käyttäjän syöttämiin tiedostoihin. Erottelu tapahtuu siten, että 

ohjelma yrittää laajentaa sanaa niin pitkäksi kuin käyttäjä on määrännyt. Jos 

sana ei koskaan saavuta tavoitettua pituutta, niin se tallennetaan huonoja 

arvoja sisältävään tiedostoon laskuun kuluneen ajan kanssa. Kun taas joka 

kerta kun sana saavuttaa tavoitellun pituuden ja on A2vapaa, se sana 

tallennetaan hyviä arvoja sisältävään tiedostoon kandidaatiksi siten, että 

ohjelma osaa myöhemmin lukea tallennettuja kandidaatteja tekstitiedostosta. 

Poikkeuksena kaksipuoliset lisäykset, josta tallennetaan ainoastaan 

ensimmäiseksi löytynyt kandidaatti. 
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Windowsissa on määritetty, että kuinka kauan näytönohjain voi pyörittää 

laskutoimituksia piirtämättä mitään ruudulle, ennen kuin se pakotetaan 

pysähtymään. Tällaista ominaisuutta ei löydy muista käyttöjärjestelmistä, 

mutta se on otettava huomioon, koska Windows on yleisin käyttöjärjestelmä. 

Ratkaisuna voi 

1. muokata Windowsin rekisteriä. Sieltä löytyy kohta, jossa määritellään 

kuinka kauan näytönohjain saa laskea. Tätä muuttamalla käyttöaikaa 

voi saada pidemmäksi, mutta joskus on vaikeata sanoa kuinka paljon 

aikaa tarvitaan. Siksi vaihtoehto #2 olisi parempi. 

2. ruudulle piirtää näytönohjaimella aina vähän väliä, jotta ohjelma 

pysyisi käynnissä. 

 

 

Matematiikassa kombinatoriikka ei rajoitu ainoastaan Abelin neliöistä 

vapaisiin sanoihin. Ratkaisemattomia matemaattisia kombinatoriikkaongelmia 

on muun muassa myös taikaneliöt ja symmetriset ryhmät. Ohjelma ei 

sellaisenaan osaa ratkoa mitään muita kuin A2vapaita sanoja, mutta 

määrittely ja suunnittelu antavat tärkeitä vinkkejä oikeanlaiseen toteutukseen. 

Kaikki nämä hyötyvät rinnakkaisajoista, näytönohjaimen laskentakyvyistä, 

optimoinnista, resurssien hallinnasta ja mahdollisesti myös bittimuodosta. 

 

 

Seuraavat ominaisuudet suositellaan lisättävän numerojärjestyksessä: 

1. Bittimuoto ja bitwise -operaatiot 

2. Koodin optimointi 

3. Moniajo 

4. OpenCL laitteiden hallinta 

5. OpenCL laskentaresurssien hallinta 

7 JATKOKEHITYS 

7.1 Windowsin rajoitus näytönohjaimen käytössä 

7.2 Muita tieteellisiä laskuja 

7.3 Lisättävät ominaisuudet ohjelmaan 



29 

 

Perustelut miksi lisäykset pitäisi suorittaa kyseisessä järjestyksessä on, että  

1. bittimuoto voi muuttaa koko koodia  

2. koodi on hyvä optimoida ennen kuin se laajenee liikaa  

3. OpenCL ei toimi ilman moniajoa  

4. laitteiden hallinta pitää suorittaa ennen laskentaresurssien hallintaa.  

 

 

Jos sovelluksesta haluaa tehdä kunnolla alustariippumattoman, niin Python 

on hyvä kieli valittavaksi sen ohjelmointihelppouden takia. Hyvänä puolena 

on myös se, että C/C++ -kielillä kirjoitetut toiminnot on mahdollista lisätä 

Pythoniin moduuleina, mukaan lukien OpenCL:n toiminnat. 

 

 

Sähkökatkos kesken laskutoimitusten voi olla iso takapakki tieteelle. Ainakin 

tällä hetkellä, koska sovellus ei osaa vielä katsoa, että missä kohtaa sen 

laskutoimitukset olivat menossa. Vikasietoisuus olisi varmasti yksi 

tärkeimmistä parannuksista, koska jos esimerkiksi käyttäjä haluaa antaa 

ohjelman laskea vuoden verran, niin hän tarvitsee järjestelmän, jonka avulla 

hän pystyy jatkamaan siitä mihin laskut jäivät ennen virtakatkosta. 

Ehdotuksena toimisi löydettyjen arvojen vertailu käytettyyn tekstitiedostoon ja 

kirjanpito keskeneräisistä laskuista. 

7.4 Uudelleenkirjoittaminen Pythonilla 

7.5 Vikasietoinen laskenta 
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Kun aloin tätä päättötyötä työstämään hieman kokemattomana, en osannut 

aavistaa kuinka monta ongelmaa voi tulla vastaan yksinkertaiselta 

kuulostavalta projektin luomisessa. Uskoin vahvasti siihen, että pystyn 

oppimaan kaiken tähän tarvittavan helposti, mikä olisi saattanut olla 

mahdollista, jos olisin käyttänyt oikeanlaisia oppimistekniikoita. Esimerkiksi 

yritin heti alkuun luoda OpenCL -sovellusta yrittämättä edes tajuta mitkä ovat 

sen vaatimukset, joista OpenCL on erittäin tarkka. Vaatimukset ovat kuitenkin 

käsiteltynä tämän päättötyön aikana, jotta muut eivät putoaisi sokkona 

samaan sudenkuoppaan kuin minä. Toinen ikävä oppitunti tuli siitä, kuinka 

tarkkoja jotkin asiat voivat olla versionumeroista. Esimerkiksi yritin lähestyä 

ongelmaa myös Pythonin suunnalta, mutta käytettävä moduuli pyOpenCL oli 

erittäin tarkka siitä mitä Pythonin versiota käytin.  

Vastoinkäymiset antoivat minulle herätyksen, jota en varmasti heti unohda. 

Tämän lisäksi opinnäytetyön teon aikana tutustuin lukemattomiin 

materiaaleihin, jotka käsittelivät tehokasta ja optimoitua koodia. Nämä 

ratkaisut esiintyivät irrallisina tapauksina, mutta tässä opinnäytetyössä ne 

ovat kaikki kasattu yksien kansien väliin, joista olen tutustunut jokaiseen ja 

yrittänyt saada toimivan kokonaisuuden. Mutta minun epäonnistumiset eivät 

tarkoittaneet projektin kuolemista, vaan paremman materiaalin syntymistä. 

Sitähän sanotaan, että virheiden kautta oppii parhaiten, ja minä olen oppinut 

tämän projektin aikana paljon. Toivottavasti pystyn jakamaan kokemukseni 

tämän päättötyön avulla sitä tarvitseville. 

Itse opinnäytetyöhön olen ylpeä. Vaikka se ei saisikaan suurta arvosanaa, 

niin minä tiedän että olen saavuttanut jotain. Pienen prototyyppiohjelman ja 

siihen liittyvän dokumentaation jonka avulla siitä saa erittäin tehokkaan 

sovelluksen superlaskujen tekemiseen. Vaikka en itse saanut siitä vielä 

supersovellusta aikaiseksi, jos joku toinen henkilö saa minun opinnäytetyön 

pohjalta sen viimeisteltyä, minä olen siitä edelleen yhtä ylpeä kuin olisin sen 

itse kirjoittanut. 
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#include <QtGui/QApplication> 

#include "mainwindow.h" 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

    QApplication a(argc, argv); 

    MainWindow w; 

    w.show(); 

    return a.exec(); 

} 

 

#include "a2freewords_Calculator.h" 

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : 

    QMainWindow(parent), 

    ui(new Ui::MainWindow) 

{ 

    ui->setupUi(this); 

} 

MainWindow::~MainWindow() 

{ 

    delete ui; 

} 

void MainWindow::on_pushButton_clicked() 

{ 

    char tmp[2000]; //This should be cleaned after uses 

    QString qString1 = ui->lineEdit_bad->text(); //This should be 

cleaned after uses 

    QByteArray byteArray = qString1.toUtf8();  //This should be 

cleaned after uses 

    char* cSaveLocationBadValues = byteArray.data(); //This should 

be cleaned after use 

    FILE *fBadFile = fopen(cSaveLocationBadValues, "a+"); 

    qString1 = ui->lineEdit_sofarsogoodvalues->text(); 

    byteArray = qString1.toUtf8(); 

    char* cSaveLocationsfsgvalues = byteArray.data(); //This should 

be cleaned after use 

    FILE *fSoFarSoGoodFile = fopen(cSaveLocationsfsgvalues, "a+"); 

    qString1 = ui->lineEdit_A2freeWords->text(); 

    byteArray = qString1.toUtf8(); 

    const char* cSourceFile= byteArray.constData(); //This should be 

cleaned after use 

    FILE *fSourceFile = fopen(cSourceFile, "r"); 

    int options = ui->comboBox_options->currentIndex(); 

    int maxLength =ui->spinBox_maximumlengthofaword->value(); 

    maxLength--; //This software works correctly if this procedure 

is done 

    qt_message_output(QtSystemMsg,"Starting calculations"); 

    //Read and parse a2free words from *fSourceFile 

    //and load them into threads for calculations until the end of 

file 

    while(1) 

    { 

9 LIITTEET 

9.1 main.cpp 

9.2 MainWindow.cpp 
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        /*TODO: This should be threaded from here to the end of 

while-loop. 

        To get the best performance of the software, it should in-

itially calculate 

        the amount of available threads and manage one word to cal-

culate for each thread. 

        Threads should be calculated form available CPUs and GPUs. 

        In case of GPUs, remember to copy maxLength and the value 

from tmp to private memory of the computing unit (OpenCL). 

        This because private memory is fastest available memory to 

GPUs thread. 

        */ 

        if(fscanf(fSourceFile,"%s%*[^\n]",tmp) > 0 || 

!feof(fSourceFile)) //fscanf might not really be the best option for 

process friendly procedure, but it was easy to set up. 

            strtok(tmp, " "); 

        else 

            break; 

        //qt_message_output(QtSystemMsg,tmp); 

        switch(options) 

        { 

        case 0: 

            FourLetter1Sided(maxLength, tmp, fBadFile, fSoFarSoGood-

File); 

            break; 

        case 1: 

            FourLetter2Sided(maxLength, tmp, fBadFile, fSoFarSoGood-

File); 

            break; 

        case 2: 

            ThreeLetter1Sided(maxLength, tmp, fBadFile, fSoFarSo-

GoodFile); 

            break; 

        case 3: 

            ThreeLetter2Sided(maxLength, tmp, fBadFile, fSoFarSo-

GoodFile); 

            break; 

        } 

        if(feof(fSourceFile)) 

            break; 

    } 

    fflush(fBadFile); 

    fclose(fBadFile); 

    fflush(fSoFarSoGoodFile); 

    fclose(fSoFarSoGoodFile); 

    fflush(fSourceFile); 

    fclose(fSourceFile); 

} 

 

 

#ifndef MAINWINDOW_H 

#define MAINWINDOW_H 

#include <QMainWindow> 

namespace Ui { 

    class MainWindow; 

} 

class MainWindow : public QMainWindow 

{ 

    Q_OBJECT 

public: 

9.3 MainWindow.h 
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    explicit MainWindow(QWidget *parent = 0); 

    ~MainWindow(); 

private slots: 

    void on_pushButton_clicked(); 

private: 

    Ui::MainWindow *ui; 

}; 

#endif // MAINWINDOW_H 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ui version="4.0"> 

 <class>MainWindow</class> 

 <widget class="QMainWindow" name="MainWindow"> 

  <property name="geometry"> 

   <rect> 

    <x>0</x> 

    <y>0</y> 

    <width>400</width> 

    <height>300</height> 

   </rect> 

  </property> 

  <property name="windowTitle"> 

   <string>A2FreeWordCalculator</string> 

  </property> 

  <widget class="QWidget" name="centralWidget"> 

   <widget class="QLabel" name="label"> 

    <property name="geometry"> 

     <rect> 

      <x>10</x> 

      <y>120</y> 

      <width>46</width> 

      <height>13</height> 

     </rect> 

    </property> 

    <property name="text"> 

     <string>Options:</string> 

    </property> 

   </widget> 

   <widget class="QWidget" name="layoutWidget"> 

    <property name="geometry"> 

     <rect> 

      <x>10</x> 

      <y>60</y> 

      <width>381</width> 

      <height>22</height> 

     </rect> 

    </property> 

    <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_3"> 

     <item> 

      <widget class="QLabel" name="label_3"> 

       <property name="text"> 

        <string>A2freewords.txt</string> 

       </property> 

      </widget> 

     </item> 

     <item> 

      <widget class="QLineEdit" name="lineEdit_A2freeWords"> 

       <property name="toolTip"> 

9.4 MainWindow.ui 
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        <string>Path to a text file, which includes a2free words. 

Each word must start from the beginning of new line and must be se-

parated with space from anything else. You can also continue from 

old results with this.</string> 

       </property> 

       <property name="text"> 

        <string>d:\example\example.txt</string> 

       </property> 

      </widget> 

     </item> 

     <item> 

      <widget class="QToolButton" name="toolButton_2"> 

       <property name="text"> 

        <string>...</string> 

       </property> 

      </widget> 

     </item> 

    </layout> 

   </widget> 

   <widget class="QPlainTextEdit" name="Output_text_edit"> 

    <property name="enabled"> 

     <bool>false</bool> 

    </property> 

    <property name="geometry"> 

     <rect> 

      <x>10</x> 

      <y>160</y> 

      <width>381</width> 

      <height>81</height> 

     </rect> 

    </property> 

    <property name="documentTitle"> 

     <string/> 

    </property> 

    <property name="undoRedoEnabled"> 

     <bool>false</bool> 

    </property> 

    <property name="plainText"> 

     <string/> 

    </property> 

   </widget> 

   <widget class="QWidget" name="layoutWidget"> 

    <property name="geometry"> 

     <rect> 

      <x>10</x> 

      <y>130</y> 

      <width>381</width> 

      <height>25</height> 

     </rect> 

    </property> 

    <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout"> 

     <item> 

      <widget class="QComboBox" name="comboBox_options"> 

       <property name="toolTip"> 

        <string>This is an option for the heavy calculations. Each 

of these presents one type of a problem for a2freewords</string> 

       </property> 

       <property name="whatsThis"> 

        <string/> 

       </property> 

       <item> 
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        <property name="text"> 

         <string>4-letter 1-sided input Abelian square free 

words</string> 

        </property> 

       </item> 

       <item> 

        <property name="text"> 

         <string>4-letter 2-sided input Abelian square free 

words</string> 

        </property> 

       </item> 

       <item> 

        <property name="text"> 

         <string>3-letter 1-sided input Abelian square free 

words</string> 

        </property> 

       </item> 

       <item> 

        <property name="text"> 

         <string>3-letter 2-sided input Abelian square free 

words</string> 

        </property> 

       </item> 

      </widget> 

     </item> 

     <item> 

      <widget class="QPushButton" name="pushButton"> 

       <property name="toolTip"> 

        <string>Be sure to check that paths are written correctly, 

proper option is selectoed and you reserve enough time for calcula-

tions.</string> 

       </property> 

       <property name="text"> 

        <string>PushButton</string> 

       </property> 

      </widget> 

     </item> 

    </layout> 

   </widget> 

   <widget class="QWidget" name="layoutWidget"> 

    <property name="geometry"> 

     <rect> 

      <x>10</x> 

      <y>0</y> 

      <width>381</width> 

      <height>22</height> 

     </rect> 

    </property> 

    <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_2"> 

     <item> 

      <widget class="QLabel" name="label_2"> 

       <property name="text"> 

        <string>Badvalues.txt</string> 

       </property> 

      </widget> 

     </item> 

     <item> 

      <widget class="QLineEdit" name="lineEdit_bad"> 

       <property name="toolTip"> 

        <string>Path to a text file. This file location will be used 

for storing &quot;bad&quot; results. File will be created if it does 



37 

 

not exist. Be sure to use a file you have permisson to edit 

file.</string> 

       </property> 

       <property name="text"> 

        <string>d:\example\bad.txt</string> 

       </property> 

      </widget> 

     </item> 

     <item> 

      <widget class="QToolButton" name="toolButton"> 

       <property name="text"> 

        <string>...</string> 

       </property> 

      </widget> 

     </item> 

    </layout> 

   </widget> 

   <widget class="QWidget" name="layoutWidget"> 

    <property name="geometry"> 

     <rect> 

      <x>10</x> 

      <y>90</y> 

      <width>209</width> 

      <height>22</height> 

     </rect> 

    </property> 

    <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_4"> 

     <item> 

      <widget class="QLabel" name="label_4"> 

       <property name="text"> 

        <string>Maximum length of a word</string> 

       </property> 

      </widget> 

     </item> 

     <item> 

      <widget class="QSpinBox" name="spinBox_maximumlengthofaword"> 

       <property name="toolTip"> 

        <string>The bigger the value, the longer it takes for this 

software to calculate, as this value represents the maximum length 

of words.</string> 

       </property> 

       <property name="maximum"> 

        <number>999999999</number> 

       </property> 

       <property name="singleStep"> 

        <number>10</number> 

       </property> 

       <property name="value"> 

        <number>5</number> 

       </property> 

      </widget> 

     </item> 

    </layout> 

   </widget> 

   <widget class="QWidget" name="layoutWidget_2"> 

    <property name="geometry"> 

     <rect> 

      <x>10</x> 

      <y>30</y> 

      <width>381</width> 

      <height>22</height> 
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     </rect> 

    </property> 

    <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_5"> 

     <item> 

      <widget class="QLabel" name="label_5"> 

       <property name="text"> 

        <string>Sofarsogoodvalues.txt</string> 

       </property> 

      </widget> 

     </item> 

     <item> 

      <widget class="QLineEdit" name="lineEdit_sofarsogoodvalues"> 

       <property name="toolTip"> 

        <string>Path to a text file. This file location will be used 

for storing &quot;so far so good&quot; values. File will be created 

if it does not exist. Be sure to use a file you have permisson to 

edit file.</string> 

       </property> 

       <property name="text"> 

        <string>d:\example\sofarsogood.txt</string> 

       </property> 

      </widget> 

     </item> 

     <item> 

      <widget class="QToolButton" name="toolButton_3"> 

       <property name="text"> 

        <string>...</string> 

       </property> 

      </widget> 

     </item> 

    </layout> 

   </widget> 

   <zorder>layoutWidget</zorder> 

   <zorder>layoutWidget</zorder> 

   <zorder>layoutWidget</zorder> 

   <zorder>label</zorder> 

   <zorder>layoutWidget</zorder> 

   <zorder>Output_text_edit</zorder> 

   <zorder>layoutWidget_2</zorder> 

  </widget> 

  <widget class="QMenuBar" name="menuBar"> 

   <property name="geometry"> 

    <rect> 

     <x>0</x> 

     <y>0</y> 

     <width>400</width> 

     <height>21</height> 

    </rect> 

   </property> 

   <widget class="QMenu" 

name="menuAbelian_Square_Free_Word_calculator"> 

    <property name="toolTip"> 

     <string>Path to a folder: This folder will be used as a save 

location for output. &quot;bad.txt&quot; and 

&quot;sofarsogood.txt&quot; files will be created if they do not 

exist, and used if they exists. Keep in mind that this will append 

values to the end of those files.</string> 

    </property> 

    <property name="title"> 

     <string>Abelian Square Free Word -calculator</string> 

    </property> 
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    <addaction name="actionAbout"/> 

   </widget> 

   <addaction name="menuAbelian_Square_Free_Word_calculator"/> 

  </widget> 

  <widget class="QToolBar" name="mainToolBar"> 

   <attribute name="toolBarArea"> 

    <enum>TopToolBarArea</enum> 

   </attribute> 

   <attribute name="toolBarBreak"> 

    <bool>false</bool> 

   </attribute> 

  </widget> 

  <widget class="QStatusBar" name="statusBar"/> 

  <action name="actionAbout"> 

   <property name="text"> 

    <string>About</string> 

   </property> 

  </action> 

 </widget> 

 <layoutdefault spacing="6" margin="11"/> 

 <tabstops> 

  <tabstop>lineEdit_bad</tabstop> 

  <tabstop>toolButton</tabstop> 

  <tabstop>lineEdit_sofarsogoodvalues</tabstop> 

  <tabstop>toolButton_3</tabstop> 

  <tabstop>lineEdit_A2freeWords</tabstop> 

  <tabstop>toolButton_2</tabstop> 

  <tabstop>spinBox_maximumlengthofaword</tabstop> 

  <tabstop>comboBox_options</tabstop> 

  <tabstop>pushButton</tabstop> 

  <tabstop>Output_text_edit</tabstop> 

 </tabstops> 

 <resources/> 

 <connections/> 

</ui> 

 

 

#ifndef A2FREEWORDS_CALCULATOR_H 

#define A2FREEWORDS_CALCULATOR_H 

#endif // A2FREEWORDS_CALCULATOR_H 

/*********************************************************** 

This is used to calculate and find Abelian square free words, 

whick requires heavy computing. For that goal this uses four 

different functions: FourLetter1Sided(), FourLetter2Sided(), 

ThreeLetter1Sided() and ThreeLetter2Sided(). 

When calculating, user must know which function to use, and 

give it four values: 

    const int maxlength: The maximum length of calculated word 

    char word[]: A a2free word that is calculated to see if it 

        is still an a2free when it grows in size until maximum 

        length 

    FILE *fbadfile: File used to save words that are not a2free 

        words within the maximum length 

    FILE *fsfsgfile: File used to save a2free words that have 

        reached the maximum length 

Programming: Ari Suoyrjö (ari.suoyrjo at gmail.com) 

             Yohei Kawakami (yk.wind1987@gmail.com) 

             Santtu Kähkönen (kahkonen at hotmail.com) 

Special thanks for: 

9.5 a2freeword_Calculator.h 
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            Juha Laakko and everyone else from plab from Ramk for 

their help 

            and expertise on software engineering. 

Created for: Veikko Keränen and for everyone else who wishes to ei-

ther 

            improve the performance of this software or solve heavy-

duty 

            mathematical calculations. Check for tips from my the-

sis. 

Notes: This is not optimized for performance yet, but plans 

    have been made on comments and on thesis. 

******************************************************/ 

#include <stdio.h> 

#include "mainwindow.h" 

#include "ui_mainwindow.h" 

#include "fast_anagram_detection.h" 

#include "time.h" 

void saveValueToFile(FILE *f, char s[]); 

//This operation is used for storing resolved calculations to appro-

priate files 

void saveValueToFile(FILE *f, char s[], clock_t start_time) //Note: 

s[] and start_time should be a pointers instead for better memory 

management 

{ 

    if(strlen(s) > 1) 

        fprintf(f, "%s %d sec\n", s, (clock() - start_time) / 

CLOCKS_PER_SEC); 

} 

//For every a2free word problem there is one method for each algo-

rithm 

void FourLetter1Sided(const int maxlength, char word[2000], FILE 

*fbadfile, FILE *fsfsgfile) //Note: word[] should be allocated dy-

namically so that a word of maximum length fits just perfectly 

{ 

    char state = 't'; //This determines what is to be done to a 

word. State 't' is for testing, and state 'm' is for modifying the 

word. 

    char side_A[(maxlength/2)+2], side_B[(maxlength/2)+2]; //Side_A 

and side_B are extracted from word and compared on each other to see 

if they are anagrams of each other. 

    int initialLength = strlen(word) - 1; //Used to compare to cur-

rent length to see if a word has reached the initial length, which 

means that every possible aspect of the word has been calculated. 

    int initialWordIsGood = 0; //Used to determine if we could reach 

the maximum length in our word. 

    clock_t start_timer; //This will run from the very beginning to 

until strlen(word) is the same as initialLength 

    //TODO: Create an attribute that replaces and follows the 

strlen(word). It takes less work from processor to modify integer 

than to calculate strlen(word) every time the length is changed. 

    qt_message_output(QtSystemMsg,"New word:"); 

    qt_message_output(QtSystemMsg,word); 

    strcat(word, "a"); 

    start_timer = clock(); 

    while(strlen(word) - 1 > initialLength) //We'll continue this 

until the word reaches the maximum length or returns to the prefixed 

length 

    { 

        //if(state == 't') 

        //    qt_message_output(QtSystemMsg,word); 
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        switch(state) //Two cases are to be done: 1st case is test-

ing if the word is a2fword; 2nd case is modifying the word. 

        { 

        case 't': // 't' for testing and to see if a word is a2free 

word. 

            //In this for-loop a segment (length i) is split and 

divided into side_a and side_b, then the sides are compared on each 

other to check if they are anagrams. 

            for(int i = 0; state == 't' && i <= ((strlen(word)-1) / 

2); i++) //It might be possible to reduce repetation on code by mak-

ing the insides of this for-loop into its own function 

            { 

                //RESET the memories of side_A and side_B char 

tables 

                memset(side_A, '\0', sizeof(side_A)); //Is this the 

most processor effective method to reset tables? 

                memset(side_B, '\0', sizeof(side_B)); 

                //copy from (word) starting from index 

((strlen(word)-1)-i) a string of length (i) to (side_A) 

                strncpy(side_A, &word[(strlen(word)-1)-i], i+1); 

                //copy from (word) starting from index 

((strlen(word)-1)-i*2) a string of length (i) to (side_B) 

                strncpy(side_B, &word[(strlen(word)-2)-i*2], i+1); 

                if(is_anagram(side_A, side_B)) //TODO: This is to be 

modified to handle binary values and determine if two binaryes are 

anagrams. 

                { 

                    state = 'm'; 

                    //qt_message_output(QtSystemMsg, "The word was 

an anagram:"); 

                    //qt_message_output(QtSystemMsg,side_A); 

                    //qt_message_output(QtSystemMsg,side_B); 

                } 

            } 

            if(strlen(word) - 1 == maxlength) //When the maximum 

length is achieved for word and it still is a2free word, the results 

are saved. Otherwise the word is modified so that it does not exeed 

maxlength 

            { 

                if(state == 't') 

                { 

                    saveValueToFile(fsfsgfile, word, start_timer); 

                    //qt_message_output(QtSystemMsg, "...and then a 

booming echo was heard from the sky \"I saw thee calculations, and I 

sayeth to thee, that word is good, and thou mustht save it before 

flood\"!"); 

                    initialWordIsGood = 1; //True 

                } 

                state = 'm'; 

            } 

            else if(state == 't') //When word is still a2free word 

and it has not reached maxlength, then char 'a' is added to the end 

of word 

                strcat(word, "a"); 

            break; 

        case 'm': // 'm' for modifying 

            if(strlen(word) - 1 > maxlength) //When the word has 

went over the maximum length, then it will shorten the word by one 

character 

                word[strlen(word)-1] = '\0'; 

            switch(word[strlen(word)-1]) //to change the last letter 
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            { 

            case 'a': 

                word[strlen(word)-1] = 'b'; 

                state = 't';   // 'a' changes to 'b' and 

state = 't' 

                break; 

            case 'b': 

                word[strlen(word)-1] = 'c'; 

                state = 't';   // 'b' changes to 'c' and 

state = 't' 

                break; 

            case 'c': 

                word[strlen(word)-1] = 'd'; 

                state = 't';   // 'c' changes to 'd' and 

state = 't' 

                break; 

            case 'd': 

                word[strlen(word)-1] = '\0'; // 'd' is deleted 

                break; 

            } 

            break; 

        } 

    } 

    if(initialWordIsGood == 0) //If initialWordIsGood is still 0, it 

means that it did not reach maxlength even once. This means the word 

is not a2free word on an infinite scale. 

        saveValueToFile(fbadfile, word, start_timer); 

} 

void FourLetter2Sided(const int maxlength, char word[2000], FILE 

*fbadfile, FILE *fsfsgfile) //Note: s[] and start_time should be a 

pointers instead for better memory management 

{  

    char state = 't'; //This determines what is to be done to a 

word. State 't' is for testing, and state 'm' is for modifying the 

word. 

    char side_A[(maxlength/2)+2], side_B[(maxlength/2)+2]; //Side_A 

and side_B are extracted from word and compared on each other to see 

if they are anagrams of each other. 

    int initialLength = strlen(word) - 1; //Used to compare to cur-

rent length to see if a word has reached the initial length, which 

means that every possible aspect of the word has been calculated. 

    int initialWordIsGood = 0; //Used to determine if we could reach 

the maximum length in our word. 

    clock_t start_timer; //This will run from the very beginning to 

until strlen(word) is the same as initialLength 

    //TODO: Create an attribute that follows the strlen(word). It 

takes less work from processor to modify integer than to calculate 

strlen(word) on every step. 

    qt_message_output(QtSystemMsg,"New word:"); 

    qt_message_output(QtSystemMsg,word); 

    strcat(word, "a"); 

    start_timer = clock(); 

    while(strlen(word) - 1 > initialLength) //We'll continue this 

until the word reaches the maximum length or returns to the prefixed 

length 

    { 

        //if(state == 't') 

        //    qt_message_output(QtSystemMsg,word); 

        switch(state) //Two cases are to be done: 1st case is test-

ing if the word is a2fword; 2nd case is modifying the word. 

        { 
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        case 't': // 't' for testing and to see if a word is a2free 

word. 

            //In this for-loop a segment (length i) is split and 

divided into side_a and side_b, then the sides are compared on each 

other to check if they are anagrams. 

            for(int i = 0; state == 't' && i <= ((strlen(word)-1) / 

2); i++) 

            { 

                //RESET the memories of side_A and side_B char 

tables 

                memset(side_A, '\0', sizeof(side_A)); //Is this the 

most processor effective method to reset tables? 

                memset(side_B, '\0', sizeof(side_B)); 

                //copy from (word) starting from index 

((strlen(word)-1)-i) a string of length (i) to (side_A) 

                strncpy(side_A, &word[(strlen(word)-1)-i], i+1); 

                //copy from (word) starting from index 

((strlen(word)-1)-i*2) a string of length (i) to (side_B) 

                strncpy(side_B, &word[(strlen(word)-2)-i*2], i+1); 

                if(is_anagram(side_A, side_B)) 

                { 

                    state = 'm'; 

                    //qt_message_output(QtSystemMsg, "The word was 

an anagram:"); 

                    //qt_message_output(QtSystemMsg,side_A); 

                    //qt_message_output(QtSystemMsg,side_B); 

                } 

            } 

            if(strlen(word) - 1 == maxlength) //When the maximum 

length is achieved for word and it still is a2free word, the results 

are saved. Otherwise the word is modified so that it does not exeed 

maxlength 

            { 

                if(state == 't') 

                { 

                    //qt_message_output(QtSystemMsg, "...and then a 

booming echo was heard from the sky \"I saw thee calculations, and I 

sayeth to thee, that word is good, and thou mustht save it before 

flood\"!"); 

                    initialWordIsGood = 1; //True 

                    while(strlen(word) - 1 > initialLength) 

                    { 

                        word[strlen(word)-1] = '\0'; 

                        strrev(word); //The case of 2 sided calcula-

tions. The word is spin around on every modification of word 

                    } 

                } 

                state = 'm'; 

            } 

            else if(state == 't') //When word is still a2free word 

and it has not reached maxlength, then char 'a' is added to the end 

of word 

            { 

                strrev(word); //The case of 2 sided calculations. 

The word is spin around on every modification of word 

                strcat(word, "a"); 

            } 

            break; 

        case 'm': // 'm' for modifying 

            //When the word has went over the maximum length and 

it's a2free, then it will shorten the word by one character 
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            if(strlen(word) - 1 > maxlength) 

            { 

                word[strlen(word)-1] = '\0'; 

                strrev(word); //The case of 2 sided calculations. 

The word is spin around on every modification of word 

            } 

            switch(word[strlen(word)-1]) //to change the last letter 

            { 

            case 'a': 

                word[strlen(word)-1] = 'b'; 

                state = 't';   // 'a' changes to 'b' and 

state = 't' 

                break; 

            case 'b': 

                word[strlen(word)-1] = 'c'; 

                state = 't';   // 'b' changes to 'c' and 

state = 't' 

                break; 

            case 'c': 

                word[strlen(word)-1] = 'd'; 

                state = 't';   // 'c' changes to 'd' and 

state = 't' 

                break; 

            case 'd': 

                word[strlen(word)-1] = '\0'; // 'd' is deleted 

                strrev(word); 

                break; 

            } 

            break; 

        } 

    } 

    if(initialWordIsGood == 0) //If initialWordIsGood is still 0, it 

means that it did not reach maxlength even once. This means the word 

is not a2free word on an infinite scale. 

        saveValueToFile(fbadfile, word, start_timer); 

    else if(initialWordIsGood == 1) 

    { 

        strrev(word); //The case of 2 sided calculations. The word 

is spin around on every modification of word 

        saveValueToFile(fsfsgfile, word, start_timer); 

    } 

} 

void ThreeLetter1Sided(const int maxlength, char word[2000], FILE 

*fbadfile, FILE *fsfsgfile) //Note: s[] and start_time should be a 

pointers instead for better memory management 

{ 

    char state = 't'; //This determines what is to be done to a 

word. State 't' is for testing, and state 'm' is for modifying the 

word. 

    char side_A[(maxlength/2)+2], side_B[(maxlength/2)+2]; //Side_A 

and side_B are extracted from word and compared on each other to see 

if they are anagrams of each other. 

    int initialLength = strlen(word) - 1; //Used to compare to cur-

rent length to see if a word has reached the initial length, which 

means that every possible aspect of the word has been calculated. 

    int initialWordIsGood = 0; //Used to determine if we could reach 

the maximum length in our word. 

    clock_t start_timer; //This will run from the very beginning to 

until strlen(word) is the same as initialLength 
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    //TODO: Create an attribute that follows the strlen(word). It 

takes less work from processor to modify integer than to calculate 

strlen(word) on every step. 

    qt_message_output(QtSystemMsg,"New word:"); 

    qt_message_output(QtSystemMsg,word); 

    strcat(word, "a"); 

    start_timer = clock(); 

    while(strlen(word) - 1 > initialLength) //We'll continue this 

until the word reaches the maximum length or returns to the prefixed 

length 

    { 

        //if(state == 't') // 't' for testing and to see if a word 

is a2free word. 

        //    qt_message_output(QtSystemMsg,word); 

        switch(state) //Two cases are to be done: 1st case is test-

ing if the word is a2fword; 2nd case is modifying the word. 

        { 

        case 't': // 't' for testing and to see if a word is a2free 

word. 

            //In this for-loop a segment (length i) is split and 

divided into side_a and side_b, then the sides are compared on each 

other to check if they are anagrams. 

            for(int i = 1; state == 't' && i <= ((strlen(word)-1) / 

2); i++) 

            { 

                //RESET the memories of side_A and side_B char 

tables 

                memset(side_A, '\0', sizeof(side_A)); //Is this the 

most processor effective method to reset tables? 

                memset(side_B, '\0', sizeof(side_B)); 

                //copy from (word) starting from index 

((strlen(word)-1)-i) a string of length (i) to (side_A) 

                strncpy(side_A, &word[(strlen(word)-1)-i], i+1); 

                //copy from (word) starting from index 

((strlen(word)-1)-i*2) a string of length (i) to (side_B) 

                strncpy(side_B, &word[(strlen(word)-2)-i*2], i+1); 

                if(is_anagram(side_A, side_B)) 

                { 

                    state = 'm'; 

                    //qt_message_output(QtSystemMsg, "The word was 

an anagram:"); 

                    //qt_message_output(QtSystemMsg,side_A); 

                    //qt_message_output(QtSystemMsg,side_B); 

                } 

            } 

            if(strlen(word) - 1 == maxlength) //When the maximum 

length is achieved for word and it still is a2free word, the results 

are saved. Otherwise the word is modified so that it does not exeed 

maxlength 

            { 

                if(state == 't') 

                { 

                    saveValueToFile(fsfsgfile, word, start_timer); 

                    //qt_message_output(QtSystemMsg, "...and then a 

booming echo was heard from the sky \"I saw thee calculations, and I 

sayeth to thee, that word is good, and thou mustht save it before 

flood\"!"); 

                    initialWordIsGood = 1; //True 

                } 

                state = 'm'; 

            } 
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            else if(state == 't') //When word is still a2free word 

and it has not reached maxlength, then char 'a' is added to the end 

of word 

                strcat(word, "a"); 

            break; 

        case 'm': // 'm' for modifying 

            //When the word has went over the maximum length and 

it's a2free, then it will shorten the word by one character 

            if(strlen(word) - 1 > maxlength) 

                word[strlen(word)-1] = '\0'; 

            switch(word[strlen(word)-1]) //to change the last letter 

            { 

            case 'a': 

                word[strlen(word)-1] = 'b'; 

                state = 't';   // 'a' changes to 'b' and 

state = 't' 

                break; 

            case 'b': 

                word[strlen(word)-1] = 'c'; 

                state = 't';   // 'b' changes to 'c' and 

state = 't' 

                break; 

            case 'c': 

                word[strlen(word)-1] = '\0'; // 'c' is deleted 

                break; 

            } 

            break; 

        } 

    } 

    if(initialWordIsGood == 0) //If initialWordIsGood is still 0, it 

means that it did not reach maxlength even once. This means the word 

is not a2free word on an infinite scale. 

        saveValueToFile(fbadfile, word, start_timer); 

} 

void ThreeLetter2Sided(const int maxlength, char word[2000], FILE 

*fbadfile, FILE *fsfsgfile) //Note: s[] and start_time should be a 

pointers instead for better memory management 

{ 

    char state = 't'; //This determines what is to be done to a 

word. State 't' is for testing, and state 'm' is for modifying the 

word. 

    char side_A[(maxlength/2)+2], side_B[(maxlength/2)+2]; //Side_A 

and side_B are extracted from word and compared on each other to see 

if they are anagrams of each other. 

    int initialLength = strlen(word) - 1; //Used to compare to cur-

rent length to see if a word has reached the initial length, which 

means that every possible aspect of the word has been calculated. 

    int initialWordIsGood = 0; //Used to determine if we could reach 

the maximum length in our word. 

    clock_t start_timer; //This will run from the very beginning to 

until strlen(word) is the same as initialLength 

    //TODO: Create an attribute that follows the strlen(word). It 

takes less work from processor to modify integer than to calculate 

strlen(word) on every step. 

    qt_message_output(QtSystemMsg,"New word:"); 

    qt_message_output(QtSystemMsg,word); 

    strcat(word, "a"); 

    start_timer = clock(); 

    while(strlen(word) - 1 > initialLength) //We'll continue this 

until the word reaches the maximum length or returns to the prefixed 

length 
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    { 

        //if(state == 't') 

        //    qt_message_output(QtSystemMsg,word); 

        switch(state) //Two cases are to be done: 1st case is test-

ing if the word is a2fword; 2nd case is modifying the word. 

        { 

        case 't': // 't' for testing and to see if a word is a2free 

word. 

            //In this for-loop a segment (length i) is split and 

divided into side_a and side_b, then the sides are compared on each 

other to check if they are anagrams. 

            for(int i = 1; state == 't' && i <= ((strlen(word)-1) / 

2); i++) // I don't know why I has to be 1, but this way it gives 

correct answers 

            { 

                //RESET the memories of side_A and side_B char 

tables 

                memset(side_A, '\0', sizeof(side_A)); //Is this the 

most processor effective method to reset tables? 

                memset(side_B, '\0', sizeof(side_B)); 

                //copy from (word) starting from index 

((strlen(word)-1)-i) a string of length (i) to (side_A) 

                strncpy(side_A, &word[(strlen(word)-1)-i], i+1); 

                //copy from (word) starting from index 

((strlen(word)-1)-i*2) a string of length (i) to (side_B) 

                strncpy(side_B, &word[(strlen(word)-2)-i*2], i+1); 

                if(is_anagram(side_A, side_B)) 

                    state = 'm'; 

            } 

            if(strlen(word) - 1 == maxlength) //When the maximum 

length is achieved for word and it still is a2free word, the results 

are saved. Otherwise the word is modified so that it does not exeed 

maxlength 

            { 

                if(state == 't') 

                { 

                    //qt_message_output(QtSystemMsg, "...and then a 

booming echo was heard from the sky \"I saw thee calculations, and I 

sayeth to thee, that word is good, and thou mustht save it before 

flood\"!"); 

                    initialWordIsGood = 1; //True 

                    while(strlen(word) - 1 > initialLength) 

                    { 

                        word[strlen(word)-1] = '\0'; 

                        strrev(word); //The case of 2 sided calcula-

tions. The word is spin around on every modification of word 

                    } 

                } 

                state = 'm'; 

            } 

            else if(state == 't') //When word is still a2free word 

and it has not reached maxlength, then char 'a' is added to the end 

of word 

            { 

                strrev(word); //The case of 2 sided calculations. 

The word is spin around on every modification of word 

                strcat(word, "a"); 

            }break; 

        case 'm': // 'm' for modifying 

            //When the word has went over the maximum length and 

it's a2free, then it will shorten the word by one character 
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            if(strlen(word) - 1 > maxlength) 

            { 

                word[strlen(word)-1] = '\0'; 

                strrev(word); //The case of 2 sided calculations. 

The word is spin around on every modification of word 

            } 

            switch(word[strlen(word)-1]) //to change the last letter 

            { 

            case 'a': 

                word[strlen(word)-1] = 'b'; 

                state = 't';   // 'a' changes to 'b' and 

state = 't' 

                break; 

            case 'b': 

                word[strlen(word)-1] = 'c'; 

                state = 't';   // 'b' changes to 'c' and 

state = 't' 

                break; 

            case 'c': 

                word[strlen(word)-1] = '\0'; // 'c' is deleted 

                strrev(word); 

                break; 

            }break; 

        } 

    } 

    if(initialWordIsGood == 0) //If initialWordIsGood is still 0, it 

means that it did not reach maxlength even once. This means the word 

is not a2free word on an infinite scale. 

        saveValueToFile(fbadfile, word, start_timer); 

    else if(initialWordIsGood == 1) 

    { 

        strrev(word); //The case of 2 sided calculations. The word 

is spin around on every modification of word 

        saveValueToFile(fsfsgfile, word, start_timer); 

    } 

} 

 

 

#ifndef FAST_ANAGRAM_DETECTION_H 

#define FAST_ANAGRAM_DETECTION_H 

#endif // FAST_ANAGRAM_DETECTION_H 

/*******************************************************************

*********** 

 * This function is a code snippet. It can be freely used and dis-

tributed. 

 * Author: irfan[dot]hamid[at]gmail[at]com 

 * 

 * This function takes two ASCII strings in C syntax (null-

terminated 

 * character arrays) and determines whether they are anagrams or 

not. 

 * 

 * Implementation notes: 

 * The function contains a histogram that stores the frequency of 

each 

 * character it encounters in the first string. For each character 

of the 

 * second string, it decrements the corresponding entry in the his-

togram. If 
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 * before every decrement, the value of the histogram bucket reaches 

zero, 

 * then the two strings are not anagrams, as there is some character 

that has 

 * more occurrences in the second string than in the first string. 

 * 

 * If either of the two strings contains a non-alphabetic character, 

the 

 * anagram property is considered to be violated. 

 * 

 * Remarks: 

 * It is an efficient implementation because: 

 *   o It is in-place, the original strings are not copied, no alloc 

or copy 

 *   o Does not clobber the original strings 

 *   o It is a linear time implementation 

 * 

 * Returns: 

 * True if the strings are anagrams, false otherwise. 

********************************************************************

**********/ 

bool is_anagram (char w1[], char w2[]) 

{ 

        unsigned int i, sz; 

        /* The histogram */ 

        int freqtbl[26]; 

        /* Sanity check */ 

        if ((sz = strlen(w1)) != strlen(w2)) 

                return false; 

        /* Initialize the histogram */ 

        memset(freqtbl, 0, 26*sizeof(int)); 

        //bzero(freqtbl, 26*sizeof(int)); 

        /* Read the first string, incrementing the corresponding 

histogram entry */ 

        for (i = 0; i < sz; i++) { 

                if (w1[i] >= 'A' && w1[i] <= 'Z') 

                        freqtbl[w1[i]-'A']++; 

                else if (w1[i] >= 'a' && w1[i] <= 'z') 

                        freqtbl[w1[i]-'a']++; 

                else 

                        return false; 

        } 

        /* Read the second string, decrementing the corresponding 

histogram entry */ 

        for (i = 0; i < sz; i++) { 

                if (w2[i] >= 'A' && w2[i] <= 'Z') { 

                        if (freqtbl[w2[i]-'A'] == 0) 

                                return false; 

                        freqtbl[w2[i]-'A']--; 

                } else if (w2[i] >= 'a' && w2[i] <= 'z') { 

                        if (freqtbl[w2[i]-'a'] == 0) 

                                return false; 

                        freqtbl[w2[i]-'a']--; 

                } else { 

                        return false; 

                } 

        } 

        return true; 

} 


