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Sammanfattning 
 

För att kunna minska arbetsbelastningen på grafiker och speldesigners används 

Procedural Content Generation (PCG) för att kunna skapa varierat spelinnehåll med lite 

ansträngning. Denna studie undersöker algoritmerna Binary Space Partitioning (BSP) 

och Shortest Path (SP) för generering av grottsystem. Syftet med undersökningen är att 

ta reda på hur tidseffektivt algoritmerna kan generera ett grottsystem samt hur 

komplext ett grottsystem genererat av respektive algoritm är. 

Efter undersökning kan slutsatsen dras att BSP är den mest effektiva algoritmen på att 

generera grottsystem medan SP bidrar med mest skillnad i komplexitet mellan 

genereringar. 
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1 Introduktion 

PCG står för Procedural Content Generation och är en teknik som bland annat används mycket 

inom spelindustrin och har som syfte att generera olika typer av spelinnehåll. Då utvecklingen 

går framåt och spelen blir större och mer komplexa krävs det tekniker för att underlätta 

utvecklingsprocessen. Genom att använda sig av PCG slipper utvecklare t.ex. designa och 

placera ut varje sten och träd manuellt i ett landskap då de istället kan generera landskapet 

genom en eller flera PCG-algoritmer. Det finns flera kända moderna spel som använder sig av 

PCG. Exempel på detta är Minecraft (Mojang, 2011) och The Binding of Isaac (McMillen & 

Himsl, 2011). 

Inom PCG finns det flera olika inriktningar och den som valdes för detta arbete är PCG för 

generering av dungeons. En dungeon är en spelmiljö känd från spel som Diablo III (Blizzard 

Entertainment, 2012), som liknar en fängelsehåla eller grotta, ofta med labyrintliknande 

struktur. Då dungeon är ett engelskt uttryck valdes det istället att kalla dem för grottsystem i 

detta arbete. 

Två algoritmer valdes ut, BSP (Binary Space Partitioning) och SP (Shortest Path), för att sedan 

utvärderas och jämföras efter egenskaperna kvalitet, komplexitet och tidseffektivitet vid olika 

storlekar på grottsystem. Anledningen till att specifikt de två algoritmerna nämnda ovan 

valdes för utvärderingen var för att de båda är effektiva, men fungerar på väldigt olika sätt, då 

BSP är av typen constructive, och Shortest Path av typen generate and test. Då de båda också 

är effektiva kan de generera spel online, vilket innebär att de genereras under körning. Detta 

var också ett krav för de algoritmer som skulle användas, då de flesta spel som använder sig 

av grottsystem genererar grottsystemen under körning. Utvärderingen av algoritmerna 

gjordes genom ett experiment i form av simuleringar. Algoritmerna implementerades i Unity 

5 i form av en artefakt. Där fick de generera grottsystem i olika storlekar, samtidigt som data 

samlades in, som sedan kunde användas för att sammanställa ett resultat för undersökningen. 

För att kunna implementera algoritmerna i Unity 5 skapades att grid-system byggt av rutor. 

Varje ruta fick ett ID och ett x- och y-värde. Efter detta implementerades först BSP genom att 

ta hjälp av olika kodexempel och källor som beskrev algoritmen. Få problem stöttes på under 

denna implementation då det fanns gott om källor och grund för hur implementationen skulle 

gå till. Efter detta implementerades SP. Då SP bygger på AStar implementerades denna först. 

Efter det att AStar var klar och fungerade implementerades resten av SP-algoritmen. Då det 

inte fanns lika mycket källor var detta relativt problematiskt då delar av implementationen 

fick bli improviserade då det inte fanns några exakta instruktioner på hur det skulle göras. 

Efter det att både BSP och SP var implementerade och kunde köras gjordes det en pilotstudie. 

Denna pilotstudie gav resultat som implicerade att vissa ändringar behövdes göras på 

algoritmerna, framförallt SP, inför den riktiga undersökningen. En av dessa ändringar var att 

ändra rumsstorleken på rummen som SP genererade för att bättre matcha storleken på 

rummen i BSP. Efter att detta var artefakten reda för den riktiga undersökningen. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer bakgrunden till frågeställningen att redovisas. Först kommer 

övergripande information om Procedural Content Generation för att sedan övergå till att 

förklara begreppen online och offline inom PCG. Efter detta kommer de procedurella 

teknikerna BSP och SP att gås igenom och sist kommer en genomgång av relevanta egenskaper 

tillhörande algoritmerna. 

2.1 Procedural Content Generation 

Inom dagens spelindustri läggs det mycket tid och arbete på att skapa olika typer av innehåll 

till spel i form av landskap, vegetation, karaktärer med mera. Då utvecklingen av både 

mjukvara och hårdvara för datorer snabbt går framåt krävs det tekniker för att effektivt kunna 

producera mycket innehåll till spelen, med tillräcklig variation. Om varje träd, stubbe och sten 

både ska skapas och placeras ut i en hel spelvärd manuellt skulle det ta väldigt mycket tid och 

arbetskraft för att det skulle ge ett bra resultat (Shaker, Togelius & Nelson, 2016). 

Ett sätt att påskynda denna process och samtidigt lätta på arbetstrycket för utvecklarna är att 

använda sig av någon form av PCG, det vill säga Procedural Content Generation (Shaker m.fl., 

2016; Linden, Lopez & Bidarra, 2014; Smith & Mateas, 2011; Carli m.fl., 2011). Uttrycket 

betyder att man utifrån en algoritm skapar något specifikt som är förbestämt, t.ex. ett vapen 

eller en varelse som i spelet No Man’s Sky (Hello Games, 2016). Genom att använda sig av en 

PCG-algoritm kan man producera en större mängd unikt spelinnehåll under en kort tid på ett 

sätt som annars hade krävt extremt mycket arbete. Dock är det värt att nämna att PCG inte 

nödvändigtvis är bättre på alla sätt då man inte kan styra över det genererade spelinnehållets 

utseende på samma nivå som man hade kunnat om det hade handskapats av en grafiker eller 

designer. Några kända spel som använder sig av PCG är Diablo III (Blizzard Entertainment, 

2012), Minecraft, se Figur 1, (Mojang, 2011) och The Binding of Isaac (McMillen & Himsl, 

2011). 

 

Figur 1 En skärmdump från spelet Minecraft där spelvärlden genereras med 
hjälp av PCG. 
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Förutom att man kan producera varierat spelinnehåll effektivt med PCG kan det också spara 

på minne då man kan generera material när det behövs istället för att lagra det. Detta är något 

som var mer aktuellt förr när man hade mycket mindre plats för lagring, men det är 

fortfarande något som är viktigt idag för optimering. Ett exempel på ett spel som tidigt 

använde sig av PCG där lagring kan ha varit ett problem är Elite (Braben & Bell, 1984). 

2.2 Online och Offline 

Inom PCG finns det två huvudsakliga sätt man genererar spelinnehåll på och dessa kallas för 

online och offline. Att generera något online innebär att genereringen sker under körning av 

spelet. Ett exmepel på detta är Diablo III, se Figur 2, (Blizzard Entertainment, 2012) där 

genereringen sker online när spelaren går ner i ett procedurellt genererat grottsystem. När 

spelinnehåll genereras offline innebär det att genereringen inte sker under körning av spelet, 

utan under utvecklingsprocessen av spelet (Togelius, Yannakakis, Stanley & Browne, 2011). I 

den här rapporten ligger fokus på generering av spelinnehåll online. Detta är för att 

grottsystem generellt sett inte genereras under utvecklingen av spelet, utan istället under 

körning för att skapa stor variation för spelaren. 

 

Figur 2 En skärmdump från spelet Diablo III där grottsystemet genererats 
procedurellt online. 

2.3 Algoritmer för Generering av Grottsystem 

PCG är ett väldigt brett ämne med många användningsområden vilket bidragit till att det har 

skapats olika inriktningar inom ämnet. Den inriktning som valdes att fokusera på i detta 

arbete är procedurell generering av grottsystem, mer känt som dungeons (Shaker m.fl., 2016). 

Med dungeon menas en spelmiljö som liknar en fängelsehåla eller grotta där strukturen oftast 

bygger på korridorer som sammankopplar rum i ett labyrintliknande mönster. Då dungeon är 

ett engelskt uttryck kommer uttrycket grottsystem istället att användas i detta arbete. Ett 

exempel på ett typiskt grottsystem finns i spelet Nox, se Figur 3, (Westwood Studios, 2000). 

Flera kända spel som t.ex. Diablo III (Blizzard Entertainment, 2012) eller Path of Exile 
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(Grinding Gear Games, 2013) använder sig av algoritmer som specialiserats för att generera 

grottsystem och har lyckats väldigt väl med detta. 

 

Figur 3 Ett typiskt grottsystem i ARPG-spelet Nox. 

Då det finns flera olika algoritmer för att generera grottsystem valdes det att fokusera på två 

stycken. Algoritmerna som valdes är BSP (Binary Space Partitioning) och SP (Shortest Path). 

Den första och huvudsakliga anledningen till att just dessa två algoritmer valdes är för att de 

båda är väldigt effektiva och lämpar sig väl för generering av spel online. Eftersom all 

generering i detta arbete har skett online hade det varit olämpligt med algoritmer som inte 

klarar av detta på ett effektivt sätt (Togelius m.fl., 2011). 

En annan anledning till att algoritmerna BSP och SP valdes är för att de är två väldigt olika 

typer av algoritmer som fungerar lite som motsatser till varandra, då BSP är en så kallad 

”constructive” algoritm och SP är en så kallad ”generate-and-test” algoritm. Att en algoritm är 

constructive innebär att den genererar någon viss typ av spelinnehåll procedurellt en gång, för 

att sedan inte arbeta med det mer. Dock krävs det att materialet håller någon form av 

standardkvalitet. Detta åstadkoms genom att endast utföra operationer eller en sekvens av 

operationer som aldrig kommer att resultera i felaktigt spelinnehåll (Togelius m.fl., 2011). 

Generate- and-test innebär att en generering utförs, för att sedan följas upp av någon form av 

testmekanism som kollar så att genereringen är korrekt. Om genereringen inte är korrekt, 

kommer delar av eller hela genereringen att göras om tills det att testet blir godkänt. 

Anledningen till att dessa två algoritmer kan ses som motsatser till varandra är på grund av 

deras typ, constructive och generate-and-test. Detta är för att den ena inte testar sitt innehåll 

(constructive), men den andra gör det (generate-and-test). 
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2.4 Binary Space Partitioning 

BSP (Binary Space Partitioning) är en algoritm som delar upp ett utvalt område rekursivt i 

mindre delar genom att slumpmässigt välja ut en startpunkt, och om delningen ska ske 

horisontellt eller vertikalt, se Figur 4. Exakt hur detta sker kan justeras i algoritmen efter eget 

behov. Efter att all uppdelning skett fylls varje uppdelad rektangel med ett rum var, där kravet 

är att rummet inte får överskrida storleken på rektangeln det befinner sig i. 

 

Figur 4 Illustration av uppdelningen som sker i BSP (egen bild). 

Denna uppdelning lagras i ett träd (graf) där det ursprungliga utrymmet är rotnoden. Varje 

delning som sker resulterar i två eller fler uppdelningar, där varje del efter delning är ett löv 

till rotnoden, se Figur 5. Efter alla delningar så fylls varje löv (uppdelad rektangel) med rum 

som beskrivet tidigare i detta avsnitt. 

  

Figur 5 Illustration av trädet som lagrar uppdelningen (egen bild). 
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Efter det att alla rum placerats ut kopplas dessa ihop av korridorer. Detta görs genom att alla 

löv kopplas ihop med sina syskon, se Figur 6, (Shaker m.fl., 2016; Fuchs, Kedem & Naylor, 

1980; Hely, 2013). 

  

Figur 6 Illustration av utplacering av rum och sammankoppling av rum (egen 
bild). 

2.5 Shortest Path 

Shortest Path är en algoritm som bygger på att ett rutnät skapas där varje ruta har samma 

storlek. Sedan placeras det ut en start- och slutruta, se Figur 7. 

  

Figur 7 Illustration av ursprungligt rutnät och rutnät med start och slut 
utplacerat (egen bild). 

Efter detta itereras alla rutor igenom där de får en slumpad storlek som är en multipel av de 

ursprungliga rutnätets rutors rutstorlek. Eftersom alla rutor är multiplar av 

ursprungsrutstorleken på rutorna garanteras på så vis att start- och slutrutorna får plats och 

att hela rutnätet blir fyllt av nya rutor. När rutnätet itererats igenom och fått sina nya storlekar 
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slumpas det ut vikter till alla rutorna, som bestämmer hur stor kostnad det är att gå på rutan, 

se Figur 8. I illustrationen visas mörkare vikter som dyrare och ljusare som billigare. 

  

Figur 8 Illustration av utplacerade rutor och utplacerade rutor med vikter 
(egen bild). 

Efter att vikterna delats ut används en algoritm som A* eller liknande för att hitta den kortaste 

vägen till slutrutan från startrutan. Eftersom vikterna slumpats ut kommer grottsystemet att 

se väldigt olika ut från generering till generering då A* kommer att hitta olika vägar vid olika 

genereringar. Detta skapar mycket variation i grottsystemen. För att inte grottsystemet ska 

bestå av en rak väg till slutet så fylls det på med extra rum längs vägen. Detta kan göras på två 

sätt. Antingen slumpar man vilka rum som ska behållas baserat på en procent som kan anges 

i algoritmen. En hög procent ger fler extra rum och en låg procent ger få extra rum. Det andra 

alternativet är att man endast behåller rutorna som leder till slutrutan och placerar sedan 

slumpmässigt ut rum längs med vägen. Precis som innan är rutorna multiplar av rutornas 

ursprungliga storlek. Efter att något av dessa två steg utförts är genereringen klar, se Figur 9, 

(Grinding Gear Games, 2011; Grinding Gear Games, 2013; Smith & Mateas, 2011; Togelius 

m.fl., 2011). 

  

Figur 9 Illustration av vägen till mål som är billigast och av vägen till mål med 
slumpade extra rum (egen bild). 
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2.6 Algoritmernas egenskaper 

När man procedurellt genererar grottsystem online finns det en del egenskaper man bör ha i 

åtanke för att kunna ge spelaren en lyckad upplevelse. De egenskaper som valts är de som 

anses vara relevanta för detta arbete vilka är kvalitet, komplexitet, variation, utseende och 

form samt tidseffektivitet. Det kan vara problematiskt att utvärdera en del av dessa egenskaper 

då de kan vara väldigt subjektivt vad som anses bra och vad som anses dåligt. Det finns också 

de egenskaper som är rent tekniska och går att mäta och utvärdera på ett mer objektivt sätt. 

Utvärderingen som gjordes i detta arbete var rent teknisk och krävde därför att egenskapen 

gick att mäta på ett rimligt vis som baserats på en viss korrekthet som dels gick att jämföra 

mellan algoritmerna och som också gav meningsfulla resultat. I detta avsnitt kommer 

problematisering kring egenskaperna nämnda tidigare i detta stycke att tas upp och en 

genomgång av vilka egenskaper som har utvärderats utefter problematiseringen kring dem 

(Liapis, Yannakakis & Togelius, 2013; Shaker m.fl., 2016; Dahlskog, Björk & Togelius, 2015; 

Canossa & Smith, 2015; Linden m.fl., 2014). 

2.6.1 Kvalitet 

Kvalitet är något som kan vara väldigt subjektivt. Vad anses vara ett kvalitativt grottsystem? 

Hur mäter man mängden kvalitet på ett grottsystem? Vad som är kvalitativt för någon kan 

vara negativt för någon annan. För att kunna mäta kvalitet krävs det subjektivitet, vilket inte 

är något som varit i fokus i detta arbete då fokus legat på de tekniska aspekterna av 

algoritmerna. På grund av detta har kvalitet på en subjektiv nivå ignorerats och det har istället 

bestämts att kvalitet mäts i form av spelbarhet. Spelbarhet anses här vara om alla rum i ett 

grottsystem är nåbara. Om inte en bana är fullt spelbar skapar det problem för spelaren där 

han/hon kan komma att bli frustrerad för att det inte går att komma vidare i spelet. De valda 

algoritmerna är skapta så att det inte ska kunna ske denna typ av felgenerering där inte alla 

rum går att nå, men det är ändå användbart med en kontroll för att garantera att detta inte är 

fallet (Shaker m.fl., 2016; Linden m.fl., 2014). 

2.6.2 Komplexitet 

Komplexiteten i ett grottsystem kan variera väldigt mycket. Vissa algoritmer genererar 

labyrintliknande grottor med många slingrande gångar, som är svåra att navigera igenom. 

Andra algoritmer genererar grottsystem med flera öppna ytor, som är lättare att navigera 

igenom och som inte är lika komplexa i strukturen. Komplexitet är en relevant egenskap för 

grottsystem för att man genom att veta hur komplexa grottsystemen som algoritmerna 

genererar kommer att bli, kommer att kunna avgöra vilken slags algoritm man vill använda 

för en viss typ av spel. I detta arbete har komplexitet mätts utifrån trånghet i ett grottsystem. 

Med trånghet menas hur stor del av den nåbara ytan i grottsystemet som omges av t.ex. väggar. 

Man kan genom att mäta detta se hur stor del av grottan som är öppen, om det är en grotta 

med mycket väggar och liknande. Detta ger en form av genomsnittskomplexitet på 

grottsystemet som beskriver hur öppen/trång den är och man kan på så sätt få en uppfattning 

om hur komplext grottsystemet är. Detta är en egenskap som har mätts för båda algoritmerna 

i arbetet (Liapis m.fl., 2013; Dahlskog m.fl., 2015; Canossa & Smith, 2015). Det är värt att 

nämna att denna typ av mätning av komplexitet inte är optimal för alla typer av grottsystem. 

Om ett grottsystem är genererat på ett visst sätt, t.ex. genom att endast ha en lång smal gång 

som man följer, skulle den få ett högt komplexitetsvärde utan att vara komplext. Då 

grottsystemen som algoritmerna genererar i detta arbete inte kan ha en sådan struktur anses 

denna mätning lämplig trots bristen nämnd ovan. 
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2.6.3 Variation 

Variation är en egenskap som procedurellt genererade grottsystem har av sin natur. Varje gång 

ett grottsystem genereras kommer det att se annorlunda ut från det förra. Dock kan denna 

variation skilja sig från algoritm till algoritm. Vissa algoritmer ger ett mer kompakt utseende 

i form av flera rum som ligger nära varandra, samtidigt som andra har flera stora tomma ytor 

med långa korridorer som sammankopplar rummen. Att mäta variation är väldigt svårt då det 

finns väldigt många aspekter att ha i åtanke. Hur stor variation det är mellan varje generering 

beror på många olika faktorer, vilket resulterar i att det kan vara väldigt svårt att ur ett rent 

tekniskt perspektiv hitta ett sätt att mäta detta på. I detta arbete har därför variation inte varit 

något som mätts, på grund av orsakerna nämnda tidigare i stycket, trots att det är en viktig 

egenskap (Shaker m.fl., 2016; Linden m.fl., 2014; Liapis m.fl., 2013). 

2.6.4 Utseende och form 

Utseende och form är förmodligen den mest subjektiva egenskapen som kommer att tas upp i 

detta avsnitt och därför den som är absolut svårast att mäta. Vad som är ett väldesignat 

grottsystem rent utseendemässigt kan anses vara väldigt olika från person till person. 

Valtchanov och Brown anser att utseendet på ett grottsystem är viktigt men försumbart då det 

är effektiviteten på algoritmen som är det viktigaste, då utseende är alldeles för subjektivt 

(Valtchanov & Brown, 2012). Med tanke på hur subjektiv denna egenskap är har den inte 

utvärderats. 

2.6.5 Tidseffektivitet 

Den sista och kanske den viktigaste egenskapen för detta arbete är tidseffektivitet. 

Tidseffektivitet mäts genom hur lång tid det tar för ett grottsystem att genereras. När ett 

grottsystem genereras procedurellt online krävs det att det görs snabbt och effektivt. Spelaren 

ska inte behöva vänta en längre stund på att ett grottsystem ska genereras. Man vill också att 

algoritmen ska vara så effektiv som möjligt så att även sämre, äldre datorer klarar av att utföra 

genereringen på en rimlig tid. Genom att mäta tidseffektivitet kan man utvärdera hur effektiva 

algoritmerna är (Shaker m.fl., 2016; Linden m.fl., 2014; Dahlskog m.fl., 2015). Denna 

egenskap har mätts i arbetet och anses också vara en av de viktigaste om inte den viktigaste 

egenskapen vid en teknisk utvärdering av en PCG-algoritm för generering av grottsystem 

online. 
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3 Problemformulering 

Att använda sig av procedurell generering för att generera spelinnehåll kommer med många 

fördelar, men det finns också vissa krav man vill uppfylla samt problem man vill undvika. 

Detta är lika sant för generering av grottsystem som för generering av annat material. Detta 

kapitel kommer att ta upp problem med generering av grottsystem online, arbetets syfte samt 

en metodbeskrivning med en avslutande diskussion kring vald metod. 

3.1 Problem 

3.2 Syfte 

Som tidigare nämnts i avsnitt 2.3, har dessa algoritmer valts för att de är av två olika typer och 

fungerar därför väldigt olika. Det är intressant att undersöka hur dessa två algoritmer 

presterar jämfört med varandra då det inte finns mycket forskning kring detta. Denna 

undersökning kommer att kunna användas som grund för spelutvecklare som inte vet vilken 

algoritm de ska använda vid procedurell generering online. Eftersom de fungerar på olika sätt 

är det intressant att se vilken som är effektivast genom tidseffektivitet (Shaker, m.fl., 2016; 

Linden m.fl., 2013). Det är också intressant att se hur detta påverkas när storleken på 

grottsystemet som ska genereras ändras. Är samma algoritm effektivast på att generera både 

stora och små grottsystem eller finns det märkbara skillnader? 

En annan egenskap som är intressant att utvärdera är komplexiteten på grottsystemen. 

Komplexiteten är en avgörande faktor för hur utmanande grottsystemet är rent 

strukturmässigt. En komplex struktur gör att det finns mer att utforska då det finns färre 

öppna ytor och det blir då också svårare att navigera sig. Högre komplexitet ger ett grottsystem 

med mer labyrintliknande delar. Olika komplexitet är passande för olika spel. Genom att 

undersöka komplexiteten på grottsystem som dessa två algoritmer genererar kan man bidra 

med information för spelutvecklare som ska välja en algoritm och vill veta hur komplexa 

grottsystemen blir (Shaker m.fl., 2016; Liapis m.fl., 2013; Dahlskog m.fl., 2015). 

Syftet med detta arbete är att utvärdera BSP och SP med avseende på tidseffektivitet, 

komplexitet på grottsystemens struktur och kvalitet där kvalitet är begränsat till en kontroll 

av spelbarhet. Under utvärderingen har olika storlekar på grottsystem varit centralt för att 

kunna få fram effektivitetsskillnader mellan de olika algoritmerna, baserat på storleken av de 

grottsystem som de har genererat. 

3.3 Metod 

3.3.1 Experiment 

Ett experiment i form av simulering har valts för att testa hypotesen och få svar på 

frågeställningen. Då ett experiment generellt sett går ut på att testa något för att få ut data, 

kan implementation i sig bidra med värdefulla uppgifter för undersökningen. Eftersom den 

undersökning som har gjorts i detta arbete krävde att simuleringarna skedde under kontroll i 

en kontrollerad miljö skiljer den sig från en fallstudie. Dessutom kunde man göra om 

experimentet så många gånger som det behövdes, vilket var ett krav för denna undersökning 

då simuleringarna behövde köras ett stort antal gånger. Då undersökningen dessutom är 

tekniskt inriktad passade experiment extra bra då den ska vara helt objektiv eftersom det som 
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gavs från simuleringarna endast var data som kunde sammanställas för att sedan få fram ett 

resultat. 

3.3.2 Metodbeskrivning 

För att kunna besvara frågeställningen har BSP och SP implementerats i Unity 5. Unity 5 

valdes därför att det erbjuder ett smidigt sätt att implementera algoritmerna både logiskt och 

grafiskt. Då Unity är en välkänd utvecklingsmiljö fanns det mycket dokumentation som kunde 

användas som hjälp vid implementeringen av algoritmerna. Språket som har använts är C#. 

Då det endast är genereringen av strukturen för grottsystemen som är intressant i denna 

undersökning har implementationen gjorts i 2D. Efter det att algoritmerna hade 

implementerats kunde simuleringar köras där algoritmerna genererade grottsystem av flera 

olika storlekar. Att använda olika storlekar på grottsystemen gav mer omfattande data samt 

lyfte fram effektivitetsskillnader mellan algoritmerna. Under simuleringarna kunde data tas 

fram utifrån tidseffektivitet, komplexitet på grottsystemens struktur samt kvalitativ kontroll 

för att garantera spelbarhet. 

Tidseffektivitet mäts genom hur lång tid det tar att generera ett grottsystem på beställning. 

Genom att mäta tidseffektivitet och processoranvändning kan man utvärdera hur effektiva 

algoritmerna är. För att få så exakta mätvärden som möjligt har det körts väldigt många 

genereringar. Eftersom plattformen som simuleringarna har körts på inte kunde garantera att 

processorn alltid exekverade algoritmen på exakt samma sätt då det fanns en risk för avbrott 

ströks data som avvek för mycket då det antogs att algoritmen inte fått tillräckligt med 

processortid (Shaker m.fl., 2016; Linden m.fl., 2014; Dahlskog m.fl., 2015). 

Kvalitet kan vara väldigt subjektivt och beror mycket på vad utvecklarna vill åstadkomma med 

sitt grottsystem. I denna rapport anses ett grottsystem vara kvalitativt om alla rum i 

grottsystemet går att nå. Det vill säga, hela grottsystem är tillgängligt för spelaren. Om man i 

ett grottsystem inte kan nå alla rum för att den genererats på ett sätt som förhindrar detta har 

inte genereringen lyckats. Detta bör inte ha kunnat ske i de flesta fallen i denna undersökning 

då algoritmerna är designade på ett sätt som gör att de inte ska kunna göra sådana enkla fel, 

men en kvalitativ koll har ändå implementerats som en extra säkerhetsåtgärd för att minimera 

risken för fel och garantera att grottsystemet alltid är spelbart när genereringen är klar (Shaker 

m.fl., 2016; Linden m.fl., 2014). 

Komplexitet på grottsystem kan ha påverkan på spelupplevelsen då ett mer komplext 

grottsystem förmodligen är mer utmanande att spela igenom och utforska än ett simplare, 

mindre komplext grottsystem där det är enklare att navigera sig. Olika genrer har olika 

upplägg på sina grottsystem och man vill att de ska vara olika komplexa för att passa spelet de 

är ämnade för. Att mäta komplexiteten är viktigt då det skapar en tydligare bild av vad det är 

för typ av grottsystem som algoritmerna genererar och så sätter det en form av stämpel på 

vilken svårighetsgrad det är på grottsystemen. Sättet som detta har utvärderats på är utifrån 

trånghet i grottsystemen. Alla nåbara ytor har kontrollerats efter vad de omges av. Detta har 

gjorts efter punkter som varit jämt fördelade över alla nåbara utrymmen i grottsystemen för 

att kunna se hur tätt de omgivits av väggar. Grottsystem med mycket öppna ytor tyder på att 

det är mindre komplext medan grottsystem med få öppna ytor där de flesta nåbara punkterna 

är omgivna av väggar tyder på att grottsystemet är mer komplext (Liapis m.fl., 2013; Dahlskog 

m.fl., 2015; Canossa & Smith, 2015). 
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Då det har varit olika storlek på grottsystemen som har genererats har mycket fokus legat på 

att parametrarna gått att anpassa så att storleken på grottsystemen som både BSP och SP 

genererat blivit lika stora. Detta var nödvändigt för att mätningarna skulle bli så korrekta som 

möjligt. Storlekarna på grottsystemen som har genererats är ett urval av några passande 

storlekar som antingen ansetts vara lämpliga för någon typ av spel, eller haft som huvudsakligt 

syfte att pressa algoritmerna för att få fram tidseffektivitetsskillnader mellan dem. 

3.3.3 Diskussion kring vald metod 

Valet att göra ett experiment gjordes för att det som skulle utvärderas var algoritmerna, och 

det lämpligaste sättet att göra detta på och samtidigt vara helt objektiv var genom att göra ett 

experiment. I ett experiment vill man endast få ut data vilket också är det som man ville få ut 

ur artefakten. Då det inte finns något lämpligt sätt att mäta kvalitet, variation, utseende och 

form på ett grottsystem rent objektivt valdes det att dessa inte skulle utvärderas. Mer om detta 

finns i avsnitt 3.1. 

Att använda experiment var ett självklart val då en fallstudie inte är möjlig eftersom man inte 

kan konstruera en maskin som procedurellt skulle kunna generera en verklig prototyp av ett 

grottsystem. En användarstudie var inte heller lämplig då undersökningen är en teknisk, 

objektiv studie som endast baseras på data från simuleringar och som inte skulle få ut något 

av varken intervjuer, enkäter eller observation då den är helt objektiv. Varken litteraturstudie 

eller teoretisk studie är heller lämplig då en artefakt krävdes för att få svar på frågeställningen. 
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4 Implementation  

I detta kapitel kommer först delen ”Förstudie” som tar upp olika källor som motiverat arbetet 

och som legat som grund för vissa designval. Efter detta kommer en genomgång av arbetets 

progression att göras samt en redovisning av en pilotstudie gjord med artefakten för att testa 

dess funktionalitet. 

Implementationen av algoritmerna möjliggör att fullständiga grottsystem baserat på antingen 

Binary Space Partitioning eller på Shortest Path går att generera efter behov. Målet var att 

implementera två grottsystemsgenererande algoritmer (BSP och SP) så att dessa sedan kan 

jämföras efter vissa egenskaper. Dessa egenskaper är tidseffektivitet, komplexitet utifrån 

trånghet, samt kvalitet i form av en koll som ser till så att alla rum är nåbara för att garantera 

att grottan är fullt spelbar, om den skulle implementeras i ett spel. 

4.1 Förstudie 

Förstudien som gjorts för att göra det möjligt att implementera BSP har framförallt gjorts 

utifrån artikeln ”How to Use BSP Trees to Generate Game Maps” (Hely, 2013). Artikeln 

innehåller en stor mängd information om hur man på ett lämpligt sätt kan implementera BSP 

för att generera grottsystem. Artikeln innehåller också all kod som krävs för en 

implementation. BSP-algoritmen i detta arbete är huvudsakligen baserad på den kod som 

finns i denna artikel. Då denna artikel hade den mest fullständiga lösningen samt också var 

skriven på ett språk som är ganska likt C# (ActionScript 3) valdes denna. 

En annan källa som använts både för implementationen av BSP och SP är ”Procedural Content 

Generation in Games – A Textbook and an Overview of Current Research” (Shaker, Togelius 

& Nelson, 2016). Boken innehåller information om många olika områden där procedurell 

generering av grottsystem är ett. Informationen täcker ett stort område av fältet och är skriven 

av bland annat Julian Togelius, som också är medförfattare på flera artiklar kring procedurell 

generering i spel. Då bokens innehåll är väldigt brett går den inte in på djupet lika mycket som 

andra källor, men fungerar bra för att ta reda på grundläggande principer för procedurell 

generering av grottsystem samt ger förslag på hur dessa kan implementeras i ett projekt. 

Denna bok är en stor del av anledningen till att just generering av grottsystem valts som fält 

och också att BSP och SP valts som algoritmer för genereringen. 

För implementationen av SP krävdes det en implementation av A*. Källan ”A* Pathfinding for 

Beginners” (Lester, 2005) bidrog med mycket tydlig information kring hur A* fungerar i 

teorin och hur en implementation skulle kunna gå till. Implementationen för A* i detta arbete 

är delvis baserad på algoritmen som tas upp i artikeln. 

Då det var svårt att hitta källor på en implementation av SP togs mycket inspiration från ”Path 

of Exile - Random Level Generation Presentation” (Grinding Gear Games, 2011). Under 

presentationen gås grunderna av SP igenom och mycket information kring hur algoritmen 

fungerar tas upp. Detta gav inte ett direkt svar på hur algoritmen ska implementeras men blev 

som riktlinjer för hur SP bör fungera. 

En annan källa som bidrog med en del information kring SP är ”Answer Set Programming 

for Procedural Content Generation: A Design Space Approach” (Smith & Mateas, 2011). Den 

innehåller huvudsakligen information kring Answer Set Programming för generering av 

grottsystem men också en del information kring SP. Trots att implementationen av SP skiljer 
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sig mycket från implementationen i detta arbete, kunde en del nyttig information hittas. 

Teorin bakom Michael Mateas och Adam M. Smiths implementation i artikeln förklarades 

också väl. 

4.2 Progression 

4.2.1 Gridhantering 

För att implementationen av algoritmerna skulle bli möjlig krävdes det att ett system för att 

skapa en grid (rutnät) utvecklades, se Figur 10. Griden skapas genom att en funktion körs som 

genererar tiles i form av noder som representerar rutorna i griden. Varje kolonn genereras 

efter varandra tills det att hela griden är genererad. Varje nod får ett ID som sedan används 

för att kunna veta vilken nod som är vilken. Antal rader/kolonner går att justera enkelt via en 

Vector2 för att det ska gå att generera grottsystem av olika storlekar. Eftersom ett 

grundramverk för att kunna generera en grid krävdes för att algoritmerna skulle kunna 

implementeras var det detta som gjordes först. Efter det att grundramverket för grid-

generering skapats kunde algoritmerna implementeras. 

 

Figur 10 Exempel på en grid genererad av gridgenereringsfunktionen. 

4.2.2 Binary Space Partitioning 

Som nämnt tidigare under delkapitlet 4.1, baserades koden i implementationen på artikeln 

”How to Use BSP Trees to Generate Game Maps” skriven av Timothy Hely (2013). Koden i 

artikeln är skriven i programmeringsspråket ActionScript 3 och använder sig av biblioteket 

Flixel. Eftersom implementation i detta arbete skulle göras i Unity 5, användande C# för 

scripts var koden tvungen att bli översatt. Översättningen gick bra till större del då 

dokumentation för både ActionScript 3 och Flixel fanns tillgänglig online vilket underlättade 

översättningsprocessen enormt. 
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Under implementationen stöttes det på förvånansvärt få problem. Detta var framförallt för att 

översättningen från ActionScript 3 till C# gick så bra. Det svåraste med implementationen var 

att implementera korridorerna som ansluter rummen i grottsystemet med varandra. Detta var 

för att man kunde göra detta på flera olika sätt, för olika effekt. Efter första försöket att 

implementera funktionen som placerar ut korridorerna placerades de ut fel och satt inte alltid 

ihop med två rum. Efter att ha studerat koden noggrant fann man att det endast berodde på 

översättningsfel, där olika punkter blandats ihop vilket var lätt att åtgärda så fort felet hittats. 

När algoritmen hade implementerats testkördes den ett antal gånger för olika grottsystem 

med olika storlek. Genereringen fungerade för generering av grottsystem med olika storlekar. 

Parametrar för att förändra vissa egenskaper hos grottsystemet (rumsstorlek etc.) fungerade 

också vid detta test. 

För att ge en klarare bild av hur algoritmen fungerar ska operationerna som utförs under en 

körning nu förklaras. Det första steget som sker är att en grid genereras med hjälp av 

gridgenereringsfunktionen. Sedan skapas en startnod som representerar hela griden. 

Startnoden delas sedan in i mindre bitar efter en slumpad riktning. De nya noderna som 

skapas är barn till startnoden. Dessa delas sedan i sin tur tills det att barnnoderna som skapats 

är så små att det inte längre går att dela dem. När de slutar delas bestäms av en variabel som 

går att justera efter behov. Efter detta steg är avslutat skapas alla rum i de lägsta barnnoderna. 

Trots att storleken och placeringen av rummen i noderna slumpas görs de det efter vissa 

regler. Dessa ser till så att det alltid är ett visst avstånd till väggarna i noden från rummet. 

Efter att alla rum placerats ut i alla de lägsta barnnoderna skapas det korridorer mellan 

barnnoderna för att alla rum ska vara anslutna till varandra. Efter detta steg är genereringen 

av grottsystemet klart, se Figur 11. 

 

Figur 11 Ett exempel på ett grottsystem genererat med BSP-algoritmen. 
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4.2.3 Shortest Path 

Som nämnt i tidigare avsnitt (4.1) var det mycket svårare att hitta information kring 

implementationen av SP. För att kunna implementera en fungerande SP-algoritm användes 

information från flera olika källor. Denna information sammanslogs sedan och formade den 

implementation som finns i detta arbete. På grund av den bristfälliga mängd information som 

finns kring SP, var denna den absolut svåraste av de två algoritmerna att implementera. Att 

också implementera en fungerande A*-algoritm som är kompatibel med det gridsystem som 

skapats blev tillsammans en utmaning. 

Implementationen av A* baserades framförallt på ”A* Pathfinding for Beginners” (Lester, 

2005), men också på ”Procedural Content Generation in Games – A Textbook and an 

Overview of Current Research” (Shaker, Togelius & Nelson, 2016) och ”Path of Exile - 

Random Level Generation Presentation” (Grinding Gear Games, 2011).  

”A* Pathfinding for Beginners” användes framförallt för att implementera A* på ett lämpligt 

sätt. Trots detta blev algoritmen inte helt lik då den var tvungen att anpassas ganska mycket 

för att kunna fungera med gridstrukturen och implementationen av SP-algoritmen. 

Som nämnt tidigare i avsnitt 4.1 innehåller ”Procedural Content Generation in Games – A 

Textbook and an Overview of Current Research” mer övergripande information om området 

och inte lika mycket information som går på djupet. Ett kapitel i boken handlar enbart om 

sökbaserad procedurell generering. Det var framförallt detta kapitel i boken som gav mest 

hjälp då vissa koncept kunde appliceras och hjälpa till med arbetet. 

”Path of Exile - Random Level Generation Presentation” av Grinding Gear Games (2011) 

hjälpte med den grundläggande förståelsen för hur algoritmen fungerar och hur man 

potentiellt skulle kunna implementera den, men presentationen är inte tillräckligt detaljerad 

för att man skulle kunna göra det endast baserat på den. 

Under implementationen av algoritmen uppstod det en del jobbiga problem som var svårlösta. 

Ett av de jobbigaste problemen som tog väldigt långt tid att lösa var att A* sökte sig igenom 

grids upp till en viss storlek för att sedan sluta fungera helt och hållet. För att hitta problemet 

skrevs alla listor ut. Det visade sig att listorna open och closed innehöll många gånger fler 

element än vad de borde. Detta orsakades av ett problem då listorna open och closed (som 

innehåller alla obesökta respektive besökta noder i griden) inte rensades på korrekt sätt. Detta 

orsakade att programmet hängde sig och frös så fort grids större än 8x8 användes. Eftersom 

listorna inte rensades korrekt blev de så stora att det inte gick att loopa igenom dem. Detta 

resulterade i att programmet kraschade. Efter det att problemet lösts och en fix som gjorde att 

listorna rensades på ett korrekt sätt kunde grids av vald storlek genereras utan problem. 

Ett annat problem under arbetets gång var att rummen ritades ut ovanpå varandra. Detta 

problem löstes efter ett tag genom att förminska rum som överlappar med andra rum när de 

skapas. Om ett rum överlappar ett annat antingen på bredden eller höjden minskar man 

rummets bredd/höjd, se Figur 12. Lösningen ledde till att inga rum kan överlappade längre. 
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Figur 12 En del av funktionen ResizeRoom() som används för att förminska rum 
för att förhindra överlappning. 

För att ge en klarare bild av hur denna implementation fungerar kommer de huvudsakliga 

operationerna att gås igenom. Först genereras en grid av en viss storlek. Sedan itererar man 

över griden tills den är fylld av rum med slumpade storlekar och vikter. Det är under detta steg 

som rummet förminskas om det överlappar med ett annat rum. Efter att alla rum placerats ut 

placeras start och slutnod ut. A* används för att hitta den mest effektiva vägen mellan start 

och slut beroende på vikterna som alla noder har. Alla rum som A* vandrar igenom på den 

mest effektiva vägen sparas till en lista. Man slumpar sedan ut rum som finns i listan över alla 

rum i griden. Efter detta används floodfill för att kolla vilka rum som går att nå. Alla de rum 

som går att nå får vara kvar i griden och tillhöra den väg som A* skapat. De rum som inte är 

nåbara tas bort för att inte ha rum som inte är kopplade till grottsystemet. När detta steg är 

klart är algoritmen klar och grottsystemsgenereringen genomförd. 

I bilden nedan representerar den blå noden startnoden, den gröna noden slutnoden samt den 

gula vägen den mest effektiva vägen som A* hittat, se Figur 13. 
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Figur 13 Ett grottsystem genererat av SP. 

4.3 Pilotstudie 

För att ta reda på om artefakten är lämplig för undersökningen och för att också få ett stickprov 

på hur artefakten fungerar samt potentiellt göra vissa ändringar för att kunna få ut bättre 

mätvärden under den riktiga undersökningen, gjordes en pilotstudie där två grottsystem 

genererades och utvärderades efter de valda egenskaperna tidseffektivitet, komplexitet och 

kvalitet. Grottsystemen som har genererats var av samma storlek och bör därför vara lämpliga 

att jämföra. 

Genereringen av BSP-grottsystemet gav bra mätvärden att jobba med. Enligt testet var 

tidseffektiviteten 122,6337 millisekunder, det vill säga vad en generering tog i millisekunder. 

Komplexiteten av grottsystemet blev 62.4%. Om detta var högt eller lågt var inget som kunde 

fastställas innan jämförelsen med SP var gjord. Alla rum i grottsystemet var också nåbara. Det 

grottsystem som genererats visas i Figur 14. 
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Figur 14 En generering av BSP-grottsystem för pilotstudie. 

Genereringen av SP-grottsystemet fungerade också utmärkt och gav bra mätvärden. 

Tidseffektiviteten för algoritmen blev 670,296 millisekunder vilket är avsevärt mycket 

långsammare än genereringen gjord med BSP. Komplexiteten för grottsystemet blev 45.48% 

vilket är en del lägre än för BSP-genereringen (62.4%). Alla rum gick också att nå i detta 

grottsystem. För att se grottsystemet som genererats med hjälp av SP-algoritmen, se Figur 15. 
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Figur 15 Ett grottsystem genererat av SP-algoritmen för pilotstudien. 

Efter det att pilotstudien genomförts analyserades mätvärdena. Då BSP genererar grottsystem 

mycket snabbare än SP i arbetets implementationer är frågan om det är implementationsfel, 

eller att algoritmen helt enkelt är långsammare. Då skillnaden var ganska signifikant (BSP, 

122,6337 och SP, 670,296) är det viktigt att ta reda på vad det är som gör de olika 

implementationerna långsammare/snabbare. 

Då genereringarna också skilde sig en del i komplexitet (BSP, 62.4% och SP, 45.48%) kunde 

man anta att en del justeringar på parametrarna för algoritmerna behövde göras innan den 

riktiga undersökningen skulle genomföras. Framförallt behövde rumsstorleken i SP sänkas så 

att algoritmstrukturen blev mer lik den av BSP. Fler mindre rum istället för stora rum som de 

som genererats i SP under denna pilotstudie. 
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5 Utvärdering 

I detta kapitel kommer en presentation av undersökningen, resultaten från undersökningen 

och sist en analys samt slutsats baserat på resultaten från undersökningen. 

Testerna som utförts för denna undersökning har gjorts på en stationär dator med en Intel 

Core i7-4790k processor med en klockhastighet på 4.0GHz, 16GB DDR3 internminne och ett 

GeForce GTX 1080 grafikkort med 8GB dedikerat grafikminne. 

5.1 Presentation av undersökning 

För undersökningen valdes det att generera 100 grottsystem för 5 olika storlekar med de båda 

algoritmerna med hjälp av artefakten. Dessa storlekar var 25x25, 50x50, 75x75, 100x100 och 

125x125. Datan i form av tidseffektivitet och komplexitet från varje generering sparades ner i 

textfiler för att vara lättillgängliga inför analysen. Efter det att båda algoritmerna genererat 

alla valda grottsystem var undersökningen utförd. 

Anledningen till att det inte genererades större grottsystem än 125x125 och inte fler än 100 

per storlek var för att genereringstiden blev för lång när storleken ökade. Därför passade dessa 

storlekar samt antal genereringar bra för denna undersökning. 

5.2 Resultat 

5.2.1 Binary Space Partitioning 

Som vi kan se på mätningarna genererar BSP grottsystem relativt konsekvent där den enda 

faktorn är storleken på rutnätet som den genereras på. Desto större rutnät, desto 

långsammare genereringstider, se Figur 16. Det är också väldigt liten spridning på 

genereringstiden. 

 

Figur 16 En graf som visar genomsnittsgenereringstiden på grottsystem 
genererade av BSP i olika storlekar i ms (tid i ms på y-axeln och storlek på 

grottsystem på x-axeln). 
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Komplexiteten för BSP är inte lika konsekvent som genereringstiden men den är fortfarande 

relativt konsekvent. Den ligger oftast mellan 55-70% och det blir aldrig några genereringar 

som har ett lågt komplexitetsvärde. Spridningen är också relativt liten (se Figur 23), då det 

inte är någon enorm skillnad på komplexiteten från generering till generering. Storleken har 

inte någon större påverkan på komplexiteten. Det man dock kan se är att komplexitetsvärdet 

går mot något visst värde när storleken på rutnätet ökar. Det kan vara så att det finns ett visst 

värde som komplexitetsvärdet alltid kommer att gå mot med tanke på att BSPs struktur alltid 

ser ut på ett visst sätt. Detta visas tydligare desto större grottsystemet blir då mätningen blir 

mer exakt på komplexiteten då. 

 

Figur 17 En graf som visar genomsnittskomplexiteten för grottsystem 
genererade med BSP i olika storlekar (komplexitetsvärde på y-axeln och storlek på 

grottsystem på x-axeln). 

5.2.2 Shortest Path 

Mätningarna för SP visar att tidseffektiviteten kan skifta ganska mycket. Detta sker oavsett 

storlek, men det märks inte lika mycket då grottsystemen är så små så att genereringstiden 

generellt sett endast är några millisekunder oavsett. När grottsystemen ökar i storlek blir ökar 

genereringstiden mycket, se Figur 18. Det märks väldigt tydligt då att genereringstiden inte är 

konsekvent. Det är med andra ord stor spridning på tidseffektiviteten hos grottsystem 

genererade av SP. 
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Figur 18 En graf som visar genomsnittsgenereringstiden på grottsystem 
genererade med SP i olika storlekar i ms (tid i ms på y-axeln och storlek på 

grottsystem på x-axeln). 

Komplexiteten för grottsystem genererade av SP sträcker sig från 30-80%. Detta är en relativt 

stor spridning (se Figur 23) och visar på att SP inte är konsekvent gällande 

grottsystemsstruktur. Detta är väntat då SP är väldigt slumpmässig. Det är med andra ord stor 

spridning på komplexiteten på grottsystemen. Här nedan är en graf, se Figur 19, som visar 

medelvärdet på komplexiteten för SP från testerna på alla storlekar. 

 

Figur 19 En graf som visar genomsnittskomplexiteten på grottsystem 
genererade med SP i olika storlekar (komplexitetsvärde på y-axeln och storlek på 

grottsystem på x-axeln). 
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5.3 Analys och slutsatser 

5.3.1 Tidseffektivitet 

När det gäller tidseffektiviteten hos de båda algoritmerna är BSP en klar vinnare i alla fall, se 

Figur 21. Oavsett storlek genererar BSP alltid grottsystemen snabbare. Skillnaden ökar mer 

och mer när storleken på grottsystemen ökar. I denna undersökning blev skillnaden upp mot 

t.o.m. 25 sekunder i genereringstid i vissa fall på de största grottsystemen, där SP var den 

algoritm som tog 25 sekunder längre. Ibland kunde det t.o.m. skilja ännu mer då vissa 

genereringar med SP var otroligt långsamma. Framförallt två faktorer påverkade SPs 

genereringstid. Den ena faktorn var storleken på rutnätet som användes. Den andra var start- 

och slutrutans positioner. Beroende på var start- och slutrutan sattes ut i rutnätet blev 

grottsystemet olika stort. När storleken ökade på grottsystemet ökade också genereringstiden 

framförallt på grund av att A* behövde söka mycket längre för att hitta den mest optimala 

vägen från start till slut. Då SP är en väldigt slumpmässig algoritm gjorde det att resultaten 

kunde skilja sig väldigt mycket från körning till körning, se Figur 20. Stor spridning på 

tidseffektiviteten var något som allt märktes med SP vid varje test. 

BSP fungerade mycket bättre när det gällde konsekventa genereringstider (se Figur 20). I 

princip alla genereringar var väldigt lika vid varje test, där den enda faktorn som på något sätt 

ändrade genereringstiden mycket var storleken på rutnätet. Eftersom varje generering 

skapade väldigt lika grottsystem av samma storlek blev också genereringstiden väldigt lik från 

körning till körning. 

 

Figur 20 Standardavvikelsen för BSP och SP i tidseffektivitet (tid i ms på x-axeln 
och storlek på grottsystem på y-axeln). 

Vid arbetets start var utgångspunkten att hitta två algoritmer som kunde användas för 

grottsystemsgenerering där kravet var att de var tillräckligt effektiva för att göra detta online. 

Efter simuleringarna hade körts visade det sig att båda algoritmerna, framförallt SP hade 

problem med att klara av detta när grottsystemen blev större. Efter en viss punkt blev 

genereringstiden så lång att det inte längre skulle vara acceptabelt för generering online. När 

en spelare spelar ett spel förväntar sig han/hon inte att behöva vänta mer än några få sekunder 
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på att ladda en ny nivå eller liknande. Vid storleken 125x125 tog genereringarna med SP allt 

mellan 15-40 sekunder, vilket är en alldeles för lång tid. Anledningen till att genereringstiden 

blev så lång kan bero på att implementationen av SP-algoritmen inte är optimal, men det kan 

också bero på att A*-implementation inte är tillräckligt effektiv. Om A* söker för långsamt 

kommer hela algoritmen att saktas ner av detta då A* är en central del av SP. Det troligaste är 

att just AStar söker långsamt och det är med största trolighet den som behöver optimeras för 

att SP ska bli effektivare och snabbare. 

BSP tog mellan 5-8 sekunder att generera ett grottsystem i storleken 125x125. Detta var 

mycket mer acceptabelt än SP, men fortfarande lite för långsamt. I dagens spel vill man som 

nämnt i tidigare stycke inte vänta mer än några få sekunder på att en nivå ska genereras. Om 

man använder denna implementation av BSP för att generera grottsystem av mindre storlekar 

skulle algoritmen fungera bra, men när storlekarna blir så stora som 125x125 är den inte längre 

lika effektiv. Precis som nämnt för SP är den troligaste anledningen till att större grottsystem 

inte genereras tillräckligt effektivt själva implementationen av algoritmen. Då det i detta 

arbete var begränsat med tid kunde man inte optimera algoritmen mer. Om algoritmen 

optimerades mer skulle man förmodligen kunna uppnå ännu bättre genereringstider. 

 

Figur 21 En graf som visar genomsnittsgenereringstider för både BSP och SP i 
ms (tid i ms på y-axeln och storlek på grottsystem på x-axeln). 

5.3.2 Komplexitet 

Komplexiteten är ett mått som inte har en tydlig vinnare då det inte är ett mått på hur effektivt 

något är som t.ex. tidseffektivitet. Det är snarare ett mått som beskriver egenskaperna av 

grottsystemen som genereras i form av hur trånga de är, det vill säga hur mycket av grottan 

som är öppen och hur mycket som är täckt av smala gångar.  

Det blev lite olika resultat mellan algoritmerna på just komplexiteten på grund av 

algoritmernas natur, se Figur 22. Då BSP alltid delar upp rutnätet på ett visst sätt, även om 

det slumpas till viss del, kommer den största delen av rutnätet att vara täckt av ett grottsystem, 

där varje generering kommer att ha en liknande struktur. Detta skiljer sig en del från SP där 
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varje generering är relativt slumpmässig och kan ha olika struktur, där det inte finns något 

som garanterar att grottsystemet täcker hela ytan tillgänglig. 

 

Figur 22 Genomsnittskomplexiteten för BSP och SP på grottsystem av olika 
storlekar (komplexitetsvärde på y-axeln och storlek på grottsystem på x-axeln). 

Som man kan se på resultaten ligger komplexiteten på grottsystem genererade av BSP mellan 

55-70% för det mesta med den största delen av genereringar runt 65%. Att resultatet skulle 

vara relativt konsekvent var ganska förväntat med tanke på hur BSP exekverar när den 

genererar grottsystemet. Komplexiteten för grottsystem genererade med SP varierade mer i 

värde än de genererade av BSP. Här kan man se att komplexiteten varierar med värden mellan 

30-80%. Detta var också ganska förväntat då grottsystem genererade med SP bygger mycket 

mer på slumpen. Man hade kunnat anpassa algoritmen till att vara mindre slumpmässig och 

på så sätt fått mer liknande resultat mellan varje körning, men det gör också att det inte riktigt 

längre är samma typ av SP-algoritm som det var tänkt från början. Detta kanske ändå hade 

varit ett bättre val än att låta SP vara, men det fanns inte tillräckligt med tid under arbetet för 

att ändra detta, då detta var något som upptäcktes först när testningen började. Se Figur 23, 

för en graf som visar spridningen på komplexiteten hos grottsystem genererade av BSP och 

SP. 
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Figur 23 Standardavvikelsen för BSP och SP i komplexitet (komplexitetsvärde 
på x-axeln och storlek på grottsystem på y-axeln). 

5.3.3 Slutsats av analys 

Den slutsats man kan dra av analysen på algoritmernas mätvärden är att BSP är mycket bättre 

optimerad för att generera grottsystem snabbt än SP, se Figur 24. Då den var flera gånger 

snabbare kan man anta att en del optimering skulle behövts göras på SP för att den skulle nå 

samma nivå. BSP genererade generellt grottsystem av samma storlek på en tid som var 

konsekvent över flera genereringar. SP var mindre konsekvent och kunde vid vissa tillfällen 

gå relativt snabbt, och vid andra ta flera gånger längre tid än vid sina snabbaste genereringar. 

Om man ökade storleken ökade också genereringstiden rätt mycket, men framförallt på SP. 

Detta var förmodligen på grund av optimeringsproblem i A*-algoritmen. Då det inte fanns tid 

till att optimera någon av algoritmerna var detta det bästa resultat som kunde produceras.  

När det gäller komplexitet så är grottsystem genererade av BSP av en komplexitet mellan 55-

70% där det flesta ligger runt 65%. Komplexiteten på grottsystem genererade av SP hade inte 

lika konsekventa värden och kunde ligga mellan 30-80%, se Figur 24. SP genererar med andra 

ord grottsystem med större komplexitetsskillnad mellan varje generering än BSP. Detta är 

som nämnt i tidigare stycken en biprodukt av hur SP fungerar. 
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Figur 24 En sammanställning av alla genomsnittsvärden för komplexitet och 
genereringstider för BSP och SP i en graf. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att utvärdera algoritmerna BSP och SP efter egenskaperna 

tidseffektivitet och komplexitet. Tidseffektivitet är hur lång tid det tar för ett grottsystem att 

genereras och komplexitet är ett mått på trånghet, det vill säga hur mycket öppna ytor 

respektive trånga ytor det finns i grottsystemet. 

Då algoritmerna implementerats och artefakten testats i en pilotstudie var den redo för den 

riktiga undersökningen. Undersökningen gjordes genom att generera 100 grottsystem av fem 

olika storlekar. Dessa storlekar var 25x25, 50x50, 75x75, 100x100 och 125x125. Under varje 

generering mättes tidseffektiviteten och komplexiteten räknades ut och gav komplexiteten i 

form av ett procentvärde. All data som skapades under genereringarna sparades ner i 

textdokument så att de var lättillgängliga för analys efter det att simuleringarna var klara. 

Anledningen till att inte större storlek på grottsystemen än 125x125 användes var för att detta 

skulle ta för lång tid att genomföra inom ramarna för detta arbete då 125x125 redan tog en 

längre stund. 

När datan sammanställdes och analyserades såg man tydligt att BSP var mycket mer effektiv 

än SP. Man kunde se att BSP konsekvent genererade grottsystemen på ungefär samma tid vid 

varje generering med väldigt liten spridning. SP fungerade mycket mer inkonsekvent och 

genererade grottsystemen med väldigt varierande tidseffektivitet beroende på hur stora 

grottsystemen blev. Spridningen på datan var stor och detta gjorde att algoritmens 

tidseffektivitet inte var pålitlig. 

Komplexiteten hos BSP var precis som tidseffektiviteten väldigt konsekvent och låg för det 

mesta mellan 63-67%. Då BSPs struktur inte varierar så mycket från generering till generering 

så blir komplexiteten också konsekvent. SPs komplexitet varierade mycket precis som 

tidseffektiviteten med värden mellan 30-80%. Detta berodde på att strukturen hos 

grottsystemen som SP genererade varierade mycket. Då algoritmen är väldigt slumpmässig 

blir också grottsystemen väldigt olika. Ett litet grottsystem med få spretande vägar ger ett lägre 

komplexitetsvärde än ett större grottsystem med många smala gångar. 

Efter det att undersökningen utförts kan slutsatserna dras att grottsystem genererade av BSP 

både är de mest tidseffektiva och komplexa. Grottsystem genererade av SP genererades både 

långsammare och var mindre komplexa i de flesta testade fallen. Man märkte också att 

skillnaden i resultat från generering till generering var mycket större i SP jämfört med BSP i 

både tidseffektivitet och komplexitet. 

6.2 Diskussion 

Inom dagens spelindustri är procedurell generering av spelmaterial ett växande område och 

många av de spel som använt sig av denna metod har varit mycket framgångsrika. Trots att 

det är effektivt arbetssätt som lättar på arbetstrycket för grafiker och speldesigners är det 

fortfarande ett område som ständigt utvecklas och kräver ny forskning och underlag för att 

förbättra de tekniker som används och potentiellt hitta nya (Shaker, Togelius & Nelson, 2016; 

Carli m.fl., 2011). Förhoppningsvis kan detta arbete hjälpa spelutvecklare att identifiera 

egenskaper och funktionalitet hos algoritmerna och på så sätt få en bättre bild av hur de 
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fungerar och hur de kan användas på bästa sätt i sina egna projekt. Då man i detta arbete 

tydligt beskriver resultaten som tagits fram och progressionen under arbetet kan 

spelutvecklare i förväg potentiellt motverka problem de annars skulle få utan den 

informationen. Detta gör så att de får en bättre grund att stå på innan de själva börjar 

implementera algoritmerna. 

Målen för arbetet har varit att skapa en artefakt för både BSP och SP som kan generera 

grottsystem procedurellt upprepade gånger för att kunna samla in data angående 

algoritmernas tidseffektivitet och de genererade grottsystemens komplexitet. Denna data 

skulle sedan sammanställas och analyseras för att kunna ge ett resultat baserat på 

undersökningens data. Alla målen för arbetet har uppnåtts. Inga ändringar i målen har gjorts, 

och inte heller har algoritmerna ändrats på något sätt som inte redan var planerat från början. 

Huvudsyftet med arbetet har varit att hjälpa spelutvecklare att spara tid och resurser, vilket är 

något som tas upp i ”A Survey of Procedural Content Generation Techniques Suitable to 

Game Development” (Carli m.fl, 2011). Just att fortsätta samla information om olika metoder 

där PCG används är viktigt för att bredda fältet och hjälpa nya spelutvecklare. Genom att göra 

denna undersökning och presentera tydliga resultat hjälper man spelutvecklare att se 

egenskaper samt för- och nackdelar med algoritmerna. 

När utvärderingen planerades användes ”Procedural Generation of Dungeons” (Linden m.fl, 

2014) mycket för att hitta ett bra sätt att utvärdera grottsystemen. Artikeln tar upp många 

viktiga punkter för hur man ska gå tillväga när en utvärdering ska göras och vad som är viktigt 

att tänka på. Den tar också upp för- och nackdelar med algoritmerna vilket var nyttigt att ha i 

åtanke när algoritmerna undersöktes. 

Då undersökningen i detta arbete skiljer sig från undersökningarna som gjorts i forskningen 

som detta arbete refererar till går det inte att göra några direkta jämförelser på resultatet. Det 

som dock kan sägas är att algoritmerna fungerar på det sätt som de beskrivs göra i ”Procedural 

Content Generation in Games: A textbook and an overview of current research” (Shaker m.fl, 

2016) och i ”Search-Based Procedural Content Generation: A Taxonomy and Survey” 

(Togelius m.fl, 2011). Detta tyder på att implementationerna om inte perfekta i alla fall 

överensstämmer med forskningen som de är baserade på. 

Efter undersökningen skulle man kunna dra slutsatsen att SP i denna implementation inte är 

optimal för generering av grottsystem online när storleken på grottsystemen blir större. En 

annan anledning till att man inte vill använda den för generering online är för att 

grottsystemen som genereras är väldigt slumpmässiga. Detta skulle kunna göra så att det 

grottsystem som genereras blir väldigt litet, eller dåligt och inte håller den kvalitet som man 

önskar för spelet. Dock skulle man istället kunna använda algoritmen för att generera spel 

offline. Om man vill ha t.ex. 50 olika grottsystem för ett spel skulle man kunna generera 100 

grottsystem med SP och sedan låta en speldesigner gå igenom grottsystemen och välja ut de 

50 bäst lämpade för spelet. Detta gör så att speldesignern inte behöver skapa alla grottsystem 

för hand och sparar därmed en stor mängd tid. Detta eliminerar problemet med 

tidseffektiviteten hos algoritmen. Eftersom speldesignern väljer ut banorna skulle det också 

eliminera problemet med den slumpmässiga naturen hos algoritmen och därmed skulle de 

sämre banorna inte väljas ut och endast de bra väljas. 

Implementationen av algoritmerna kan ha bidragit med en del problem som är svåra att 

identifiera då implementationen av algoritmerna har skett utifrån generella beskrivningar 
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från andra som har implementerat algoritmerna. Koden i arbetet har anpassats och skrivits 

för just detta specifika arbete och kanske därför inte är lika optimal som den skulle varit om 

de som skrivit originalkoden istället anpassat den för detta arbete. Förhoppningsvis har inte 

detta gjort att resultaten blivit missvisande för undersökningen. 

Ett problem med utvärderingen av algoritmerna som är värt att nämna är att algoritmerna är 

implementerade i Unity. Det kan vara väldigt svårt att avgöra vad som är resurskrävande i 

Unity och vad som inte är det. Dessa problem finns alltid när man använder sig av en motor 

av något slag då det är svårt att veta exakt hur allt exekveras, vad som är tungt för motorn etc. 

Detta skulle kunna göra så att vissa algoritmer får ett underläge på grund av att de utför 

operationer som inte är effektiva i motorn. 

En annan detalj som är värd att nämna med implementationen av algoritmerna i detta arbete 

är det att det inte återspeglar exakt hur effektiva de skulle vara i ett riktigt spel. Med detta 

menas att det endast är enfärgade rutor i ett rutnät som används. I ett riktigt spel skulle man 

istället ha mer avancerade texturer, där rummen skulle vara fyllda med t.ex. effekter och 

objekt. Detta skulle göra att algoritmen blir långsammare än vad den är i detta arbete. Dock 

spelar detta ingen roll för jämförelsen mellan algoritmerna, men är något man bör ha i åtanke 

om man ska använda dem för ett riktigt spel. 

Under delkapitlet Metod (3.3) diskuteras ett antal alternativa metoder för att göra 

undersökningen, och varför vissa uteslöts. Efter det att undersökning gjorts anses fortfarande 

den valda metoden vara den bästa för arbetet. Då undersökningen fokuserade på de tekniska 

aspekterna av algoritmerna behövdes en objektiv metod utan subjektiva element. På grund av 

att undersökningen skulle göras genom en artefakt då detta är ett av målen för arbetet kunde 

metoder utan artefakt uteslutas. Experiment passade perfekt för undersökningen och nu i 

efterhand så anses valet vara det rätta. Experimentet gav den typ av data som var nödvändig 

för att undersökningen skulle kunna genomföras vilket var målet med experimentet. 

6.2.1 Samhälleliga och etiska aspekter 

Under de senaste åren har spelberoende varit ett problem som återkommit och växt sig större 

i vårt samhälle (Young, 2009). Det är som vanligast bland barn och tonåringar, där man har 

mycket fritid och lätt kan bli beroende av spel vid överkonsumtion. Problemet är störst i spel 

där återspelbarheten av spelet är som störst, det vill säga spel som inte har ett riktigt slut, där 

du kan fortsätta att spela en obegränsad mängd tid. En typ av spel som fungerar på detta sätt 

är rollspel. En av de populäraste typerna av rollspel är så kallade Action Role Playing Games 

(ARPG), som t.ex. Diablo III (Blizzard Entertainment, 2012) och Path of Exile (Grinding Gear 

Games, 2011). I dessa spel finns det inget specifikt slut då man kan spela för att hela tiden 

utveckla sin karaktär och göra den starkare (Young, 2009). De algoritmer som detta arbete tar 

upp används främst i denna typ av spel, för att generera grottsystem av olika typer som har 

hög variation och hög återspelbarhet. Trots att den främsta tillämpningen är i denna typ av 

spel kan de också användas i andra typer av spel. Då den höga mängd variation algoritmerna 

bidrar till spelen kan leda till att spelaren inte tröttnar på spelet lika snabbt, skulle man kunna 

se det som att det bidrar till att man lättare blir beroende av spelet. Alltså skulle man ur ett 

samhällsetiskt perspektiv kunna säga att dessa algoritmer kan ha en negativ effekt på vissa 

individer i samhället, som lätt blir beroende av spel. 

För att motverka att detta sker säger Griffiths, Meerkerk, Schoenmakers, Van De Mheen & 

Van Rooij (2010) att man som spelutvecklare bör inkludera flera varningstexter både i spelet 
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och på förpackningen som varnar för att det är beroendeframkallande. Man kan också mäta 

speltiden hos varje spelare för att se om den går över ett visst värde som anses vara ohälsosamt 

och kan därmed ta kontakt med spelaren och erbjuda den information och hjälp som behövs 

för att hindra att detta fortsätter och leder till ett riktigt beroende. 

Det finns andra aspekter av detta arbete som skulle ha positiva effekter för samhället istället 

för de negativa som nämnts i tidigare stycken. Ett användningsområde är inom vård där 

personer med Alzheimers skulle kunna träna minnet genom att spela enkla spel som tvingar 

dem att använda minnet för att kunna navigera sig och hitta till ett mål (Bouchard, Imbeault, 

Bouzouane & Menelas, 2012). Detta har en positiv effekt för hjärnan för folk som lider av 

Alzheimers och skulle potentiellt kunna hjälpa dem. Man skulle kunna generera dessa enkla 

banor till spelen med hjälp av någon av algoritmerna som används i detta arbete. 

Procedurell generering skapar möjligheter för mindre företag som inte hade funnits utan PCG. 

Då PCG möjliggör generering av material som vanligtvis hade varit oerhört resurskrävande att 

skapa, t.ex. enorma landskap eller till och med en galax, kan mindre företag med fria tyglar 

skapa spel av en större skala. Detta gör att fler småföretag kommer ut på marknaden och i 

flera fall till och med kan konkurrera med de större företagen. Fler spel skapas på grund av 

detta och spelen blir också bättre då många av de problem som skapas på grund av brist på 

arbetskraft och resurser elimineras tack vare PCG. Detta tvingar de olika spelföretagen i 

samhället att hela tiden skapa bättre spel för att vinna över konsumenterna på sin sida. Det 

blir också ett bredare utbud av spel som konsumenterna kan välja mellan vilket gör att man 

kan tillfredsställa en större mängd olika individer. 

Huruvida detta arbete är positivt eller negativt för samhället är ganska svårt att säga men 

huvudsaken är att arbetet används till något som skulle kunna bidra med något för samhället 

vare sig det är i form av nöje genom spel eller om det är för att hjälpa folk t.ex. inom vården 

med vissa specifika sjukdomar som t.ex. Alzheimers som nämns i tidigare stycke. 

Då all kod som använts i detta arbete publiceras med arbetet går det att återskapa artefakten 

utifall att man har tillräckliga programmeringskunskaper. Unity 5 behövs heller inte för 

återskapningen så länge det grafiska i artefakten ersätts med något annat lämplig grafiskt 

gränssnitt. All logik finns i koden och det är det som är det viktiga vid en implementation av 

artefakten. Då all kod publiceras med arbetet kan man också använda denna för att utöka 

implementationen samt ändra den efter behov. Om behov skulle finnas för att återupprepa 

experimenten går detta utan problem om implementationen gjorts på korrekt vis. 

Komplexitetsmåttet som används i detta arbete kan i vissa sammanhang vara olämpligt. T.ex. 

om grottsystemen som genereras bara är en lång gång skulle komplexitetsvärdet bli 100% 

vilket inte stämmer då grottsystemet inte är något komplext om det endast finns en väg att gå. 

Anledningen till att måttet ansågs lämpligt för detta arbete är för att algoritmerna fungerar på 

ett sätt som gör att grottsystemen som genereras aldrig kommer att ha strukturen som skulle 

ge ett felaktig komplexitetsvärde. Det kan inte bli några av de fallen där komplexitetsvärdet är 

felaktigt utan det kommer alltid att bli grottsystem med flera gångar och trängre och öppnare 

ytor. Därför ansågs måttet lämpligt. 

6.3 Framtida arbete 

Det finns flera olika val gällande framtida arbete efter detta examensarbetets slut. Den främsta 

och mest kortsiktiga typen av framtida arbete är att optimera algoritmerna mer för att kunna 
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få ut bättre mätvärden. Om man tittar närmare på algoritmerna skulle man potentiellt kunna 

hitta fler svagheter i implementationerna som sedan skulle kunna åtgärdas för att ytterligare 

öka exekveringshastigheten. Då algoritmerna ska användas för generering online så är detta 

helt klart ett bra val för framtida arbete då det potentiellt skulle kunna förbättra algoritmerna 

avsevärt. Om algoritmerna blir snabbare kan man generera större grottsystem på kortare tid 

och skulle då kunna bredda undersökning till att täcka fler storlekar på grottsystem, 

framförallt de som är mycket större än de som använts i denna undersökning. 

Ett annat sätt att utöka funktionaliteten för grottsystemen är genom att implementera 

algoritmerna i 3D istället för 2D. Då skulle man kunna använda dem för ett större antal spel 

då de flesta spelen idag är i 3D och inte 2D. Det skulle också vara lättare att använda i 

simuleringar om grottsystem var i 3D då de mer korrekt representerar hur riktiga grottsystem 

ser ut. 

Eftersom dessa algoritmer endast testats efter tekniska aspekter skulle det vara intressant att 

se hur de fungerade i ett mer praktiskt sammanhang. Man skulle kunna generera grottsystem 

med hjälp av algoritmerna till ett spel för att se hur de skulle fungera i en mer komplett 

produkt. Man skulle också kunna testa genereringsalgoritmerna i olika spel för att se vilken 

typ av spel de olika algoritmerna skulle passa bra för. Ett sätt att testa detta på skulle kunna 

vara genom att låta ett antal speldesigners testa och utvärdera ett antal genererade 

grottsystem efter behov i olika typer av spel för att sedan försöka fastställa hur lämpliga 

grottsystemen är i de olika typerna av spel. Detta skulle självklart inte ge några konkreta bevis 

på i vilken typ av spel som algoritmerna skulle fungera bäst, men i kombination med detta 

arbete, mer specifikt undersökningen av komplexiteten på grottsystemen, skulle man kunna 

ge en mycket tydligare bild av hur man lämpligen kan använda algoritmerna för bästa resultat 

i olika typer av spel. En sådan undersökning skulle också tydligare lyfta fram för- och 

nackdelar med algoritmerna. 

Trots att grottsystemen som algoritmerna genererar kallas för grottsystem så är det 

nödvändigtvis inte deras enda användningssyfte. Då strukturen på grottsystemen är 

labyrintliknande och erbjuder viss utmaning för den som ska navigera sig igenom dem skulle 

de kunna användas mer praktiskt för t.ex. brandövningar där variation är viktigt för 

inlärningen. De skulle också kunna användas för att utmana AI i t.ex. robotar där roboten ska 

hitta till ett visst mål. 

Ett annat användningsområde för algoritmerna skulle kunna vara att generera kartor med 

hus, där varje rum är ett hus och gångarna skulle kunna vara gator. Detta kräver att man 

modifierar BSP ganska mycket men för ett långsiktigt mål skulle detta vara genomförbart. 

Detta gör att man istället skulle kunna använda algoritmen för planlösningen av ett område 

antingen i samhället, eller i ett spel. I många spel har man områden som ska representera 

riktiga områden med hus och gator. Om man istället skulle kunna generera dessa med hjälp 

av en algoritm hade det sparat på mycket resurser. 

Ett väldigt långsiktigt mål för arbetet skulle kunna vara att använda algoritmerna 

deterministiskt för att kunna generera väldigt stora banor som i spelet No Man’s Sky (Hello 

Games, 2016) där input-parametrar används för att generera det som finns runtomkring 

spelaren, genom t.ex. spelaren position eller liknande. 

Det finns andra användningsområden för algoritmerna än i spel som Diablo 3 (Blizzard 

Entertainment, 2012). Man skulle t.ex. kunna använda SP för att generera kartor till 2D 
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plattformsspel. Om man modifierar algoritmen till att alltid generera grottsystem uppifrån 

och ner skulle man kunna skapa en bana i form av en grotta i 2D som man kan klättrar ner i, 

ungefär som man gör i spel som Spelunker (MicroGraphic Image, 1983). Detta kräver såklart 

att algoritmen ändras en del, men ett långsiktigt arbete för att modifiera algoritmen till att 

generera dessa banor istället för grottsystem skulle vara genomförbart. 

Som nämnt i diskussionen (6.2) skulle man potentiellt kunna ändra geometrin på rutorna att 

t.ex. vara hexagoner. Genom att skapa grottsystem med hexagoner skulle man efter en del 

ändringar i SP kunna generera landskap i en top-down vy, där det gamla grottsystemet är 

landmassor och det som tidigare var grottväggarna skulle vara vatten. Genom att generera 

landskap på detta sätt skulle det kunna användas i t.ex. strategispel där stor variation i 

kartorna är bra för att skapa en unik upplevelse för spelaren varje gång denne spelar. Om man 

skulle vilja ta denna implementation ett steg längre skulle man kunna lägga till höjdskillnader 

i terrängen så att landskapen som genereras har kullar och berg. Detta skulle kräva kraftiga 

ändringar i den nuvarande implementationen med det är något som på lång sikt skulle gå att 

genomföra. Detta kan också användas utanför spel om man vill generera landskap i något 

sammanhang för samhället. 
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