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Sammanfattning
Procedurell generering av spelinnehåll är idag ett populärt alternativ för många
spelutvecklare då det kan minska kostanden, tiden samt arbetsbördan för mindre bolag.
Den här studien har som syfte att undersöka två stycken algoritmer inom procedurell
generering där den ena är BSP och den andra är Bucks algoritm. Bucks algoritm är en
ny, okänd och tämligen oanvänd algoritm som är av intresse att undersöka för att
utvärdera dess användbarhet inom spelutveckling.
Resultatet från studien visar att BSP genererar innehåll snabbast och i gengäld skapar
Bucks algoritm innehåll med en högre nivå av densitet och relativ storlek.
Nyckelord: Procedurell, PCG, Dungeon, BSP, Buck, Algoritmer
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1 Introduktion
Procedural Content Generation (PCG) eller procedurell generering av innehåll är en teknik
som frekvent förekommer inom spelindustrin för att generera olika typer av spelelement och
spelinnehåll. Genom procedurell generering kan kostnaden och tiden för utveckling av spel
minska då skaparna inte behöver sitta och placera ut varje objekt manuellt i spelet. Det finns
ett flertal spel som använder procedurellt genererat spelinnehåll, bland annat Rogue (Artificial
Intelligence Design, 1980), Minecraft (Mojang, 2011) samt Spelunky (Mossmouth, 2008)
En typ av innehåll som genereras med hjälp av procedurell generering är dungeons där en
dungeon definieras som en labyrintliknande plats som spelaren befinner sig i för att
exempelvis finna skatter och döda monster (Shaker, Togelius & Nelson, 2016). Olika metoder
och algoritmer finns för att generera en dungeon där varje metod leder till olika egenskaper
på det resulterande innehållet efter genereringen. Av algoritmerna har två stycken valts ut,
Binary Space Partioning (BSP) (Ibid) och Bucks algoritm (Nystrom, 2014), för en jämförelse
av egenskaperna på det genererade innehållet ifrån respektive algoritm.
När procedurell generering används inom spelutveckling finns det olika egenskaper som
antingen är av nödvändig- eller önskvärd natur för innehållet som ska genereras (Shaker,
Togelius & Nelson, 2016). Syftet med den här undersökningen är att besvara vilka mätbara
egenskaper som innehållet genererat ifrån respektive algoritm besitter och därmed användas
som utgångspunkt vid val av algoritm till generering av dungeons online.
För att kunna genomföra jämförelsen skapades en artefakt som kan generera dungeons med
hjälp av respektive algoritm. Artefakterna utvärderades sedan på egenskaper som är enkelt
mätbara för att genomföra jämförelsen på ett så objektivt sätt som möjligt. Egenskaperna som
utvärderades var genereringstid, densitet, relativ storlek samt pålitlighet (Canossa & Smith,
2015).
Resultatet ifrån studien var att BSP genererade snabbare än Bucks algoritm, samtidigt som
Bucks algoritm genererade innehåll med en högre densitet och högre relativ storlek. Den högre
densitet förmodas bero på det högre värdet av relativ storlek vilket kommer ifrån det högre
antalet korridorer inom Bucks algoritm. Allt genererat innehåll var pålitligt vilket innebär att
alla dungeons som genererades var fullt sammankopplade.
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2 Bakgrund
I det här kapitlet beskrivs en bakgrund till frågeställningen där procedurell generering av
spelinnehåll först beskrivs överlag för att sedan övergå till specifika typer av generering med
tillhörande begrepp såsom dungeons, online, offline och egenskaper. Därefter redovisas vilka
algoritmer som valdes och anledningen till att just de här algoritmerna undersöks.

2.1 Procedural Content Generation
Procedural Content Generation (PCG) eller procedurell generering av innehåll är ett begrepp
som hänvisar till algoritmiskt skapande av innehåll som exempelvis texturer, karaktärer,
vapen. Användning av procedurell generering inom spelutveckling innebär att arbetsbördan
på grafiker och designers under utveckling av ett spel kan minska markant och därmed minska
utvecklingskostnaden. Exempel på innehåll som ofta genereras procedurellt är träd genom
programvaror som SpeedTree (Interactive Data Visualization, 2015) (Linden, Lopez &
Bidarra, 2014).
På grund av faktorer som brist på kontroll och kvalitetssäkring används generellt sett inte
procedurell generering av komplett spelinnehåll inom större kommersiella spel (Short &
Adams, 2017). Kontroll och kvalitetssäkring syftar i det här fallet på utvecklarnas förmåga att
garantera spelinnehållets utseende och underhållningsvärde när det genereras av en algoritm
jämfört med om samma innehåll skapats manuellt. Av de större kommersiella spel som
procedurellt generar komplett spelinnehåll befinner sig en majoritet inom spelgenrer som
rollspel, äventyr samt Roguelikes (Linden, Lopez & Bidarra, 2014). Ett exempel på procedurell
generering av komplett spelinnehåll är olika typer av genererade grottsystem vilket
förekommer i spel som Diablo III (Blizzard Entertainment, 2012) och Rogue (se figur 1). Andra
exempel på spel som procedurellt genererar komplett spelinnehåll är Spelunky (Mossmouth,
2008) och Minecraft (Mojang, 2011) (Shaker, Togelius & Nelson, 2016).

Figur 1

Skärmdump av en nivå ifrån spelet Rogue (Artificial Intelligence
Design (AID), 1980)
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2.1.1 Procedural dungeon generation
En dungeon inom spel skiljer sig stort ifrån dess verkliga motsvarighet som en mörk och kall
plats där fångar förvaras, alltså en fängelsehåla. Inom spel definieras istället en dungeon som
en labyrintliknande plats där spelare befinner sig för att exempelvis samla in skatter, döda
monster eller finna ett särskilt objekt för att uppnå målet med banan och därefter gå ut ur
banan eller gå vidare till nästa nivå (Shaker, Togelius & Nelson, 2016). Ett frekvent använt
exempel på en dungeon inom spel är grottor vilket som tidigare nämnt förekommer i bland
annat Diablo III (Blizzard Entertainment, 2012) och Rogue (AID, 1980).
En genre som frekvent använder procedurell dungeon generering är Roguelike. Roguelikespel
tar sitt namn ifrån spelet Rogue och karaktäriseras av många element ifrån spelet, de mest
typiska elementen är: spelaren kontrollerar en karaktär, befinner sig i en labyrintliknande
dungeon, samlar skatter, slåss mot monster för att bli starkare samt permanent död (Shaker,
Togelius & Nelson). Mest relevant för den här studien är dock metoden för generering av
dungeons i roguelikespel som antingen kan vara: Användning av labyrintgenerering för att
skapa korridorer och sedan placera ut rum i labyrinten, alternativt att först skapa rum och
sedan sammankoppla dem med hjälp av korridorer (Ibid). Den andra metoden är vanligare
och kommer därför vara fokus i den här studien.
Vid procedurell generering av dungeons används olika genereringsmetoder, en typisk sådan
metod brukar bestå av följande delar: En representationsmodell vilket visar en förenklad
representation av en dungeon, en metod för att skapa representationsmodellen samt en metod
för att skapa en dungeon utav representationsmodellen (Shaker, Togelius & Nelson, 2016).
Anledningen till att en genereringsmetod ofta består av ovanstående delar är att en hel
dungeon då kan representeras av en förenklad modell som exempelvis en matris.

2.1.2 Genereringsmetoder
Enligt Shaker, Togelius och Nelson (2016) finns det två olika typer av procedurella
genereringsmetoder - konstruktiv samt generativ med test. En konstruktiv algoritm genererar
innehållet en gång och avslutar sedan exekveringen då algoritmen garanterar att innehållet
som genererades är användbart. En algoritm som är generativ med test undersöker istället
innehållet som genererats och jämför det med kriterier som innehållet måste uppfylla och
slänger det innehåll som inte gör det (Ibid). Typerna skiljer sig också i körtid där en
konstruktiv algoritm har en mer förutsägbar körtid jämfört med en algoritm som är generativ
med test. Anledningen till att körtiden är mer förutsägbar hos en konstruktiv metod är då
metoden endast körs en enda gång för att generera innehåll. En metod som är generativ med
test kommer istället köras till dess att innehållet uppfyller kriterierna (Ibid).

2.1.3 Online vs Offline
Att generera något online innebär att genereringen sker under spelets körning vilket tillåter
ett nästintill oändligt antal variationer och ökar spelets återspelningsvärde. Ett exempel på
när generering sker online är när allt innehåll i en dungeon som rum, korridorer och monster
genereras precis innan spelaren beträder området (Korn & Lee, 2017). Användning av
generering online i spel öppnar även upp för anpassningsbar generering som analyserar den
som spelar och anpassar genereringen därefter (Shaker, Togelius & Nelson, 2016). Generering
offline innebär att all generering sker antingen under utvecklingen av spelet eller innan en ny
spelsession påbörjas. Jämfört med online-generering tillåter offline istället att metoden tar
längre tid på sig att generera innehåll vilket kan vara användbart när innehållet som genereras
är mer komplext. Ett exempel på när generering sker offline är när en byggnad genereras
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under spelets utveckling som sedan modifieras vid behov till det att byggnaden är
kvalitetssäkrad och då placeras in i spelet.
Vid generering online finns det tre huvudkrav som genereringsmetoden måste uppfylla:
metoden ska vara snabb, ha en förutsägbar körtid samt så ha en förutsägbar kvalité (Togelius,
Yannakakis, Stanley & Browne, 2011). Anledningen till att metoden ska vara snabb och även
ha en förutsägbar körtid är för att spelaren inte ska behöva sitta och vänta en längre tid på att
spelet ska generera innehåll. Förutsägbar kvalité innebär att innehållet som metoden
genererar måste vara av en kvalitativt acceptabel nivå för vad innehållet ska användas till
(Shaker, Togelius & Nelson, 2016; Korn & Lee, 2017). Om generering sker online kan inte
innehållet som genereras undersökas och förbättras vilket är möjligt om genereringen sker
innan spelet släpps. Att metoden vid generering online måste ha en förutsägbar körtid är
anledningen till att konstruktiva metoder används oftare än generativa med test (Shaker,
Togelius & Nelson, 2016).

2.2 Egenskaper
När procedurell generering används inom spel är det generellt som lösning på problem med
skapandet av innehåll. Ett problem med skapandet av innehåll kan exempelvis vara att
generera en komplett spelnivå beståendes av tio rum där alla rum ska gå att nå oavsett var
spelaren befinner sig, samt att genereringstiden för nivån inte får överstiga en sekund.
Lösningen på problemet med att generera en komplett spelnivå måste i det här fallet uppfylla
ett visst antal kriterier i form av egenskaper hos algoritmen som används för att generera
spelnivån (Shaker, Togelius & Nelson, 2016). Egenskaperna kan vara antingen önskvärda
eller nödvändiga för problemet som ska lösas och olika egenskaper behövs för att lösa olika
problem och kommer ofta med avvägningar. En generator som skapar innehåll fort måste
förmodligen minska kvalitén på innehållet som genereras och variation på innehållet leder till
minskad pålitlighet (Ibid). Egenskaperna som förekommer inom procedurell generering kan
generellt placeras inom fyra kategorier vilka är topologiska, estetiska, erfarenhetsmässiga
samt strategiska (Shaker, Togelius & Nelson, 2016; Short & Adams, 2017; Canossa & Smith,
2015).

2.2.1 Topologisk egenskap
En topologisk egenskap är en egenskap som på något sätt beskriver topologin i innehållet som
skapas såsom underliggande struktur och geometri, exempel på underliggande struktur och
geometri kan vara ett rum. I en generator som skapar spelnivåer kan en topologisk egenskap
vara existensen av väguppdelningar. En väguppdelning kan då exempelvis vara en T-korsning
alltså en plats där spelaren måste fatta ett beslut att gå antingen åt höger eller vänster (Short
& Adams, 2017). Inom topologin finns också andra mer detaljerade exempel som relativ
storlek, vilket är en egenskap som beskriver storleken på spelutrymmet relativt till spelaren.
Relativ storlek är en egenskap som kan delas upp i tre stycken underkategorier: Trånga
utrymmen, intima utrymmen samt utsiktsutrymmen. Ett trångt utrymme är en plats där
spelaren känner sig instängd och har svårt att röra sig fritt, intima utrymmen är platser som
varken kan kategoriseras som instängande eller för stora och utsiktsutrymmen är platser som
är vidöppna och där spelaren är synlig för potentiella fiender (Short & Adams, 2017; Canossa
& Smith, 2015).
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2.2.2 Erfarenhetsmässig egenskap
En erfarenhetsmässig egenskap är en egenskap som på något sätt beskriver hur spelaren
kommer interagera och erfara det genererade innehållet. Exempel på erfarenhetsmässiga
egenskaper kan vara att generera saker efter en viss svårighetsgrad eller antalet sätt som
spelaren kan misslyckas med en nivå. En tydlig erfarenhetsmässig egenskap kan vara hotnivå,
vilket är en egenskap som beskriver sannolikheten för en spelare att känna sig hotad under
spelets gång. Att mäta vad en spelare anser är en situation med hög hotnivå är svårt och därför
används ofta substitut för att uppmäta hotnivån i spelet. Ett sådant substitut kan exempelvis
vara att mäta samlingar av fiender i spelet, och då vanligtvis i antal individer. Om stora
samlingar av fiender uppkommer i spelet anses det vara en högre hotnivå jämfört med om
samma antal fiender sprids ut i mindre samlingar (Short & Adams, 2017; Canossa & Smith,
2015).

2.2.3 Estetisk egenskap
En estetisk egenskapen är en egenskap som på något sätt beskriver visuella eller auditiva
kvalitéer av det genererade innehållet. Exempel på egenskaper som är estetiska kan vara att
färgerna som används är varma eller att kontraster används för att belysa speciella objekt
inom ett spel. Även egenskaper som densitet faller inom ramen för en estetisk egenskap.
Densiteten är en egenskap som används för att beskriva hur mycket skärmutrymme som ska
användas för spelelement och hur mycket som ska lämnas som öppna utrymmen. Ett tillfälle
där egenskapen densitet kan användas är fördelningen av belöningar på en nivå, alltså hur
stor del av nivån som ska bestå utav belöningar (Short & Adams, 2017; Canossa & Smith,
2015).

2.2.4 Strategisk egenskap
En strategisk egenskap är en egenskap som på något sätt beskriver vad en nivå erbjuder i form
av planerade händelser för att uppnå mål. Exempel på strategiska egenskaper kan vara hur
tydligt målet med en nivå kommuniceras till spelaren eller antalet lösningar som en utmaning
kan övervinnas. Trial and Error är en strategisk egenskap som beskriver möjligheterna för en
spelare att testa sig fram. Ett spel med en hög nivå av Trial and Error tillåter spelaren att
misslyckas utan bestraffningar som att börja om på nytt och därmed testa sig fram till en
lösning på situationen. Ett spel med låg nivå av Trial and Error bestraffar istället spelare för
misslyckande vilket leder till att mindre riskabla metoder används för att lösa situationer
(Short & Adams, 2017; Canossa & Smith, 2015).

2.2.5 Genereringstid
En egenskap som inte faller inom ramen för någon av kategorierna är genereringstid vilket är
tiden det tar för en generering att genomföras. Kraven på genereringstid är varierande
beroende på vad det genererade innehållet har för syfte och om genereringen ska ske online
eller inte. Om genereringen ska ske online måste den genomföras på så kort tid som möjligt
då varje sekund spenderad på generering är en sekund som spelaren måste vänta. Om
genereringen istället sker offline kan genereringstiden öka och istället fokusera på att det
genererade innehållet blir av en högre kvalité (Shaker, Togelius & Nelson, 2016; Togelius,
Yannakakis, Stanley & Browne, 2011).
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2.2.6 Grad av kontroll
Den sista egenskapen är grad av kontroll, vilket är den egenskap som mäter vilken grad av
kontroll det finns över innehållet som genereras. En högre grad av kontroll kan vara allt ifrån
antalet rum som en dungeon ska bestå av till antalet fiender som ska existera i en nivå; alltså
krav som det genererade innehållet måste uppfylla för att vara användbart. Även om kravet på
antalet rum används på en generator lämnas fortfarande delar av genereringen, såsom vart
rummen ska placeras, över till slumpen. För mycket kontroll över innehållet kan också leda
till att mycket av det som produceras ser nästintill identiskt ut, vilket är problematiskt i de fall
där procedurell generering används för att skapa nytt innehåll. En lösning på för mycket
kontroll är att använda varierande krav där antalet rum istället sätts till ett minsta värde och
allt däröver är användbart innehåll. (Shaker, Togelius & Nelson, 2016; Short & Adams, 2017).

2.2.7 Bedömning av egenskaper
Att bedöma vilka egenskaper en generering besitter är inte alltid helt oproblematisk. Å ena
sidan finns det egenskaper som exempelvis algoritmens genereringstid eller densiteten på det
genererade innehållet vilket är egenskaper som går att mäta och bilda uppfattning om. Å andra
sidan finns det egenskaper såsom variation på det genererade innehållet eller hotnivån som
en spelare känner inför olika situationer i ett spel, vilka är svåra att bryta ned till ett fåtal
variabler. Genereringstid och densitet är egenskaper som kan brytas ned till en enda variabel
där genereringstiden behöver tiden det tog att generera innehållet och densiteten behöver ett
mått på hur stor del av en nivå som består av spelelement. Att bryta ned variation och hotnivå
på genererat material är svårare då variation kräver många faktorer och hotnivå är en känsla
som varierar från person till person och är därmed rent subjektiv (Canossa & Smith, 2015;
Shaker, Togelius & Nelson, 2016).
Att köra generatorn ett par tusen gånger och sammanställa tiden för och densiteten på det
genererade innehållet är något som kan göras för att bilda en uppfattning om de respektive
egenskaperna för den generatorn. Att genomföra samma test för att bedöma variation eller
hotnivån en användare känner är inte möjligt, speciellt i frågan om hotnivå. Att ett visst antal
användare känner en hög hotnivå på en situation innebär inte att alla användare gör det;
subjektiva egenskaper på en generator går inte att bedöma för alla användare. Bedömningen
av variation i en generator är istället svårt att mäta på ett bra sätt på grund av antalet faktorer
som kan variera i det genererade innehållet (Canossa & Smith, 2015; Shaker, Togelius &
Nelson, 2016).

2.3 Algoritmer
Som tidigare nämnt finns det många olika användningsområden för procedurell generering,
allt ifrån generering av miljö som exempelvis träd till generering av kompletta spelnivåer. I
den här studien behandlas ämnet om procedurell generering av dungeons online där det finns
ett flertal användbara metoder med tillhörande algoritmer. Av de olika metoder beslutades
det att fokuset i den här studien ska vara på Bucks algoritm (Nystrom, 2014) och Binary Space
Partioning (BSP). Bucks algoritm har egentligen inget officiellt namn men är till stor del
baserad på en algoritm först skapad av Jamis Buck (Myth Weaver, 2006) och därför tilldelades
den namnet Bucks algoritm i den här studien.
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Bucks algoritm är en konstruktiv algoritm som därmed kan användas inom procedurell
generering online (se kapitel 2.1.3). Anledningarna till att Bucks algoritm valdes var först och
främst likheterna mellan den och mer etablerade metoder för procedurell generering av
dungeons online. Några likheter värda att nämna är: Rooms & Corridors-strukturen
(Dahlskog, Björk & Togelius, 2015) som även finns i BSP, garanterad sammankoppling mellan
samtliga rum vilket även metoder såsom Agent-based dungeon growing och BSP garanterar
(Shaker, Togelius & Nelson, 2016) samt att inga rum kan överlappa varandra vilket även är
fallet i Cellular Automata och BSP (Ibid). Alla nämnda likheter är egenskaper som generellt
är eftertraktade inom roguelikes (Ibid) vilket syns i exempelvis Diablo III (se figur 2) och Enter
the Gungeon (se figur 3). En annan anledning till att Bucks algoritm blev utvald var att den
trots de tydliga likheterna och sin potential är till stora delar okänd inom procedurell
generering av dungeons online vilket gör att en utvärdering av metoden kan bidra till framtida
utvecklingsarbete och därmed fanns intresse att utvärdera densamma.
Likheterna som nämns ovan är alla egenskaper som beskriver uppbyggnaden av en karta och
inte en komplett spelnivå, samt implementationer av algoritmerna i sin renaste form, där en
komplett spelnivå syftar på en fullt genererad karta med tillhörande monster, objekt samt
rumsplan. Implementationer i sin renaste form syftar i det här fallet på när algoritmerna
skapas utan korrigeringar på ursprungsalgoritmen, till skillnad från de flesta spel där den
använda algoritmen vanligtvis korrigeras för att bättre passa spelets tänkta innehåll. Ett
exempel på en mindre korrigering kan vara korridorernas tjocklek och en större korrigering
kan vara att ta bort existerande eller lägga till återvändsgränder.

Figur 2

Skärmdump på karta ifrån spelet Diablo III (Blizzard Entertainment,
2012)
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Figur 3

Skärmdump på karta ifrån spelet Enter the Gungeon (Dodge Roll,
2016)

Inom procedurell generering finns det som tidigare nämnt olika egenskaper som antingen är
önskvärda eller nödvändiga för att lösa ett problem och varje algoritm innehar sin uppsättning
egenskaper som gör den användbar för att lösa olika problem (se kapitel 2.2). Av ovanstående
anledning är det alltså ovanligt att två algoritmer med ett flertal olika egenskaper kan
användas för att lösa exakt samma problem. Den här studien kommer därför att undersöka
två algoritmer med så liknande egenskaper som möjligt för att belysa skillnader mellan
algoritmerna som kan vara avgörande för valet av algoritm.
Den algoritm som fanns vara mest lik Bucks algoritm i form av egenskaper var BSP där
följande liknande egenskaper kunde urskiljas:
•

Konstruktiv
Båda algoritmerna är av konstruktiv typ (se kapitel 2.1.2) vilket innebär att de kan
användas vid generering online (se kapitel 2.1.3) (Nystrom, 2014; Shaker, Togelius &
Nelson, 2016).

•

Roguelike
Båda algoritmerna genererar innehåll som är eftertraktade inom roguelikespel (Ibid).

•

Rumplacering
Båda algoritmerna genererar en dungeon genom att placera ut rum på olika platser
(ibid).

•

Sammankopplas med hjälp av gångar
Sammankopplingen av rum sker genom att en gång byggs mellan rummen som ska
sammankopplas i båda algoritmerna (Ibid).

•

Pålitlighet
Båda algoritmerna skapar en dungeon som är totalt sammankopplad vid en korrekt
genomförd implementation. Det innebär att oavsett vilken position spelaren befinner
sig på kan spelaren nå alla andra positioner (Ibid).
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•

Inget rum kan placeras ovanpå ett annat
En dungeon genererad genom BSP eller Bucks algoritm kan aldrig leda till att två rum
överlappar varandra vilket exempelvis kan ske med agentbaserad generering (Ibid).

•

Sker en gång
En generering med hjälp av BSP eller Bucks algoritm genomförs under en körning av
metoden jämfört med en generering av exempelvis Cellular Automata där metoden
itereras ett flertal gånger för att uppnå ett bra resultat (Ibid).

•

Har inga återvändsgränder
Alla vägar i en dungeon genererad av BSP eller Bucks algoritm leder till ett rum. Det
finns alltså inga vägar som tar slut och därmed tvingar spelaren att vända (Ibid).

•

Är inte förutbestämd
Antalet rum och sammankopplingar är inte förutbestämt med BSP och Bucks algoritm
jämfört med exempelvis en grammatikbaserad generator. I grammatikbaserade
generatorer används grafer för att avgöra antalet rum som ska genereras och vilka rum
som är sammankopplade. Vilket leder till att antalet och sammankopplingen av rum
alltid kommer se likadan ut som grafen (Ibid).

En typ av spel där ovanstående egenskaper förekommer är en subgenre till roguelikes kallad
dungeon crawlers. En roguelike dungeon crawler kännetecknas precis som roguelike av ett
labyrintliknande område där du slåss mot monster och samlar skatter. Det som skiljer en
roguelike ifrån en roguelike dungeon crawler är att hela spelet går ut på att ta sig igenom en
serie gradvis svårare genererade dungeons. Det innebär att spelet går ut på att köra igenom
olika dungeons om och om igen till dess att spelet är avklarat. Ett spel inom genren roguelike
dungeon crawler måste därmed ha en robust och stabil generering av dungeons då hela spelet
kretsar kring dem. Några exempel på spel som faller inom ovanstående definition är följande:
Enter the Gungeon (se figur 3), The Guided Fate Paradox (se figur 4), Crypt of the Necrodancer
(se figur 5) samt Heroes of Hammerwatch (se figur 6).
Om egenskaperna som identifierades som likheter mellan en dungeon genererad genom Bucks
algoritm och en dungeon genererad av BSP appliceras på ovanstående fyra spel blir det
uppenbart att de passar in. Alla spel kan antas vara konstruktiva då generering sker online, är
roguelikes, använder rumplacering, sammankopplas med gångar, är pålitliga, kan antas att
inget rum placeras ovanpå ett annat samt förmodas det att genereringen sker en gång. Det
som skiljer ett av spelen ifrån egenskaperna som delas av BSP och Buck är återvändsgränder
vilket finns i Heroes of Hammerwatch, avsaknaden av den här egenskapen är förmodligen en
korrigering gjord av spelets skapare. En egenskap som inte går att avgöra på spelen är om
antalet rum i en dungeon är förutbestämt eller inte.
Vissa av egenskaperna ovan är som nämnt antaganden eller obesvarade då information om
egenskapen saknas. Ett resultat av att spelens skapare inte tydligt beskrivit hur genereringen
av dungeons går till i respektive spel och ingen tillgång till källkoden existerar. Antaganden
görs därmed om möjligt baserat på den information som finns tillgänglig om hur spelen
fungerar.
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Figur 4

Figur 5

Figur 6

Skärmdump ifrån spelet The Guided Fate Paradox (Nippon Ichi
Software, 2013)

Skärmdump ifrån spelet Crypt of the NecroDancer (Brace Yourself
Games, 2015)

Skärmdump ifrån spelet Heroes of Hammerwatch (Crackshell, 2018)
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2.3.1 Bucks algoritm
Bucks algoritm är en genereringsmetod som är baserad på en generator skapad av Jamis Buck
(Myth Weaver, 2006). Algoritmen är uppdelad i fyra stycken olika faser där den först
slumpmässigt placerar ut ett i programmet angivet antal rum i varierande storlekar; om ett
rum redan finns på platsen så tas rummet bort. Det angivna antalet syftar här på hur många
rum som programmet kommer testa att placera ut och anger inget minsta eller högsta antal
rum. När rummen utplacerats så byggs labyrinter upp i programmet på de platser som inte är
en del av rummen och fyller därmed ut alla restpositioner i programmet. Mellan alla rum och
labyrinter kommer ett hålrum att lämnas samt så kommer alla rum och labyrinter att tilldelas
en region i form av ett heltalsvärde. Hålrummen kommer senare att användas för att skapa
kopplingspunkter och regiondelarna kommer användas för att garantera att alla delar i
programmet är sammankopplade (Nystrom, 2014).
Algoritmen som används för att bygga upp labyrinten är Growing Tree Algorithm (Buck,
2015) vilket är en algoritm som används för att bygga upp en perfekt labyrint. Det som skiljer
en perfekt labyrint ifrån en vanlig labyrint är att ingen väg korsar en annan och att varje plats
i labyrinten kan nå alla andra platser genom en enda väg (Buck, 2015). Kortfattat är algoritmen
uppbyggd på följande steg: Ta en slumpvis utvald cell ifrån rutnätet och lägg in den i listan
över aktiva celler, välj en cell ifrån listan av aktiva celler, välj sedan en slumpvis utvald obesökt
granncell till den valda cellen, sammankoppla dem och lägg sedan till grannen i listan över
aktiva celler. Därefter repeteras alla steg utom det första till att en labyrint har genererats. I
Figur 7 visas alla labyrinter och rum med tillhörande hålrum och regioner. I figuren finns totalt
21 stycken rum och två labyrinter och siffrorna i rummen samt färgskillnaden på labyrinterna
visar att de tillhör olika regioner

Figur 7

Illustration av rumsplacering och labyrinter
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Efter att rummen och labyrinten blivit utplacerade ska alla potentiella kopplingar hittas och
av kopplingarna ska minst en väljas ut i alla regioner som blir den reella kopplingen. En
koppling i det här sammanhanget är en ledig ruta mellan två stycken olika regioner i
programmet. De reella kopplingarna kommer användas för att se till så att spelaren kan nå
alla övriga regioner i programmet oavsett var spelaren befinner sig (Nystrom, 2014). I figur 8
visas potentiella kopplingar och den reella kopplingen mellan regioner, turkos indikerar att
det var en potentiell koppling och gul färg indikerar att det är en reell koppling

Figur 8

Illustration av alla potentiella och reella kopplingar

När alla kopplingar har hittats byggs de rutor som var reella kopplingar in i respektive regioner
de kopplade samman. Efter att kopplingarna byggts in i regionerna tas alla labyrintrutor som
är återvändsgränder bort vilket leder till att alla vägar i labyrinterna leder till ett rum
(Nystrom, 2014). I figur 9 visas en genomförd generering med hjälp av Bucks algoritm i form
av en fullt sammankopplad dungeon utan återvändsgränder.

Figur 9

En fullt sammankopplad dungeon utan återvändsgränder
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2.3.2 Binary Space Partioning
Binary Space Partioning (BSP) är en algoritm som rekursivt delar upp ett större område i flera
mindre områden. Uppdelningen av områden kan ske antingen i sidled eller höjdled och de
resulterande mindre områdena kan vara av olika storlek. För att få olika storlek på de mindre
områdena slumpas en startpunkt ut någonstans i höjd- eller sidled. De uppdelade områdena
sparas sedan ned i ett så kallat BSP träd med det fullständiga området som rotnod. För att
undvika för små områden sätts en minsta storlek och om ett rum är mindre än den minsta
storleken kommer inte någon mer uppdelning ske på den lövnoden. I figur 10 visas ett exempel
på fyra stycken uppdelningar med tillhörande BSP träd där område A är rotnoden (Shaker,
Togelius & Nelson, 2016).

Figur 10 Fyra stycken uppdelningar med tillhörande BSP träd
När uppdelningen av områden är avklarad så placeras ett rum i var och ett av områdena med
en storlek som maximalt får täcka hela det område som rummet ligger i. När ett rum har
placerats i alla områden kopplas rummen samman med korridorer genom att rekursivt gå
igenom trädet och sammankoppla alla barnnoder av samma föräldranod (Shaker, Togelius &
Nelson, 2016). I figur 11 visas utplaceringen av rum i respektive lövnod samt sammankoppling
av rum med korridorer. Sammankoppling av barnnoder innebär här att exempelvis rum M
och rum L kommer sammankopplas då de har en gemensam föräldranod K. När L och M
sammankopplats sker en sammankoppling av L och M med J då K och J har en gemensam
föräldranod F.

Figur 11

Utplacering och sammankoppling av rum
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3 Problemformulering
Syftet med den här studien är att undersöka och jämföra egenskaperna på två stycken
algoritmer som används för procedurell generering av dungeons online. Algoritmerna som ska
undersökas är Bucks algoritm (se kapitel 2.3.1) och Binary Space Partioning (se kapitel 2.3.2)
och för att uppnå syftet med studien har följande frågeställning tagits fram:
”På vilket sätt skiljer sig egenskaperna på en roguelike dungeon skapad av Binary Space
Partioning jämfört med en skapad av Bucks algoritm?”

3.1 Syfte
Syftet med studien är att jämföra de två algoritmerna vid procedurell generering online och
undersöka egenskaperna hos respektive algoritm. Resultatet av undersökningen har som mål
att kunna användas av spelutvecklare för att avgöra vilken algoritm de bör använda vid
procedurell generering av dungeons online utifrån vilka egenskaper de efterfrågar av det
genererade innehållet. Då algoritmerna har så många gemensamma egenskaper (se kapitel
2.3) och studien behandlar vilka egenskaper som skiljer sig mellan algoritmerna kommer
endast de egenskaper som är mätbara att behandlas. Mätbara syftar här till egenskaper som
kan undersökas samt mätas på ett relativt korrekt och meningsfullt sätt, om en egenskap inte
kan mätas på det här sättet är den svår att jämföra mellan algoritmerna. En egenskap som inte
ses som tillräckligt mätbar är exempelvis variation, då det inte finns något kvantifierbart värde
på variation. Ett kvantifierbart värde innebär ett värde som går att uppmäta och därmed
jämföra vilket är svårt när det kommer till variation.
•

Genereringstid
En egenskap som alltid är av intresse vid generering online är genereringstid, vilket
brukar mätas i sekunder (se kapitel 2.2.5), det ska även undersökas om det finns en
skillnad på genereringstiden när storleken på det som genereras förändras. Att en
algoritm skapar innehåll av liten storlek på kortare tid än en annan innebär inte att
den även gör det på innehåll av större storlek. Genereringstid delvis den viktigaste
egenskapen att undersöka vid generering online då spelaren som tidigare nämnt inte
ska behöva vänta en längre tid på att innehåll genereras (se kapitel 2.1.3). Samtidigt
förlorar genereringstiden betydelse om den alltid uppfyller kravet på en tillräckligt
snabb genereringstid. Som exempel kan all generering som genomförs på under en
sekund ses som användbar och små tidsskillnader under den nivån är mer eller mindre
irrelevanta då genereringen fortfarande är tillräckligt snabb för sitt ändamål.

•

Densitet
En annan egenskap som ska undersökas är densitet, vilket mäts i procent (se 2.2.3
Estetisk egenskap) av innehållet som genereras genom att undersöka hur stor del av
det totala utrymmet som utgörs av dungeon-element och hur stor del som lämnas
oförändrad.

•

Relativ storlek
Relativ storlek på innehållet som genereras kommer att undersöka hur stor del av
dungeon-elementen som utgörs av gångvägar och hur mycket som utgörs av rum.
Enheten kommer precis som densitet mätas i procent där värdet som redovisas är
hur stor del som är gångvägar (se 2.2.1 Topologisk egenskap).
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•

Pålitlighet
Pålitlighet (se 2.3 Algoritmer) är en egenskap som i realiteten bör vara garanterad.
Trots det kommer den att undersökas för att visa på korrekt implementation av
algoritmerna i artefakten. Då pålitlighet i det här fallet innebär att det genererade
innehållet är fullt sammankopplat mäts den i booleskt format som sann eller falsk.

3.2 Metod
Experiment i form av simulation (Zelkowitz & Wallace, 1998) valdes som metod för att besvara
frågeställningen då metoden konstaterades vara mest lämplig. En fallstudie hade kunnat
användas om undersökningen fokuserat på andra mer subjektiva egenskaper som exempelvis
variation. Men då studien istället valt att fokusera på de mer objektiva egenskaperna där en
fallstudie potentiellt skulle kunna införa fler felkällor så ses inte den som lämplig för studien.
En annan fördel med experiment är att de är lättare att replikera vilket är användbart i den
här studien där simuleringarna kördes ett stort antal gånger - ifall något skulle gått fel var det
enkelt att återskapa. Att experiment används är också fördelaktigt vid jämförelsen då datan
som erhålls är kvantitativ vilket främjar jämförelser och statistiska analyser (Wohlin et al,
2012).
Experimentet bestod av att genomföra 3000 genereringar av respektive algoritm. För att
utöka mängden användbar data samt kunna genomföra jämförelser av algoritmerna så togs
beslutet att använda tre olika storlekar på de dungeons som genererades i undersökningen
och genomföra 1000 genereringar per storlek. Storlekarna som användes i studien var
125x125, 250x250 och 500x500. Anledningen till att dubbelt så mycket rader och kolumner
användes vid varje storleksökning var för att enklare kunna se mönster gällande egenskaperna
hos algoritmerna.

3.2.1 Metodbeskrivning
För att besvara frågeställningen skapades två artefakter, en generator som använder Bucks
algoritm och en som använder BSP. För att skapa artefakterna användes Simple and Fast
Multimedia Library (SFML) för att på ett enkelt sätt skapa artefakterna och rendera ut
resultatet som genererats genom ett GUI (Graphical User Interface). Programspråket som
användes var C++ då SFML är skrivet i det språket samt på grund av tidigare erfarenhet och
programutveckling i språket.
Genereringstiden mättes genom att undersöka tiden ifrån det att genereringen av en dungeon
påbörjas till det att den avslutas. Körningstiden är generellt sett den viktigaste resursen att
analysera på en algoritm för att kunna utvärdera hur effektiv den är. Analysen av körningstid
brukar bestå av att hitta genomsnittstiden och tiden i det värsta fallet, men ibland även tiden
i bästa fallet (Weiss, 2013). För att få fram mer korrekta mätvärden genomfördes en stor del
genereringar som sedan sammanställdes på värsta fall, bästa fall samt genomsnittstiden på
genereringarna.
Pålitligheten på det genererade innehållet undersöktes genom att titta på om alla rum går att
nå ifrån en enda ursprungsplats. Om inte spelaren kan nå alla rum i en Rooms & Corridorsdungeon (Dahlskog, Björk & Togelius, 2015) innebär det att genereringen misslyckades på
något sätt. Då genereringen i den här undersökningen baseras på BSP och Bucks algoritm
borde inte innehållet som genereras ha platser som inte går att nå då algoritmerna garanterar
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det. Pålitligheten undersöktes ändå för att säkerställa att innehållet som genereras inte är
felaktigt.
Densiteten mättes genom att undersöka hur stor del av det genererade innehållet som
antingen är en del av ett rum eller en korridor jämfört med innehållet som lämnades tomt.
Densitet är en användbar egenskap att mäta för att se till så att inte en för stor del av innehållet
endast består av tomrum utan egentligt syfte som exempelvis att en dungeon av storlek
500x500 endast består av två rum med en korridor. Densiteten mättes över ett stort antal
genereringar för att få fram mer korrekta mätvärden där värsta fall, sämsta fall samt
genomsnittsdensiteten sammanställdes.
Relativ storlek på en dungeon kan användas för att skapa en bild på hur stor del av det
genererade innehållet som består av rum och hur stor del som består av korridorer. En
dungeon med högt värde på densiteten kan i vissa fall bestå av en stor del korridorer och en
liten del rum vilket inte alltid är ett önskvärt resultat. Den här egenskapen har som syfte att
visa hur stor del av densiteten som består av trånga ringlande korridorer och hur stor del som
är rum. Precis som i fallet med densitet och genereringstid undersöktes relativ storlek på ett
stort antal genereringar där bästa fall, värsta fall samt genomsnittlig relativ storlek
sammanställdes.
För att göra jämförelsen mer rättvis kontrollerades antalet rum som placeras ut i Bucks
algoritm. I BSP finns det automatiskt ett maxantal av rum som kan placeras ut där maxantalet
rum är beroende av storleken som uppdelningen på områden kommer pågå till. I Bucks
algoritm placeras istället ett visst antal rum ut i varierande storlek på en slumpmässig position
och tas bort ifall det överlappar ett annat rum. Antalet rum som Bucks algoritm testade att
placera ut ställdes därmed i relation till antalet rum som en BSP algoritm kan placera ut.
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4 Implementation
I kapitlet sker först en genomgång av problem och designval som fattades under artefaktens
utveckling. I genomgången beskrivs vad problemet var samt metoden som användes för att
lösa problemet med tillhörande diskussion och motivation. Efter genomgången kommer en
beskrivning av implementationen för respektive algoritm med en redogörelse över mindre
beslut som fattades för varje algoritm. Efter beskrivningen av algoritmerna kommer en
redogörelse om evalueringsfunktionens uppbyggnad samt vilken information som används för
att evaluera en dungeon genererad av respektive algoritm. Kapitlet avslutas med en pilotstudie
för att kontrollera artefaktens funktionalitet.

4.1 Progression
I det här kapitlet sker först en genomgång av olika beslut som tagits under artefaktens
utveckling samt anledningen till varför besluten togs. Efter genomgången följer en detaljerad
beskrivning av arbetsprocessen och utvecklingen av artefakten. Beskrivningen är uppdelad i
två kapitel en för Bucks och en för BSP, där arbetet med respektive algoritm tas upp.

4.1.1 Rutnät och brickor
För att kunna generera en dungeon genom algoritmerna behövdes ett system implementeras
som möjliggör sammankoppling av rum i BSP (se kapitel 2.3.2) samt uppbyggnad av labyrint
och sammankoppling av rum och labyrint i Bucks algoritm (se kapitel 2.3.1). Systemet som
implementeras måste även kunna hantera varierande storlekar då studien utgår ifrån
dungeons på storlekar ifrån 125x125 till 500x500. Ett lämpligt system för att hantera
sammankopplingarna i algoritmerna samt varierande storlekar på innehållet som genereras
är ett rutnät. I artefakten genereras ett rutnät genom att köra en funktion som delar upp
skärmutrymmet tilldelat för dungeons i ett visst antal kolumner och rader. I figur 12 visas ett
rutnät av storleken 25x25 som då består av totalt 25 rader och 25 kolumner.
I artefakten behövdes också en metod för att hantera de olika regionerna som används för
sammankoppling inom Bucks algoritm samt en metod för att evaluera en dungeon genererad
ifrån respektive algoritm. För att lösa ovanstående skapades ett objekt kallat Tiles eller brickor
i artefakten. Varje bricka innehåller sitt eget regionsvärde vilket ursprungligen är -1, sin typ
vilket ursprungligen är none samt sin position. Positionsvärdet på varje bricka tilldelas när
rutnätet skapas, där positionen kommer vara den kolumn och rad som brickan befinner sig på
i rutnätet. I figur 12 syns en cell i rutnätet som är svartmarkerad, cellen är en bricka med
position 0, 18 där 0 beskriver vilken rad som brickan befinner sig på och 18 beskriver vilken
kolumn som brickan befinner sig på. Det ursprungliga regionsvärdet på -1 används inom
Bucks algoritm för att se vilka brickor i rutnätet som är oanvända och den ursprungliga typen
används vid både Bucks algoritm och BSP för att oanvända celler i rutnätet inte skall ritas ut.
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Figur 12 Exempel på ett rutnät som genererats av artefakten med en ensam
markerad bricka
4.1.2 Rumsgenerering
Då algoritmerna som tidigare nämnts genererar dungeons av en Rooms and Corridorsstruktur behövdes ett system för att placera ut rum i det tidigare nämnda rutnätet. De flesta
spel som använder procedurell generering av dungeons genererar inte rummen som placeras
ut i respektive dungeon utan skapar rummen för hand och placerar dem i en pool av rum som
hämtas ut under genereringen vilket sker i exempelvis Enter the Gungeon (se figur 3). I
artefakten genereras istället rum av varierande storlekar som en typ av platshållare, där det i
ett reellt spel istället placerats ett rum skapat för hand. De flesta spel använder också ett flertal
olika rum med varierande storlekar och därför genereras också rummen i artefakten av
varierande storlekar. I artefakten består ett rum alltid av minst fem till mest nio rader och
minst fem till mest nio kolumner. De varierande storlekarna bekräftar även att om generering
fullföljs så kan algoritmerna hantera rum av olika storlekar och utseende, vilket inte en
generering där alla rum genereras i samma storlek kan garantera. I figur 13 syns fyra stycken
exempel på rum som antingen är av största antal rader och kolumner eller minsta antal rader
och kolumner.

Figur 13 Exempel på rum av varierande storlekar
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4.1.3 Datatyper och behållare
I artefakten lagras rutnätet i en matris, vilken byggs upp i artefakten utav två stycken behållare
av en typ inom C++ kallad Vector. Beslutet om att hantera rutnätet som en matris är passande
inom BSP och delar inom Bucks algoritm. Fördelen med att använda Vector istället för andra
behållare är att Vectorer tillåter något som kallas Random Access på elementen som lagras.
Random Access innebär att behållaren tillåter dig att hämta exempelvis det tredje elementet i
behållaren utan att först gå igenom det första och andra elementet för att tillgå det tredje.
Random Access är fördelaktigt bland annat i labyrintuppbyggnaden i Bucks algoritm och
korridorsuppbyggnaden i BSP då du snabbt vill kunna tillgå element i en annan rad eller en
annan kolumn utan att behöva genomgå alla tidigare element. I figur 14 syns ett exempel där
en labyrint byggs upp med den svarta rutan som utgångspunkt, där den svarta rutan är sparad
på position [1][1] i matrisen. Den blå rutan kan då enkelt tillgås av programmet genom att öka
på x koordinaten och då hantera elementet på plats [2][1] vilket alltså är den blå rutan.

Figur 14 Illustration av Random Access
Inom Bucks algoritm beslutades det att även använda en annan typ av behållare kallad
unordered_set för vissa utvalda delar av algoritmen. Delarna som använder unordered_set är
när artefakten hittar vilka regioner som ska sammankopplas med varandra samt när
återvändsgränder tas bort. Unordered_set används för att hitta vilka regioner som
sammankopplas då alla element i den typen av behållare är unika, vilket innebär att
programmet aldrig av misstag kan välja att sammankoppla en region med sig själv. Inom
återvändsgränder används unordered_set då tidskomplexiteten för borttagning av element är
konstant, vilket innebär att borttagning av ett specifikt element sker på en klockcykel.
Borttagning av element i en Vector inom C++ varierar beroende på var någonstans i
behållaren som elementet befinner sig, om ett element befinner sig fem positioner ifrån slutet
av Vectorn kommer det ta fem klockcyklar för att genomföra borttagningen. De extra
klockcyklarna det tar för Vector att ta bort ett element beror på att alla element efter det som
ska tas bort måste flyttas ett steg fram i behållaren, då borttagning och insättning alltid sker i
slutet på behållaren. I figur 15 syns en illustration på operationerna som sker när det gula
elementet ska tas bort ur en Vector.
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Figur 15 Borttagning av element i Vector
Nackdelen med unordered_set är att tillgången till specifika element med hjälp av Random
Access använder sig av en hash funktion och värdet på elementet, jämfört med Vector i C++
som använder positionen elementet befinner sig på. När borttagningen av återvändsgränder
sker så går artefakten igenom alla element i matrisen en enda gång och sparar ner de brickor
som potentiellt kan vara återvändsgränder i ett unordered_set som sedan används för att
hantera borttagningen.

4.1.4 Likheter och olikheter mellan algoritmerna
Då studiens syfte är att jämföra en dungeon genererad ifrån respektive algoritm så var det
nödvändigt att korrigera vissa aspekter av ursprungsalgoritmerna för att möjliggöra en mer
rättvis jämförelse. Av aspekterna som korrigerades beslutades det att vissa skulle användas i
den slutgiltiga artefakten och andra inte, då vissa korrigeringar ändrade för mycket i
algoritmernas inbyggda egenskaper. Algoritmerna bör i det stora hela vara så nära
implementationer av ursprungsalgoritmen som möjligt, då målet med studien är att
undersöka de inbyggda egenskaperna i respektive algoritm.
En korrigering som testades men togs bort ur den slutgiltiga artefakten var borttagningen av
flera sammankopplingar mellan regioner inom Bucks algoritm. Syftet med korrigeringen var
att göra antalet korridorer som genereras till ungefär lika många som rummen i en dungeon
genererad av Bucks algoritm, då så är fallet i en dungeon genererad av BSP. Korrigeringen
togs bort eftersom den påverkade sättet som algoritmen genererar en dungeon på till en nivå
som gör att den inte längre kan anses vara en tillräckligt renodlad version av en dungeon
genererad genom Bucks algoritm. En annan korrigering som testades men togs bort var
möjligheter för korridorer att slingra sig i en dungeon genererad genom BSP. Syftet med
korrigeringen var, precis som i fallet med flera sammankopplingar inom Bucks, att göra
algoritmerna i artefakten mer lik varandra. En dungeon genererad av Bucks algoritm
använder en labyrint som utgångspunkt för sina korridorer, vilket naturligt kan leda till
slingriga korridorer jämfört med BSP där korridorerna blir raka. Precis som i fallet med flera
sammankopplingar inom Bucks togs även slingriga vägar inom BSP bort, då den påverkade
resultatet på ett dylikt sätt.
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Av korrigeringarna som behölls kan först och främst antalet rum som testas att placeras i
Bucks algoritm nämnas. Syftet med korrigeringen är att Bucks algoritm inte ska testa att
placera ett för stort antal rum och därmed ha en mycket högre sannolikhet att placera ut fler
rum än BSP. I BSP slumpas vilket led som uppdelningen genomförs på, vilket innebär att ledet
som uppdelningen testas att genomföras på inte nödvändigtvis är det största och därmed finns
det tillfällen då en uppdelning inte genomförs trots att den är möjlig. I figur 16 syns ett exempel
där en uppdelning kan ske på område 1 om programmet testar att dela området som det röda
sträcket samtidigt som en uppdelning på höjdled inte är möjlig. Korrigeringen som
implementerades ser till så att antalet rum som Bucks algoritm testar att placera ut är lika
stort som det maximala antalet rum som kan existera i den dungeon som ska genereras av
BSP, vilket exempelvis är 16 stycken i en dungeon av storlek 25x25.

Figur 16 Exempel där det är möjligt att dela upp på sidled men inte höjdled
Den sista korrigeringen som testades och behölls är sannolikheten för korridorer inom Bucks
algoritm att slingra sig. Syftet med korrigeringen är att en dungeon genererad genom
algoritmen inte ska ha onödigt slingriga och långa korridorer mellan rummen, vilket även
leder till en större mängd korridorsbrickor i Bucks algoritm jämfört med BSP. Labyrinten i
Bucks algoritm byggs ursprungligen upp genom att slumpa vilken av grannbrickorna som blir
nästa bricka i labyrinten. Med korrigeringen införs istället en benägenhet för labyrinten att
fortsätta bygga i samma riktning som den byggde senast. Benägenheten kommer ifrån ett
slumpat värde, som i artefakten är ett tal mellan 0 till 100, vid val av riktning. Om labyrinten
kan fortsätta bygga i samma riktning som sist och det slumpade värdet är större än ett i
programmet definierat gränsvärde, som i det här fallet är 50, så bygger labyrinten i samma
riktning som sist. Om det inte är möjligt att bygga i samma riktning som sist eller om det
slumpade värdet är mindre än gränsvärdet, så väljs riktningen för nästa bricka slumpmässigt
ifrån tillgängliga riktningar. I figur 17 syns en illustration på labyrintuppbyggnaden i Bucks
algoritm, i figuren ska nästa bricka i labyrinten väljas bland de som är rödfärgade eller den
blå. Korrigeringen kommer då vid valet av nästa bricka ha en större benägenhet att välja den
blåfärgade brickan då det är samma riktning som labyrinten byggde senast.
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Figur 17 Illustration av programmets benägenhet att bygga i samma riktning
som tidigare
4.1.5 Bucks algoritm
Implementationen av Bucks algoritm baserades på en implementation av Bob Nystrom i ett
blogginlägg kallat Rooms and Mazes: A Procedural Dungeon Generator (Nystrom, 2014).
Nystroms implementation som beskrivs i blogginlägget var skriven i ett programmeringsspråk
kallat Dart och var därmed tvungen att översättas. Översättningen ifrån Dart till C++ visade
sig vara komplicerad och därför användes även en implementation av Bucks algoritm skriven
i C# för en ökad förståelse av programmet.
Bucks algoritm kan sägas vara uppbyggd av fem stycken steg eller funktioner som utförs under
genereringens gång. Först och främst genereras rutnätet och alla brickor tilldelas sina
respektive värden (se kapitel 4.1.1). Därefter skapas rummen och placeras ut i rutnätet.
Rummen skapas genom att ett mindre rutnät genereras och slumpas ut på en ojämn position
i rutnätet. Om rummet överlappar ett annat kastas det bort och programmet fortsätter. Syftet
med ojämn position är att anslutningen mellan olika regioner alltid måste ske med
anslutningsbrickor och inte genom att regionerna byggs ihop vid genereringen. Då rummen
alltid byggs ifrån en ojämn position behövdes också en begränsning på rummens storlekar för
att garantera att inget rum slutar på en jämn position och därmed kan byggas in i varandra.
Begränsningen som sattes på rummens storlek var att antalet rader och kolumner rummen
består av måste vara av ett ojämnt antal, exempelvis fem rader och sju kolumner. I figur 18
syns ett hålrum mellan regionerna där gula brickor är brickor som kan användas för
anslutning av regioner.

Figur 18 Exempel på rum (Svarta brickor), Labyrint (Röda brickor) och
potentiella anslutningar (Gula brickor)
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Det tredje steget i genereringsprocessen är att generera labyrinter i de områden som inte är
ockuperade utav rum. Labyrinterna genereras genom att först gå igenom alla brickor på
ojämna positioner i rutnätet till dess att en bricka som inte tillhör ett rum hittas. Syftet med
att endast gå igenom brickor på ojämna positioner är som i fallet med rumsplaceringen att
anslutningen mellan olika regioner, i det här fallet rum och labyrint, måste ske med hjälp av
anslutningsbrickor. När en bricka hittas så undersöks om en eller fler av grannbrickorna kan
användas för att bygga ut labyrinten. Labyrinten byggs ut två brickor i taget åt en riktning
vilket innebär att både grannbrickan i en riktning samt grannbrickans grannbricka i samma
riktning båda måste uppfylla samma kriterium. Kriteriet som ska uppfyllas är att ingen av
brickorna ska ha en grannbricka som är en del av ett rum. I figur 19 illustreras en giltig och en
ogiltig riktning på en labyrint. Riktningarna som slutar i en röd bricka är ogiltiga då en eller
flera av grannbrickorna har grannar som är del av ett rum och riktningarna som slutar i en
grön bricka är giltiga då ingen grannbricka är del av ett rum.

Figur 19 Illustration av ogiltig och giltig labyrintuppbyggnad
Anledningen till att labyrinten byggs upp med två steg åt gången är att alla raka delar i en
labyrint bör börja och sluta på en ojämn position i rutnätet precis som rummen, då jämna
brickor används för anslutning av regionerna. En annan anledning är att labyrinten inte ska
bygga in sig själv, vilket kan ske om uppbyggnaden använder en bricka i taget. I figur 20
illustreras ett exempel i grön färg där labyrinten byggs upp med två brickor i taget och ett
exempel i röd färg där den byggs upp med en bricka i taget. I den röda labyrinten genomfördes
en sväng vilket resulterade i den blåfärgade brickan som byggde in labyrinten i sig själv. I den
gröna labyrinten är samma manöver inte möjlig då rörelse med två brickor i taget garanterar
ett hålrum mellan labyrintdelarna.
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Figur 20 Illustration där labyrinten bygger med två respektive en bricka i taget.
När alla rum och labyrinter placerats ut i rutnätet genomförs det fjärde steget i
genereringsprocessen vilket är anslutningen av regioner. Anslutningen av regioner sker
genom att först gå igenom alla brickor i rutnätet till dess att en bricka som inte är del av ett
rum eller labyrint hittas. När en bricka hittas går programmet igenom alla grannar till brickan
och undersöker grannarnas regionsvärde. Om en granne har ett regionsvärde som inte är -1
så sparas regionsvärdet ner och programmet går vidare till nästa granne. Om två olika
regionsvärden hittas bland grannarna kommer de två regionerna paras ihop och sedan sparas
paret ner i en lista. I figur 20 syns en illustration där programmet hittat bricka 3 och går
igenom brickans grannar, de röda brickorna är grannar med regionsvärde -1 (se kapitel 4.1.1)
men den blå brickan tillhör region 2 och den gröna brickan tillhör region 1 vilket leder till att
region 1 och region 2 paras ihop.

Figur 21 Illustration av när region 1 och region 2 paras ihop på grund av
anslutningsbrickan 3
När alla brickor undersökts och alla potentiella kopplingar därmed hittats påbörjas processen
som ansluter regionerna. Vid anslutningen av regioner hämtas först ett par av regioner som i
det tidigare steget visade sig kunna anslutas med hjälp av gemensamma grannbrickor. Efter
att ett par regioner har hämtats så ändras regionsvärdet på en av regionerna till den andra
regionens regionsvärde. Syftet med att ändra regionsvärdet är att anslutning av två mindre
regioner leder till en ensam större region. Efter att regionsvärdet ändrats hämtas en slumpad
oanvänd bricka mellan regionerna som används för att ansluta regionerna till en stor region.
I figur 21 syns en illustration när regionerna i figur 20 ansluts till en stor region med hjälp av
samma bricka 3. De gulfärgade brickorna är de övriga oanvända brickorna som kunde
slumpats fram och använts för att sammankoppla region 1 och region 2.
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Figur 22 Figur 21 som en enda stor region med regionsvärdet 1
Processen med att ansluta alla regioner till varandra pågår till dess att alla regioner innehar
samma regionsvärde vilket innebär att alla regioner är anslutna till varandra. I figur 23 syns
en illustration på en dungeon genererad genom artefakten där alla regioner är anslutna till
varandra. I figuren indikerar röd färg att brickan är del av en labyrint och svart färg indikerar
att brickan tillhör ett rum. De numrerade brickorna är alla anslutningspunkter mellan olika
regioner och de gula är brickor som kunde blivit anslutningspunkter mellan regioner.

Figur 23 Dungeon genererad med artefakten som färgats för att belysa olika
delar av genereringen.
Det sista steget i programmet är borttagningen av de återvändsgränder som uppkommer ifrån
steg tre där labyrinterna skapades. Borttagningen av återvändsgränder sker genom att gå
igenom alla korridorbrickor och undersöka ifall brickan endast har en grannbricka. Om det
visar sig att så är fallet så sätts brickan till oanvänd och tas bort ur listan av korridorbrickor.
Ovanstående repeteras sedan till det att inga återvändsgränder existerar i den dungeon som
skapats. Det här steget skiljer sig lite ifrån implementationen av Bob Nystrom (Nystrom, 2014)
och versionen skriven i C#. I Nystroms version och C# versionen genomgår det här steget alla
brickor som finns i rutnätet och inte endast korridorbrickorna. Anledningen till att artefakten
inte går igenom hela listan är då inget behov finns av att undersöka brickor som inte är av
intresse. Endast korridorbrickor kan vara återvändsgränder och därmed undersöks inte
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oanvända brickor eller rumsbrickor som existerar i rutnätet. Det här möjliggjordes då
brickorna i artefakten är objekt inom vilket det existerar en enumerering. Enumereringen
används för att särskilja brickorna ifrån varandra beroende på vilken typ av bricka det är.
Därmed fanns det en metod för att avgöra om en bricka var en del av ett rum, korridor eller
en oanvänd bricka och då kunde brickor av intresse separeras ifrån brickorna som inte var av
intresse. Inom Nystroms och C# versionerna var inte brickor en egen typ av objekt och därför
var inte lösningen möjlig på samma sätt inom de versionerna. I figur 24 har brickor som är
återvändsgränder i figur 23 markerats med blå och grön färg. De blå brickorna är de som
kommer tas bort vid första genomkörningen då de endast innehar en enda grannbricka. De
orangefärgade brickorna visar tomma grannbrickor till de blå brickorna. De gröna brickorna
kommer stanna kvar vid några genomkörningar då de ursprungligen har två stycken
grannbrickor, men kommer till slut att tas bort när en granne försvunnit.

Figur 24

Figur 23 med markerade återvändsgränder

4.1.6 Binary Space Partioning
Implementationen av Binary Space Partioning baserades på en beskrivning av algoritmens
tillvägagångssätt ifrån boken Procedural Content Generation in Games (Shaker, Togelius &
Nelson, 2016). I beskrivningen har algoritmen brutits ner till ett flertal mindre steg vilket i
programmet implementerades som fem stycken funktioner. Precis som i fallet med Bucks
algoritm sker först en generering av rutnätet (se kapitel 4.1.1) och därefter genomförs
uppdelningen av det totala skärmutrymmet. I artefakten sker uppdelningen av utrymmet
genom att först spara ner det totala skärmutrymmet i en rotnod och sedan slumpvis besluta
om uppdelningen skall ske på sid- eller höjdled. När det bestämts vilket led uppdelningen skall

26

ske på undersöks det om tillräckligt mycket utrymme återstår för att genomföra en
uppdelning. Om tillräckligt mycket utrymme återstår så genomförs en uppdelning vilket syns
i figur 25 där ett större område delats upp i de mindre områdena 1 och 2.

Figur 25 Uppdelning av ett större område i två mindre delområden
Om en uppdelning genomförs så skapas två stycken barnnoder till rotnoden och sparar ner de
mindre områdena i barnnoderna. I figur 25 hade exempelvis en barnnod sparat ner område 1
och den andra barnnoden hade sparat ner område 2. När rotnodens område delats upp i två
barnnoder genomförs samma procedur på barnnodernas områden och delar om möjligt upp
barnnodernas områden i mindre delområden. Ovanstående repeteras tills att ingen mer
uppdelning av områden är möjligt att genomföra och därefter genereras ett rum i varje mindre
område som nu existerar i rutnätet. Rummen genereras precis som i fallet med Bucks algoritm
genom att skapa ett mindre rutnät. Rutnätet som genereras får inte täcka upp hela delområdet
och därför sätts en maximal rumsstorlek till områdets storlek minus två kolumner och två
rader, vilket illustreras i figur 26. Syftet med att rummen inte får vara lika stora som
delområdet de befinner sig i är att BSP precis som Bucks algoritm ska generera en dungeon
där rummen ansluts med korridorer.

Figur 26 Illustration av rumsplacering med maximal tillåten rumsstorlek
När rummen placerats ut i rutnätet genomförs den första anslutningen av rum i rutnätet med
hjälp av trädstrukturen som byggts upp. Anslutningen sker genom en genomgång av alla
barnnoder som existerar tills att två syskon utan barn hittas. När två barnlösa syskon hittas så
hämtas en slumpad bricka ifrån var och ett av syskonen vilket kommer vara korridorens startoch slutposition. Därefter undersöks skillnaden på start- och slutpositionen vilket bestämmer
riktningen som korridoren ska byggas. Om positionerna skiljer sig på både x- och y-ledet så
slumpas vilken av dem som ska byggas åt först. När korridoren anslutit två rum sparas
rummen tillsammans med korridoren ned i föräldern till syskonen som ett enda stort område
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och barnen tas bort. I figur 27 syns en illustration på anslutningen av rum 1 och rum 2 med
hjälp av en korridor, där rum 1 innehåller startpositionen (gul bricka) och rum 2 innehåller
slutpositionen (grön bricka). I illustrationen syns även att start- och slutpositionen skiljde sig
i både x- och y-led vilket ledde till att korridoren först byggdes åt höger tills positionerna hade
samma x-värde och därefter byggdes korridoren uppåt tills positionerna hade samma y-värde.

Figur 27 Korridorsuppbyggnad mellan rum 1 och rum 2 där startpositionen
ligger i rum 1
När första uppsättningen barnlösa syskon anslutits till varandra genomförs resterande
anslutningar genom att återigen gå igenom alla barnnoder som finns i det uppdaterade trädet,
det vill säga trädet där vissa syskonpar har anslutits med varandra. Syftet med att separera
anslutningen av områden i två funktioner är de gånger som exempelvis visas i figur 27. Där
kan rum 1 och rum 2 anslutas men inte det onumrerade rummet då syskonet till det
onumrerade rummet är föräldern till rum 1 och rum 2. När två barnlösa syskon hittas så
undersöker programmet först om syskonen innehar ett område som tidigare var uppdelat i två
mindre områden i form av barnnoder. Om ett syskon (1) tidigare var uppdelat i två mindre
rum så undersöker programmet vilket av de tidigare rummen som ligger närmast rummet i
syskon (2). Om syskon (2) även den består av ett tidigare uppdelat område så undersöks vilket
av rummen i syskon (1) som ligger närmast rummen i syskon (2). När det framkommit vilka
rum som ligger närmast varandra så väljs precis som tidigare en slumpvis position ifrån varje
rum vilket kommer vara start- och slutpositionen för korridoren samt så avgörs riktningen för
korridoren. Det som skiljer uppbyggnaden av korridor jämfört med när endast två rum ansluts
är metoden som avgör när anslutningen är avklarad. Det finns i programmet möjlighet att
korridoren som byggs upp mellan start- och slutposition tillhör området som ska anslutas till
och om så sker anses anslutningen vara slutförd. I figur 28 syns ett exempel där område 1
anslutit till område 2 genom korridoren som används för att ansluta rummen som tillhör
område 2. Startpositionen för korridoren som ska byggas mellan område 1 är den gula brickan
och slutpositionen är den gröna brickan.
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Figur 28 Korridorsuppbyggnad mellan två områden där anslutningen sker via
korridorer
4.1.7 Evalueringsfunktion
För att möjliggöra studien krävdes en evalueringsfunktion som kunde hantera dungeons
genererade av Bucks algoritm och BSP. Metoden som ansågs mest lämplig på grund av hur
artefakten är uppbyggd var evaluering med hjälp av rutnäten som genereras av respektive
algoritm. Rutnätet ansågs lämplig då den innehöll all information som krävdes för studien
förutom genereringstiden av varje dungeon som behövdes sparas separat. Informationen som
sparas ner är den av artefakten senast genomförda genereringen oavsett om det är genererat
av BSP eller Bucks algoritm.
Egenskaperna som evalueras är följande:
•

Genereringstid
Genereringstiden bedöms inte i evalueringsfunktionen utan sparas ner efter avslutad
generering som tiden det tog att slutföra genereringen.

•

Pålitlighet
Pålitligheten på genereringen undersöks genom att först gå igenom rutnätet och spara
ner positionerna för alla brickor som är en del av dungeonen i en lista. Efter att alla
brickor sparats ner så skapas en inom C++ kallad std::map eller karta, kartan används
inom evalueringsfunktionen för att kartlägga en viss position i rutnätet till ett heltal
där det ursprungliga värdet är 1. Efter att kartläggningen genomförts på alla brickor
hämtas en slumpmässig bricka ifrån listan och sparas ner i en ny lista av markerade
brickor. Därefter påbörjas en funktion som hämtar den bricka som ligger längst fram i
listan av markerade brickor och går igenom alla grannar till den hämtade brickan. Om
en granne till den hämtade brickan är en del av dungeonen så sparas den ner i listan
av markerade brickor och ändrar heltalsvärdet i kartan på den positionen till 2. När
alla grannar undersökts så tas nuvarande bricka bort ur listan på markerade brickor
och startar om samma funktion, vilket pågår tills att inga brickor finns kvar i listan
över markerade brickor. När ovanstående funktion avslutats undersöks heltalet på alla
brickor i kartan. Om heltalsvärdet på alla brickor i kartan nu är 2 så är den genererade
dungeonen fullt sammankopplad och därmed alltså pålitlig. Är heltalsvärdet på någon
bricka i kartan fortfarande 1, innebär det att den brickan inte besökts och därmed är
inte dungeonen fullt sammankopplad.
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•

Densitet
Densiteten på genereringen undersöks genom att beräkna antalet brickor i rutnätet
som används för dungeonen och spara ned det i en variabel. Efter att antalet brickor
som används beräknats så divideras antalet brickor som används med det totala
antalet brickor som finns i rutnätet, vilket beskriver densiteten i procentenheter.
Densiteten används i artefakten för att beskriva hur stor del av det totala rutnätet som
består av brickor som använts för att bygga upp en dungeon.

•

Relativ Storlek
Den relativa storleken på genereringen undersöks genom att först beräkna antalet
brickor som är del av en korridor samt antalet brickor som är del av ett rum och spara
ner dem i varsin variabel. När beräkningen genomförts så divideras sedan antalet
korridorbrickor med antalet rumsbrickor, vilket är den relativa storleken i
procentenheter. Den relativa storleken används för att undersöka hur stor del av de
använda brickorna som består av rumsbrickor och hur stor del som består av
korridorbrickor.

4.2 Pilotstudie
En pilotstudie har genomförts för att testa de två algoritmerna och utvärdera dungeons
genererade av respektive algoritm. I pilotstudien genererades totalt tre stycken dungeons av
varje algoritm. Storlekarna som genererades var 125x125, 250x250 samt 500x500 vilket är
samma storlekar som ska användas i den riktiga undersökningen. Alla dungeons som
genererades sammanfattades i en tabell och utvärderades efter de i studien valda
egenskaperna Relativ Storlek, Densitet, Genereringstid samt Pålitlighet.
I Tabell 1 syns resultaten efter genomförd pilotstudie där skillnader tydligt framgår i
egenskaperna beroende på vilken algoritm som genererar, men tydliga skillnader syns också
över samma algoritm. En stor skillnad mellan algoritmerna är genereringstiden då den skiljer
sig så pass mycket emellan algoritmerna, speciellt på storleken 500x500 där det tog fem
gånger så lång tid för Bucks algoritm att slutföra genereringen. Då skillnaden är så stor bör
det undersökas om skillnaden i genereringstid beror på en miss i implementationen eller om
det helt enkelt beror på algoritmerna och därmed är svårt att korrigera. En annan intressant
skillnad är den som sker på Bucks algoritm där densitet och relativ storlek skiljer sig stort
mellan de tre genereringarna, jämfört med BSP som har mer jämlika resultat i båda
egenskaperna. Skillnaden mellan genereringarna kan potentiellt ligga i antalet rum som
placerades i respektive storlek då genereringarna med lägre densitet även har en högre relativ
storlek, vilket innebär att en större del av det genererade innehållet består av korridorer.
Då densiteten på genereringar ifrån Bucks algoritm även var mycket större än densiteten på
genereringar genomförda av BSP så behövs förmodligen en del justeringar genomföras på
parametrar i Bucks algoritm. Som tidigare nämnt (se kapitel 3.2.1) har antalet rum som testas
att placeras ut i Bucks algoritm ställts i relation till antalet rum som BSP kan placera ut, vilket
kan kräva en del finjusteringar. I figur 29 och 30 visas de dungeons som genererades av
respektive algoritm av storlek 125x125.
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Algoritm

Storlek

Genereringstid Pålitlighet

Densitet

Relativ Storlek

BSP

125x125

31 ms

Ja

27.4%

16.1%

BSP

250x250

120 ms

Ja

24.2%

20.1%

BSP

500x500

605 ms

Ja

21.3%

21.4%

Bucks

125x125

66 ms

Ja

38.9%

52.9%

Bucks

250x250

276 ms

Ja

35.3%

60.4%

Bucks

500x500

3419 ms

Ja

30%

73.1%

Tabell 1 Resultaten ifrån pilotstudien

Figur 29 Dungeon genererad av Bucks algoritm i artefakten

Figur 30 Dungeon genererad av BSP i artefakten
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5 Utvärdering
5.1 Presentation av undersökning
Undersökningens resultat baseras på 1000 genomförda genereringar på tre olika storlekar av
respektive algoritm. Storlekarna som används i undersökningen är 125x125, 250x250 och
500x500. Datan som erhålls ifrån varje generering i form av egenskaperna relativ storlek,
densitet samt genereringstid sparas sedan ned i ett textdokument. Textdokumentet används
sedan för att utläsa det högsta, lägsta samt genomsnittliga värdet av varje egenskap hos
respektive algoritm och storlek.

5.2 Resultat
5.2.1 Genereringstid
Resultatet på genereringstiden ifrån undersökningen visar en del intressant data och det syns
även skillnader på algoritmernas genereringstid. Den största skillnaden visar sig i Bucks
algoritm där skillnaden i genereringstid ökar en del vid en storlek av 500x500 jämfört med
250x250 och 125x125. Snittet på genereringstiden vid storlek 250x250 är cirka 4 gånger så
stor jämfört med 125x125 samtidigt som snittet vid storlek 500x500 är cirka 7 gånger så stor
jämfört med 250x250. Inom BSP är genereringstiden generellt sett konsekvent då snittet på
genereringstiden ökar med cirka 4 vid varje storleksökning. Utöver skillnaden innehar Bucks
algoritm en relativt stabil genereringstid med en variationskoefficient på 4 till 6 procent.
Variationskoefficienten på BSP var även den stabil på 4 till 7 procent vilket endast är 1 procent
högre än variationskoefficienten för Bucks algoritm.

Figur 31 Tidsjämförelse av genereringar i storlek 125x125
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Figur 32 Tidsjämförelse av genereringar i storlek 250x250

Figur 33 Tidsjämförelse av genereringar i storlek 500x500
5.2.2 Densitet
I figur 34 visas resultatet ifrån undersökningen gällande densiteten på det genererade
innehållet ifrån respektive algoritm och storlek. Inom Bucks algoritm var densiteten
konsekvent där den genomsnittliga densiteten på alla storlekarna var 51,5 till 53,1 procent. Att
densiteten var relativt konsekvent syns även i variationskoefficienten som varierade mellan
0,5 till 2 procent. Även i BSP var densiteten konsekvent med en genomsnittlig densitet som
varierade mellan 47,2 till 47,7 procent vilket innebär att densiteten knappt förändrades oavsett
vilken storlek som användes. Precis som med Bucks algoritm gav även genereringarna med
BSP en låg variationskoefficient som varierade mellan 0,5 och 2 procent.
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Figur 34

Densitetsjämförelse av alla genereringar

5.2.3 Relativ Storlek
I figur 35 visas resultaten ifrån undersökningen gällande relativ storlek på det genererade
innehållet ifrån respektive algoritm och storlek. Innehållet som genererades av Bucks algoritm
hade en väldigt jämn relativ storlek där den endast skiftade mellan 34,7 till 35,3 procent. Inom
BSP var skillnaden på relativ storlek knappt märkbar och skiftade endast mellan 12,39 och
12,41 procent. Variationskoefficienten på den relativa storleken var snarlik hos algoritmerna
där Bucks varierade mellan 1 till 4 procent och BSP på 0,8 till 3,6 procent.

Figur 35 Jämförelse på relativ storlek av genereringar i storlek 125x125
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5.3 Analys
I det här kapitlet sker en analys av datan som erhölls i undersökningen som beskrevs i
föregående kapitel. Analysen består av en jämförelse på egenskaperna hos innehållet som
genereras av respektive algoritm och på vilket sätt resultatet skiljer sig mellan algoritmerna.
Utöver att belysa skillnader mellan algoritmerna analyseras även skillnader mellan innehåll
genererat av samma algoritm men av olika storlekar.

5.3.1 Genereringstid
I undersökningen syns det tydligt att genereringstiden för en dungeon genererad av BSP är
lägre jämfört med en dungeon av samma storlek genererad av Bucks algoritm. Skillnaden i
genereringstid är inte heller statisk utan blir större när storleken på det genererade innehållet
ökar. Vid genereringen av de två lägre storlekarna finns det ett mönster där det tar Bucks
algoritm lite mindre än den dubbla tiden att generera en dungeon jämfört med BSP. Ovan
nämnda mönster finns inte vid den större storleken 500x500 där det tar Bucks algoritm lite
mindre än den tredubbla tiden att generera en dungeon jämfört med BSP.
Vad den ökande skillnaden i genereringstid beror på är svårt att avgöra men antagligen är det
någon del av programmet som tar längre tid att genomföra vid större storlekar. I figur 36 syns
en mindre genomförd undersökning där 500 dungeons genererades per storlek av respektive
algoritm. Storlekarna som användes var 25x25 upp till 500x500 med en storleksökning på
25x25. I figuren syns det att Bucks algoritm tar cirka 1 ½ gånger så lång tid att generera vid
storlekarna 25x25 till 150x150. Vid storlekarna 175x175 till 275x275 har tiden det tar för Bucks
algoritm att generera jämfört med BSP ökat till cirka 1,75 gånger så mycket men det håller sig
fortfarande stadigt över multipla genereringar. Efter storleken 275x275 har Bucks algoritm en
utveckling utan ett tydligt mönster där skillnaden i genereringstid blir större i en mycket högre
takt jämfört med lägre storlekar.

Figur 36 Skillnaden i genereringstid vid ökande storlekar
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Inom BSP var genereringstiden mer linjär i förhållande till storleksökningen då snittet på
genereringstiden vid 250x250 var cirka 3,8 gånger längre än 125x125 och 500x500 var cirka
4,6 gånger längre än 250x250. Det finns framförallt två stycken faktorer som påverkar
genereringstiden för Bucks algoritm såväl som BSP vilket var storleken samt antalet rum som
placerades i den dungeon som genererades. I BSP leder ett ökat antal placerade rum till en
högre genereringstid då fler korridorer behöver byggas upp för att sammankoppla den
dungeon som genererats.
I Bucks algoritm finns det istället ett optimalt antal rum vilket innebär att programmet kan
placera ut ett för lågt antal eller ett för högt antal rum. I figur 37 syns genomsnittet på
genereringstiden för en dungeon genererad av Bucks algoritm i storlek 500x500 med olika
antal rum som artefakten testar att placera ut. När algoritmen testar ett lågt antal rum innebär
det att artefakten behöver bygga en större labyrint för att täcka det högre antalet tomma
utrymmen som annars fylls ut utav rum. När algoritmen istället placerar ett för högt antal rum
innebär det att ett större antal rum placeras ut vilket leder till fler regioner som behöver
sammankopplas.

Figur 37 Genomsnittet vid olika antal rum i Bucks algoritm
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5.3.2 Densitet och Relativ Storlek
I undersökningen går det även att utläsa tydligt att den genomsnittliga densiteten på innehåll
genererat av Bucks algoritm är väldigt mycket högre jämfört med BSP. Genom att kolla på
resultaten över den relativa storleken visas en tydlig förklaring till varför densiteten skiljer sig
så stort mellan algoritmerna. Resultaten på den relativa storleken visar att innehåll genererat
av Bucks algoritm nästan har tre gånger så hög relativ storlek jämfört med innehåll genererat
av BSP. I figur 38 syns det hur stor andel av det totala tillgängliga utrymmet som består av
korridorer i innehåll genererat av respektive algoritm vid de storlekar som användes i
undersökningen. Den faktor som påverkar skillnaden i densitet mest är alltså den relativa
storleken vilket också bekräftas i figur 39 där genomsnittsdensiteten hos algoritmerna utan
den genomsnittliga relativa storleken redovisas.
Även om den relativa storleken skiljer stort mellan algoritmerna visar figur 38 att den
genomsnittliga andelen korridorer som byggs upp inom varje algoritm är procentuellt lika stor
oavsett storlek. Att så skulle ske inom BSP var inte oväntat då antalet korridorer beror på
antalet rum som placeras samt att programmet eftersträvar korta korridorer mellan rummen.
Inom Bucks algoritm var resultatet mer oväntat då den kortaste möjliga vägen inte eftersträvas
vilket leder till varierande längder på korridorerna som byggs upp. Att Bucks algoritm ändå
bygger upp en så pass stabil andel korridorer beror på att antalet rum som placeras i
algoritmen fyller ut en för stor del av det tillgängliga utrymmet.
När mycket rum byggs upp i Bucks algoritm så befinner sig alla rummen mycket närmare
varandra samt så minskar andelen tomma utrymmen att bygga labyrinter på. När rummen
befinner sig närmare varandra och andelen tomma utrymmen minskar så påverkar det
möjligheten för artefakten att bygga upp långa slingriga korridorer som endast används för att
sammankoppla två stycken rum. När mycket rum och yta används blir alltså korridorerna
mycket kortare och mycket mindre slingriga jämfört med när ett mindre antal rum byggs upp.
Den enda tydliga skillnaden inom relativ storlek och densitet är spridningen på resultatet hos
respektive algoritm, speciellt inom Bucks algoritm. Vid den mindre storleken 125x125 så
genererade Bucks algoritm innehåll med en densitet kring cirka 48% till 55%. I den större
storleken 500x500 genererade Bucks algoritm istället innehåll med en densitet från cirka 52%
till 54%. Spridningen på densiteten förändrades alltså beroende på vilken storlek som
användes vid genereringen. Även inom BSP fanns det en större spridning då densiteten på
innehåll av storlek 125x125 var cirka 40% till 45% och innehåll av storlek 500x500 var cirka
42% till 43%.
Inom den relativa storleken var spridningen större inom Bucks algoritm och lägre inom BSP
jämfört med spridningen för densitet. Vid den mindre storleken 125x125 så var relativa
storleken mellan cirka 30% till 40% jämfört med 500x500 där spridningen endast var cirka
34% till 36%. Inom BSP var det inte en lika stor skillnad i spridning över storlekarna då den
relativa storleken vid 125x125 var cirka 11% till 14% jämfört med 500x500 där den var cirka
12% till 13%.
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Figur 38 Tabell över relativ storlek

Figur 39 Densiteten utan relativ storlek
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5.4 Slutsats
Slutsatsen som kan dras ifrån undersökningen med tillhörande analys är att resultaten mellan
algoritmerna skiljer sig på ett tydligt sätt. Genereringar av Bucks algoritm tar längre tid att
genomföra jämfört med en generering av BSP samtidigt som den producerar innehåll med en
högre densitet och relativ storlek. Resultatet av den högre densiteten som kan härledas till den
relativa storleken är att det finns mycket mer korridorer i en generering av Bucks algoritm
jämfört med BSP. Inom algoritmerna är istället genomsnittet på egenskaperna konsekventa
och skiljer sig inte särskilt mycket oavsett vilken storlek på genereringen som används förutom
genereringstiden som tydligt ökar vid större storlekar. Den största skillnaden i egenskaper är
spridningen på genereringarna där spridningen är som störst på lägre storlekar och sjunker ju
större storlek som används.
Att avgöra vilken algoritm som bäst passar in vid procedurell generering inom roguelike
dungeon crawlers är mycket beroende på syftet med korridorerna i spelet. Om alla områden
av intressen, exempelvis områden som innehåller fiender och/eller skatter, endast ska existera
i rum så kan BSP vara mest lämplig. Anledningen till att BSP kan ses som lämpligast i de fall
där endast rum är områden av intressen är då korridorernas syfte i spelet då endast är att vara
en väg mellan rum. När korridorer inte syftar till att vara ett område av intresse innebär det
att ingenting kommer ske när spelaren väl befinner sig i korridorerna, så långa och slingriga
korridorer är inte nödvändigtvis önskvärda då spelaren förmodligen kommer tröttna då de
enbart finns till för att öka tiden det tar att navigera genom kartan.
Om områden av intressen istället kan existera både inom korridorer och rum kan det finnas
anledning till att använda Bucks algoritm. När det finns möjlighet för fiender att skapas inom
korridorer kan det här leda till att spelaren känner sig mer utsatt i en trång korridor jämfört
med ett öppet rum vilket i vissa fall kan vara önskvärt. Även slingriga vägar kan vara en
önskvärd del av genereringen i de fall där spelaren inte ska veta vad som befinner sig runt ett
hörn. I sådana fall skulle en lång rak väg leda till att spelaren kan se allt som befinner sig
framför honom vilket inte är möjligt med slingriga vägar. Om spelet ändå tillåter att spelaren
vet precis vart fiender befinner sig så kan svängiga vägar även vara användbart om spelaren
inte kan skjuta genom väggar. Om spelaren inte kan skjuta genom väggar innebär det att han
måste förflytta sig närmare fienden och därmed utsätta sig själv för en större fara när
fienderna ska oskadliggöras.
Vid framtida utveckling av spel med egenskaper liknande de fyra tidigare nämnda spelen (se
kapitel 2.3) skulle Bucks algoritm exempelvis kunna användas vid två, The Guided Fate
Paradox (se figur 4) och Heroes of Hammerwatch (se figur 6). Att bucks algoritm skulle kunna
användas vid utveckling av liknande spel som ovanstående baseras på att fiender kan existera
i gångar inom båda spelen vilket innebär att gångarna i spelen är områden av intresse. I
Heroes of Hammerwatch kan inte heller spelaren skjuta genom väggar samt så befinner sig
fiender ofta bakom hörn vilket den slingriga korridorsuppbyggnaden i Bucks algoritm ofta kan
skapa.
Framtida utveckling som liknar de andra två spelen Enter the Gungeon (se figur 3) och Crypt
of the Necrodancer (se figur 5) borde istället använda sig av BSP. Inom spelen finns alla
områden av intresse inom olika rum och korridorer används endast som en väg att ta sig
mellan de olika rummen. Därmed vore det som tidigare nämnt inte önskvärt med långa
slingriga gångar som spelaren förmodligen tröttnat på efter en kortare stund.
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Utöver slutsatsen ifrån undersökningen går det även att dra vissa slutsatser ifrån utvecklingen
av artefakten och tillhörande arbete. Den tydligaste slutsatsen som uppstått under
utvecklingen är graden av kontroll (se kapitel 2.2.6) som existerar naturligt inom Bucks
algoritm. Som exempel kan nämnas antalet rum som algoritmen testar att placera vilket
påverkar densiteten och även den relativa storleken på resultatet. Ett annat alternativ som
finns är valet av multipla anslutningar vilket bestämmer om det får existera mer än en väg
kopplad till ett rum eller inte. Om mer än en väg får kopplas till varje rum i genereringen
påverkar även det densiteten och den relativa storleken på det genererade innehållet då fler
korridorer kommer byggas.

40

6 Avslutande diskussion
Studiens sista kapitel börjar med en kort sammanfattning där målet, tillvägagångssättet och
resultatet av undersökningen presenteras. Efter sammanfattningen sker en diskussion kring
resultatet som erhölls i undersökningen. Diskussionen inleds med en kort problematisering
av den valda metoden, därefter följer en diskussion om validiteten hos studien med för- och
nackdelar på hur den genomfördes.

6.1 Sammanfattning
Syftet med arbetet var att jämföra två metoder som används vid procedurell generering av en
dungeon online där metoderna jämfördes genom värdet på olika egenskaper. Algoritmerna
som undersöktes var Binary Space Partioning (BSP) och Bucks algoritm där egenskaperna
som användes vid jämförelsen var genereringstid, relativ storlek, densitet samt pålitlighet.
Genereringstid beskriver tiden det tar att slutföra genereringen av en dungeon, densitet mäter
använt utrymme, relativ storlek mäter andelen korridorer i densiteten och pålitligheten
beskriver om det är en fullt sammankopplad dungeon eller inte.
Slutsatsen ifrån undersökningen som genomfördes var att BSP genererade dungeons på en
mycket kortare tid jämfört med Bucks algoritm. I gengäld hade Bucks algoritm en större
densitet och en mycket högre relativ storlek. Skillnaden i densitet mellan algoritmerna kunde
till stor del härledas till skillnaden i relativ storlek då den relativa storleken och därmed antalet
korridorer i Bucks algoritm i genomsnitt var tre gånger fler jämfört med BSP. Pålitligheten
hos algoritmerna var 100% där alltså alla genererade dungeons ifrån respektive algoritm
innehade en full sammankoppling. Vid en korrekt implementation ska både Bucks algoritm
och BSP generera en fullt sammankopplad dungeon (se kapitel 3.1) vilket också visade sig vara
fallet.

6.2 Diskussion
Procedurell generering har varit en del av spelutveckling i mer än tre decennier men först på
senare år har det fått ett uppsving inom akademisk forskning. Uppsvinget inom forskningen
har bidragit till många helt nya metoder såväl som nya varianter och kombinationer av äldre
metoder. Av de nya metoderna och varianterna har vissa ett stort behov av mer forskning och
utveckling innan de kan användas inom spelutveckling (Shaker, Togelius & Nelson, 2016). Av
algoritmerna som undersöktes var Bucks algoritm den som behövde mest ny forskning och
utveckling då den är relativt ny och outforskad. Den enda informationen som har hittats är
ifrån Bob Nystrom (Nystrom, 2014) och därför finns det ett behov av mer forskning och
utveckling för att fastställa om den går att använda inom spelutveckling.
Det här arbetet hade som mål att förhoppningsvis ge en större insikt kring egenskaperna och
funktionaliteten vid en potentiell implementation i ett digitalt spel. Metoden som valdes för
studien samt egenskaperna som valdes att undersökas har lett till resultat som visar på tydliga
skillnader i egenskaperna hos respektive algoritm. Resultaten kan därmed användas av
spelutvecklare när det kommer till valet av algoritm baserat på specifika behov i spelet. Men
då alla resultat är rent tekniska i sin natur så visar de inte tydligt vad skillnaden innefattar för
en spelare. I boken Experimentation in Software Engineering (Wohlin et al, 2012) berör
författarna problematiken med att genomföra en teknisk undersökning utan testpersoner.
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Det huvudsakliga problemet med en teknisk undersökning utan testpersoner är svårigheten
med att säga vad resultaten betyder för en individ. Att densiteten på en generering är 45% och
30% av densiteten är relativ storlek säger inte så mycket om hur en spelare skulle uppleva det
genererade innehållet. För att utvidga studiens användbarhet för spelutvecklare bör en
kompletterande undersökning med testpersoner utföras. Där undersökningen fokuserar på
spelarperspektivet och hur skillnaden i egenskaper mellan algoritmerna upplevs av spelare.

6.2.1 Validitet
I undersökningen som beskrivs i rapporten finns ett antal aspekter som måste diskuteras i
form av för- och nackdelar inom studien när det kommer till dess validitet. Den första
aspekten som bör nämnas är antalet genereringar som genomfördes i huvudstudien vilket var
1000 stycken per storlek och algoritm. När 1000 tester genomförs så leder det till en stark
indikation på att resultatet inte kommer skilja nämnvärt jämfört med om 10 000 eller kanske
till och med 100 000 tester genomförs. Vilket i sin tur indikerar att resultaten från studien till
större del representerar verkligheten jämfört med om exempelvis 100 tester genomförts i
undersökningen. Om 100 tester genomförts istället så hade exempelvis ett mindre antal
avvikande tester påverkat undersökningen till en större nivå jämfört med om samma sker vid
1000 genomförda tester.
En annan aspekt värd att diskutera är rumsplaceringen inom Bucks algoritm som anpassades
till antalet rum i en dungeon genererad av BSP. Att rummen anpassades till BSP ledde till ett
jämnare antal rum och därmed en mer rättvis jämförelse men ledde också till ett mindre
optimalt resultat i Bucks algoritm. Att det var mindre optimalt i Bucks algoritm syns i figur 37
där en generering av Bucks algoritm på storlek 500x500 genomfördes med varierande
rumsplacering. Antalet rum som placerades i Bucks algoritm anpassade till BSP kan därmed
ha förändrat resultatet på genereringarna jämfört med om den undersöktes med ett för
algoritmen mer naturligt värde.
Den slutgiltiga aspekten som bör diskuteras är problematiken med avsaknad av tidigare
forskning och information. I Bucks algoritm fanns det tidigare ett problem med
implementationen som påverkade genereringstiden till en stor grad där genereringstiden vid
storlek 500x500 var fyra gånger större än vad den är nu. Tidsökningen noterades under
analysfasen i studien då skillnaden i genereringstid mellan 125x125 till 500x500 var så pass
drastisk att den undersöktes närmare. I undersökningen framkom det att den ökande
genereringstiden till stor del kunde härledas till ett mindre problem i implementationen vilket
enkelt kunde korrigeras när källan väl upptäckts. Det mindre problemet i implementationen
skedde efter att två regioner sammankopplats och den regionen som sammankopplats med en
annan skulle tas bort ur listan med öppna regioner. Innan problemet korrigerats så användes
std::next för att gå igenom hela listan till dess att regionen som ska tas bort hittas. I
korrigeringen används std::find istället som direkt kan hitta vart elementet befinner sig i
listan genom den tidigare nämnda hash funktionen och elementets värde (se kapitel 4.1.3).
Med det här sagt kan det alltså finnas liknande mindre problem som enkelt kan lösas men på
grund av bristande forskning är det svårt att analysera resultaten och fastställa om
implementationen är så korrekt som möjligt.
BSP är i kontrast till Bucks algoritm mycket mer utforskad och därför är det möjligt att
fastställa huruvida implementationen är mer eller mindre korrekt. I en tidigare
studentuppsats (Björklund, 2016) har BSP implementerats i Unity där genereringstiden är på
cirka 0,002 sekunder för en generering av storlek 128x128. I den här studiens implementation
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var genereringstiden lite högre och hamnade på 0,03 sekunder vid 125x125 vilket skiljer sig
på resultatet ifrån uppsatsen. Skillnaden mellan studierna skulle kunna hänvisas till en
bristfällig implementation i den här studien samtidigt ska det noteras att implementationen i
den här studien och studentuppsatsen skiljer sig åt. I uppsatsen tillåter algoritmen att
korridorer byggs ihop med rum och även korsar varandra vilket implementationen i den här
studien inte tillåter. Om skillnaden i genereringstid beror på bristfällig implementation eller
skillnaden i implementation är svårt att avgöra då uppsatsens diagram är svåra att läsa av.
Utöver skillnaden i implementationen kan även hårdvaran som används påverka resultatet då
en bättre hårdvara leder till att genereringen av dungeons går snabbare. Även om resultaten
skiljer sig åt kan uppsatsen användas som en referenspunkt kring implementationens
validitet.

6.2.2 Etik
I takt med det växande antalet personer som har tillgång till och spelar digitala spel har även
problematiken med spelberoende växt. Det här påverkar alla genrer men en genre som har
möjligheten att vara mer beroendeframkallande än de flesta andra genrer är roguelike
dungeon crawlers. I en artikel skriven av Daniel King, Paul Delfabbro och Mark Griffiths
(2010) beskriver författarna olika aspekter inom spel som kan vara en bidragande faktor till
att vissa individer utvecklar spelberoende. Några av aspekterna som nämns är
återspelningsvärde, ökande svårighetsgrad och svårare boss-karaktär vid slutet av en nivå
vilket alla är återkommande inom roguelike dungeon crawlers.
Genrens inhemska återspelningsbarhet är den främsta bidragande faktorn till dess förmåga
att vara så beroendeframkallande. Att återspelningsbarheten är inhemsk beror på att en stor
del av innehållet i spelet är genererat och risken liten att en spelsession någonsin ser exakt
likadan ut. Därmed minskar också sannolikheten för en spelare att tröttna på spelet eftersom
spelaren alltid möts av en ny utmaning när de startar spelet. Då studiens mål är att hjälpa
spelutvecklare producera mer högkvalitativa spel med hjälp av procedurell generering så
riskerar arbetet att bidra till en ökning i spelberoende. Därför är det viktigt att ta hänsyn till
den här problematiken när procedurell generering används för att minska risken för
spelberoende.

6.3 Framtida arbete
När det kommer till möjligheterna att fortsätta arbetet som påbörjats i den här studien finns
ett antal alternativ. Det mest intressanta av alternativen är förslaget som nämndes tidigare (se
kapitel 6.2) om att utöka undersökningen med testpersoner. Arbetet skulle då bestå av att
implementera algoritmerna i ett spel eller en spelprototyp där testpersonerna får möjligheten
att spela igenom ett antal nivåer genererade av vardera algoritm. Nivåerna som används bör
ha genererats och valts ut baserat på kriterier gällande densitet och relativ storlek exempelvis
nivåer med 30% densitet och 20% relativ storlek. Syftet med studien skulle då vara att
undersöka hur skillnader i densitet och relativ storlek upplevs av faktiska spelare. Resultatet
ifrån testerna skulle sedan kunna användas för att sätta resultaten ifrån den här studien i en
kontext.
Ett annat intressant alternativ för framtiden är att utöka arbetet genom att undersöka andra
algoritmer på samma sätt som i den här studien. Syftet vore då att skapa ett bibliotek över
information inom de olika algoritmerna som kan användas vid procedurell generering av
dungeons. I den här studien valdes två algoritmer då de hade mest likheter bland de mest
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använda algoritmerna vid procedurell generering vilket inte är ett nödvändigt kriterium vid
framtida arbeten. Istället hade då fokus varit på att undersöka så många algoritmer som
möjligt och sammanfatta resultaten som erhålls.
Det skulle även kunna vara intressant att undersöka hur olika delar av algoritmerna kan
kombineras. Som exempel skulle korridorsgenereringen i Bucks algoritm kunna kombineras
ihop med BSPs rumsplacering och därmed se hur olika delar av algoritmerna påverkar
resultatet. I det här arbetet har också ett flertal restriktioner implementerats såsom
korridorernas tjocklek eller benägenheten för labyrinten i Bucks algoritm att slingra sig. Det
skulle kunna vara av intresse att ta bort restriktionerna och undersöka om resultatet skiljer
sig nämnvärt ifrån den här studiens resultat. Slutligen skulle en undersökning kunna
genomföras där rummen inte genereras av algoritmerna utan istället skapas i förtid och
slumpas ut ifrån en pool av rum. Användningen av förproducerade rum är idag den vanligaste
metoden inom procedurell generering för att garantera användbarheten och spelbarheten i
varje rum (se kapitel 4.1.2). Det skulle därmed vara av intresse att undersöka hur tillägget av
förproducerade rum påverkar algoritmerna.
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