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Sammanfattning 
 

Evolutionära algoritmer har visat sig vara effektiva för att utveckla spelnivåer. Dock 
finns fortfarande ett behov av nivåer som både uppfyller de krav som spelen har, samt 
att nivåerna som skapas ska vara så olika som möjligt för att uppmuntra upprepade 
spelomgångar. För att åstadkomma detta kan man använda Novelty Search. Dock 
saknar Novelty Search funktioner som gör att populationen vill uppfylla de krav som 
nivåerna ska ha. Arbetet fokuserar därför på att jämföra två Novelty Search baserade 
algoritmer som båda uppmuntrar kravuppfyllning: Feasible Infeasible Novelty Search 
(FINS) och Pareto based Multi-objective evolutionary algorithm (PMOEA) med två mål: 
krav och Novelty Search.  

Studien jämför algoritmerna utifrån tre värden: hur stor andel av populationen som 
följer de ställda kraven, hur bra dessa individer är på att lösa ett nivårelaterat problem 
samt diversiteten bland dessa individer. Utöver PMOEA och FINS implementeras även 
en Novelty Search algoritm och en traditionell evolutionär algoritm. Tre experiment 
genomförs där nivåernas storlek och antalet krav varierade. 

Resultatet visar att PMOEA var bättre på att skapa fler individer som följde alla kraven 
och att dessa individer överlag var bättre på att optimera lösningar än vanlig Novelty 
Search och FINS. Dock hade FINS högre diversitet bland individerna än alla 
algoritmerna som testades. Studiens svaghet är att resultatet är subjektivt till 
algoritmernas uppsättning i artefakten , som sådan borde framtida arbeten fokusera på 
att utforska nya uppsättningar för att generalisera resultatet.  

Nyckelord: Evolutionära algoritmer, krav, Novelty Search, Feasible Infeasible Novelty 
Search, Pareto-based Multi-Objective Evolutionary Algorithm 
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1 Introduktion 
Evolutionära algoritmer har visat sig vara effektiva för att generera spelnivåer, dock behövs 
nivåer som följer spelets regler och designmål. Utöver detta måste nivåerna ha en hög 
diversitet för att undvika repetitiv gameplay. En intressant lösning till detta visade Liapis, 
Yannakakis, & Togelius (2013a) genom att använda en evolutionär algoritm kallad Novelty 
Search. Där algoritmen användes för att bevara en hög diversitet bland nivåerna som 
skapades. Novelty Search introducerades av Lehman & Stanley (2010) som använde 
algoritmen för att skapa robotar som löste svåra labyrinter. Användningen av algoritmen har 
sedan vuxit till att implementeras i flera olika sammanhang.  

Fokus för detta arbete är att jämföra två algoritmer som implementerar Novelty Search: 
Feasible Infeasible Novelty Search (FINS) och Pareto-based Multi-Objective Evolutionary 
Algorithm (PMOEA) i syfte att bedöma hur väl de hanterar olika grader av krav inom roguelike 
dungeon nivågenerering. Arbetets syfte är att analysera styrkor och svagheter utifrån tre 
aspekter: Den första aspekten är hur väl algoritmerna kan utveckla individer som uppfyller de 
krav som ställs. Den andra aspekten är hur väl de kravuppfyllande individerna utvecklas för 
att optimera en lösning till ett nivårelaterat problem. Den tredje aspekten är hur unika de 
kravuppfyllande individerna är. 

För att göra denna jämförelse implementeras fyra algoritmer som skapar dungeon nivåer. 
Utöver FINS och PMOEA implementeras en vanlig Novelty Search baserad evolutionär 
algoritm och en traditionell evolutionär algoritm. Detta för att bättre kunna bedöma 
algoritmernas prestanda. Kraven som nivåerna skulle uppfylla var att alla specialrum i nivån 
skulle kunna nås från dess ingång. Det nivårelaterade problem som nivåerna skulle optimera 
lösningar till var deras vägars längd. Värdet som skulle optimeras var då längden på vägarna 
mellan nivåns ingång och specialrum, där längre vägar var mer önskvärt.  

För att utvärdera algoritmerna mättes tre värden i varje generation: Det första värdet var hur 
stor andel av populationen som uppfyllde alla kraven, vilket fastslog hur effektiv algoritmerna 
var på att generera individer som uppfyllde kraven. Det andra värdet var medelvärdet på 
antalet rum som vägarna bestod av hos de individer som uppfyllde alla kraven, vilket mätte 
hur effektivt individerna optimerade en lösning till det nivårelaterade problemet. Det tredje 
värdet var hur unika de kravuppfyllande individerna var, vilket är ett mått på mångfalden 
bland de individer som uppfyllde alla kraven. 
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2 Bakgrund 
I det här kapitlet presenteras relevant forskning och information. Detta för att ge en överblick 
över hur evolutionära algoritmer är konstruerade. I kapitlet presenteras först hur evolutionära 
algoritmer kopplas till spelindustrin och spelnivågenerering, sedan presenteras hur 
evolutionära algoritmer är konstruerade. Kapitlet avslutas med att förklara de algoritmer som 
är relevanta för studien: Först presenteras en överblick över Novelty Search och sedan en 
beskrivning av algoritmerna FINS och PMOEA som de presenterats inom relevant forskning.  

2.1 Procedurell innehållsgenerering 
Procedurell innehållsgenerering (procedural content generation, PCG) är samlingsnamnet på 
tekniker som kan användas för att automatiskt generera digitalt innehåll med hjälp av en eller 
flera algoritmer. På grund av detta har PCG fått ett stort intresse inom just spelindustrin då 
PCG kan användas för att skapa nytt material till spel utan interaktion från en speldesigner 
(Liapis, Yannakakis, & Togelius 2013b; Preuss, Liapis & Togelius 2014; Liapis, Yannakakis, & 
Togelius 2015).  

PCG som teknik har många fördelar:  

• Det sänker utvecklingstiden för spelet då algoritmer kan skapa material som vanligen 
skulle göras av designers (Liapis et al. 2013b; Preuss et al., 2014).  

• PCG skapar intresse i att spela om ett spel. Detta på grund av att nytt material kan 
genereras för varje spelomgång. PCG algoritmer kan även köras samtidigt som 
spelaren spelar spelet, vilket kan göra dem oändliga (Liapis et al. 2013b; Liapis et al. 
2015).  

• Spelets förutsägbarhet kan minskas.  Genom att skapa nytt material för varje 
spelomgång så vet spelaren aldrig vad som kommer att finnas i nivåerna (Liapis et al. 
2013b).  

• PCG tillåter även spelet att anpassa sig till spelaren samtidigt som spelet spelas, till 
exempel genom att dynamiskt anpassa svårighetsgraden till spelarens egenskaper. 

PCG har fått ett stort intresse inom både kommersiella spelföretag, men också på senare tid 
även inom akademi (Liapis, Yannakakis & Togelius 2013a, s. 16). Inom spelindustrin har PCG 
använts för att genera estetiska material såsom utseendet på vapen och rymdskepp (Liapis et 
al. 2013b, s. 345) samt föremål och spelkaraktärer (Preuss et al. 2014,s. 1). Ett av de största 
användningsområdena för PCG är genereringen av spelnivåer. Några exempel på detta kan 
ses i följande studier: Dungeon crawlers (Melotti & Moraes 2018; Valtchanov & Brown 2012; 
Ashlock, Lee & McGuinness 2011), plattformsspel (Mateas & Mawhorter 2010) och 
strategispel (Liapis et al. 2013a; Liapis et al. 2015). Många speltitlar är beroende av att nya 
nivåer genereras varje gång spelaren spelar spelet (Liapis et al. 2013a), spel såsom Minecraft 
(2009) och Spelunky (2008) exemplifierar detta. Inom akademia skapar PCG och spelnivåer 
intressanta utmaningar för genereringsalgoritmer. Melotti & Moraes (2018), Valtchanov & 
Brown (2012), Ashlock, Lee & McGuinness (2011), Liapis et al. (2013a), Liapis et al. (2015) 
och Mateas & Mawhorter (2010) fokuserar alla på att generera spelnivåer med hjälp av olika 
evolutionära algoritmer och sedan evaluera algoritmernas aspekter.  

Liapis et al. (2013b, s. 345) förklarar hur spelnivåer är bra exempel på hur evolutionära 
algoritmer kan utmanas till att hantera begränsningar. Detta då nivåerna som genereras har 
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krav på att vara spelbara. De tar upp exempel såsom att: En rougelike dungeon måste ha en 
ingång, en utgång och en väg däremellan för att spelaren ska kunna slutföra nivån. En 
platformer måste ha avsatser placerade på ett sätt så att spelaren kan nå dem. Om nivåerna 
inte är spelbara innan slutet av genereringsprocessen så kan spelaren inte slutföra dem. På 
samma vis har många optimeringsorienterade problem krav som måste uppfyllas för att den 
genererade lösningen ska kunna användas. Liapis et al. (2013a, s. 2) tillägger att de flesta 
akademiska arbeten som arbetar med nivågenerering gör detta för att kontrollera det 
slumpmässiga utfallet av de skapade nivåernas utseenden genom att antingen begränsa 
möjliga lösningar till de som fungerar eller att söka efter fungerande lösningar med 
fitnessfunktioner. Med detta kan man se att det är lovande att evaluera och jämföra olika 
evolutionära algoritmer genom spelnivågenerering på grund av möjligheten att ställa tydliga 
krav på resultaten som genereras.  

2.2 Evolutionära algoritmer 
Evolutionära algoritmer (Evolutionary Algorithms, EA) är sökbaserade 
optimeringsalgoritmer som används för att söka efter optimerade lösningar till problem som 
har mer än en lösning (Emmerich & Deutz 2018, s. 594). EA uppnår detta genom att arbeta 
med slumpmässighet och darwinistisk evolution för att generera möjliga lösningar och sedan 
styra dem mot att bli så nära optimala lösningar som möjligt till det specificerade problemet 
(Togelius & Shaker 2016, s. 18; Emmerich & Deutz, 2018, s. 594).  

Togelius & Shaker (2016, s. 18) presenterar den underliggande processen bakom EA. Denna 
process är även visualiserad i figur 1. Först skapas en population av individer, även kallad 
kromosomer eller lösningar. Varje cykel av algoritmen, varje generation, blir populationen 
utvärderad baserat på ett eller flera mål (utvärdera fitness i Figur 1). Målen skrivs av designern 
och specificerar vad individerna bör arbeta mot under genereringsprocessen. I situationer där 
individer är spelnivåer, såsom i Melotti & Moraes (2018), kan ett mål vara att nivåer ska vara 
så stora som möjligt. Inom labyrintnavigering, som i Lehman & Stanley (2011), kan ett mål 
vara att komma så nära slutet av labyrinten som möjligt.   

 

Figur 1 Generella processen av evolutionära algoritmer. 

Hur väl en individ löser problemet mäts och sparas som ett värde, detta kallas för en individs 
fitness. Ju bättre en individ uppnår målen, desto högre fitness får den. Individer som har högre 
fitness än andra har större chans att bli föräldrar och sprida sina gener till nästa generation 
(urval i figur 1). De bättre individerna skapar då nya individer, avkommor, genom att 
rekombinera deras gener (rekombination i figur 1). Mutation kan även förekomma där en färre 
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del av avkommornas gener ändras på ett slumpmässigt sätt (mutation i figur 1). De nya 
individerna ersätter sedan individer med lägst fitnessvärden. Detta betyder att i nästa 
generation finns fler individer med mer anpassade gener som förhoppningsvis kan skapa 
bättre lösningar till problemet (Togelius & Shaker 2016, s. 18-20; Emmerich & Deutz, 2018, s. 
954). Som sådan fortsätter algoritmen varje generation genom att först utvärdera 
populationen, sedan välja ut de individer som är bättre anpassade till att lösa problemet och 
slutligen använda dem för att ersätta de sämre individerna. Algoritmen körs till ett 
stoppkriterium har uppnåtts (Togelius & Shaker 2016, s. 18-20; Emmerich & Deutz, 2018, s. 
954). 

2.2.1 Representation 
Det första steget i att skapa en EA är att bestämma hur individer ska representeras.  
Representationen är samlingsnamnet på hur individers gener ser ut och hur de används för 
att skapa individer som löser det angivna problemet (Eiben & Smith, 2015, s. 49). En 
representation består av en genotyp samt en metod för hur genotypen ska översättas till en 
fenotyp. En genotyp är då de instruktioner som används för att skapa en individ och en fenotyp 
är genotypen översatt till en individ som försöker lösa problemet (Togelius & Shaker, 2016, s. 
20; Eiben & Smith, 2015, s. 49).  Inom spelnivåer, som i Melotti & Moraes (2018), är 
genotypen instruktioner till hur nivån ska genereras och fenotypen är utseendet av den färdiga 
nivån. Inom labyrintnavigering, såsom i Lehman & Stanley(2011), är genotypen strukturen på 
det neurala nätverket som styr roboten och fenotypen är själva roboten som försöker lösa 
labyrinten.  

Valet av representation är grundläggande för alla EA då alla komponenter som följer: val av 
mutation, rekombination, mutation och fitnessfunktioner bygger på dessa. På grund av detta 
är genotyper oftast starkt anpassade till det problem som försöker lösas.  Detta betyder att två 
implementationer som försöker lösa samma problem kan variera stort i deras resultat (Eiben 
& Smith, 2015, s. 49). Trots detta finns likheter i hur genotyper är konstruerade. Eiben & Smith 
(2015, ss. 49-78) presenterar detta genom att hänvisa till ett antal olika strukturer på 
genotyper. Dessa strukturer visar enbart uppsättningen av gener. Hur dessa gener blir lästa är 
upp till designern som skapar algoritmen. Några av exemplen som de tar upp är: 

• Binary representation. Här består genotypen av en vektor av bits. Som sådan kan varje 
gen antingen ha ett värde av 1 eller 0 (Eiben & Smith, 2015, s. 51).  
 

• Integer representation, där genotypen består av en vektor av integers, där varje gen, 
varje värde i vektorn, består av ett heltal (Eiben & Smith, 2015, ss. 54-55). 
 

• Float-point representation, där genotypen består av en vektor av float-point värden, 
där varje gen består av ett decimal tal (Eiben & Smith, 2015, s. 56). 
 

Dessa strukturer kan i sin tur användas för att konstruera andra strukturer. Till exempel kan 
integer representationen översättas till en trädstruktur. Detta visas i Valtchanov & Brown 
(2012, ss. 28-29) där genotypen är en trädstruktur och varje värde i trädet representerar ett 
rum som ska placeras i nivån. Trädstrukturen visar då på vilka rum som ska kopplas ihop efter 
översättningen till spelnivå. Ett annat exempel är användningen av en matris. Holmgård et al. 
(2015, ss. 9-10) genererade spelnivåer genom att låta varje position i matrisen representera en 
position i nivån, medan värdet i matrisen representerar en specifik typ av miljö. 
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Varje evolutionär algoritm kräver en metod för att översätta en genotyp till en fenotyp. 
Metoden varierar från implementation till implementation och kan se ut olika beroende på 
designers behov. Däremot finns en distinktion mellan direkt och indirekt översatta genotyper. 
Hao och Liu (2015, ss. 781-782) ger en tydlig definition på deras skillnader: En direkt 
representation är en representation vars gener kan användas direkt när man översätter från 
genotyp till fenotyp. Detta betyder att ingen typ av översättning behövs för att kunna använda 
genernas värden. Detta är i motsats till en indirekt representation, där generna är inkodade 
och måste ändras under översättningen till fenotypen.  

Togelius & Shaker (2016, s. 21) demonstrerar skillnaden mellan direkta och indirekta 
representationer på ett mer detaljerat sätt. Detta genom sätta upp olika typer av 
representationer på ett spektrum från direkt till indirekt. De använder då spelet Super Mario 
Bros för att ge exempel på hur samma nivå kan ha olika grader av direkthet utifrån hur de 
representeras i en evolutionär algoritm: 

1. Directly, as a level map, where each variable in the genotype corresponds to 
one “block” in the phenotype (e.g. bricks, question mark blocks, etc.). 

2. More indirectly, as a list of the positions and properties of the different game 
entities such as enemies, platforms, gaps and hills [...] 

3. Even more indirectly, as a repository of different reusable patterns (such as 
collections of coins or hills), and a list of how they are distributed (with various 
transforms such as rotation and scaling) across the level map [...] 

4. Very indirectly, as a list of desirable properties such as number of gaps, 
enemies, coins, width of gaps, etc. [...] 

5. Most indirectly, as a random number seed.  

Togelius & Shaker, 2016, s. 21 

2.2.2 Rekombination 
Rekombination, även kallad crossover, är processen där nya individer skapas genom att 
använda gener från en eller flera föräldrar. Detta skiljer sig från naturlig evolution då fler än 
två individer kan passera deras gener till deras avkomma (Eiben & Smith, 2015, s. 50). 
Rekombination baseras mycket på den representation som används. Som sådan kan 
rekombination se olika ut för en genotyp med trädstruktur och en med integer representation. 
Eiben & Smith (2015, ss. 51-54) presenterar några rekombinations metoder för de vektor 
baserade representationerna som togs upp i 2.2.1: 

• One point crossover. Denna teknik, som visas i figur 2, tar strängen av gener i 
genotypen (binary, integer eller float-point värden) och separerar strängen på en 
slumpmässig punkt, sedan skapas två nya individer genom att byta plats på strängarna 
(Eiben & Smith, 2015, s. 52; Schwab, 2009, s. 523).  
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Figur 2 One point crossover på en binary representation. Källa: Eiben & Smith 
(2015, s. 53) 

• N point crossover, som visas i figur 3, liknar one point crossover. Men istället för att 
genotyperna på ett ställe, så separerar den genotyperna på n olika ställen. Två nya 
individer skapas sedan genom att kombinera de separerade strängarna (Eiben & 
Smith, 2015, s. 53; Schwab, 2009, s. 523). 

 

Figur 3 N point Crossover på en binary representation. I det här fallet 2 
punkter. Källa: Eiben & Smith (2015, s. 53) 

• Uniform Crossover, som visas i figur 4. Istället för att separera strängen på olika 
ställen, rekombinerar uniform crossover gener genom att behandla varje gen 
individuellt. Genom slumpen bestäms vilken avkomma som får vilken gen. Ett konkret 
exempel kan vara att en bool får sitt värde slumpmässigt valt för varje gen i 
föräldrarnas genotyp. Om boolen är sann så får ena avkomman genen från den ena 
föräldern och andra avkomman får genen från andra föräldern. Tvärtom om boolen 
blir falsk. Med detta blir varje gen slumpmässigt tilldelad till varje avkomma (Eiben & 
Smith, 2015, s. 53; Schwab, 2009, s. 523). 

 

Figur 4 Uniform Crossover på en binary representation. Källa: Eiben & Smith 
(2015, s. 54) 

2.2.3 Urval 
Urval (selection) av individer är processen som bestämmer vilka individer som får 
rekombinera deras gener till nya individer för nästa generation. För att rikta den evolutionära 
algoritmen mot att ha en population med individer som har hög fitness, så bör chansen att bli 
vald vara högre om individen har en relativt högre fitness (Lipowski & Lipowska, 2012, s. 
2193). Två av de vanligaste urvalsmetoderna är roulette wheel selektion och tournament 
selektion.  

Roulette wheel selektion visualiseras i figur 5 och baseras på att chansen för en genotyp att bli 
vald ska vara proportionell till dess fitness.  Namnet Roulette wheel kommer från att man kan 
se urvalet som ett rouletthjul, vars fack representerar de individer som kan väljas.  Storleken 
på en individs fack blir då proportionell till dess fitness, där en högre fitness ger ett större fack, 
vilket i sin tur ger en större chans att bli vald till rekombination. Valet av individer tas då fram 
genom att ”spinna hjulet” och välja den individ pilen landar på. Storleken på varje roulettehjul 
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kan variera beroende på designerns önskemål. Där det största hjulet innehåller alla individer 
i populationen och det minsta innehåller endast en individ (Scwab, 2009, s. 522; Negnevitsky, 
2005, s. 225-226).  

Individerna som väljs till hjulet blir valda genom slumpen, vilket betyder att de bästa 
individerna inte har någon garanti till att få sprida sina gener vidare till den nästa 
generationen. Utöver detta tas individer inte bort när de har blivit utvalda, vilket betyder att 
samma individ kan bli vald för rekombination flera gånger (Schwab, 2009, s. 522). 

 

Figur 5 Roulette wheel selektion där hjulet består av 5 individer, W1 till W5. 
Delen av linjen som varje individ ockuperar är proportionell till deras fitness.  r är ett 

randomiserat värde mellan 0 och summan av individernas fitness och används för 
att bestämma vilken individ som blir vald. Källa: Lipowski & Lipowska (2012, s. 

2194)   

Tournament selektion bygger på att slumpmässigt placera individerna i mindre grupper och 
sedan välja den bästa individen i varje grupp till rekombination, där den bästa individen är 
individen med högst fitness.  Varje grupp kallas för en turnering (tournament) där den bästa 
individen alltid vinner. Liknande Roulette wheel så kan samma individ bli vald till flera 
turneringar, då deras medlemmar väljs på ett slumpmässigt sätt. På grund av detta så finns 
det inte heller här någon garanti till att de bästa individerna får sprida sina gener vidare till 
den nästa generationen (Schwab, 2009, s. 522; Valtchanov & Brown, 2012, s. 29). 

2.3 Novelty Search 
Sökrymder är ett koncept som kommer att tas upp mycket under studiens gång. En sökrymd 
definierar den rymd som innehåller alla möjliga lösningar som algoritmens individer kan anta. 
Ett konkret exempel på en sökrymd kan ses i Liapis, Yannakakis & Togelius (2013a), där 
sökrymden är alla möjliga uppsättningar av artikelns genotypmatris. Varje uppsättning av 
värden som matrisen representeras då av en punkt i deras sökrymd. Genom att definiera en 
fitnessfunktion guidas individerna mot den delen av rymden som innehåller lösningar som är 
optimerade för problemet. Däremot när endast fitnessfunktioner definierar vad som är 
effektivt, så kan individerna ledas till att samlas vid en punkt i sökrymden.  Detta är på grund 
av att fitnessfunktionen alltid försöker optimera individer. Individerna vandrar då mot ett 
lokalt optimum i sökrymden för att dessa gener skapar individer med högre fitness. Dock 
stagnerar de där på grund av att alla omgivande lösningar resulterar i ett lägre fitnessvärde. 
Individerna kan inte lämna det lokala optimumet förrän ett bättre lokalt optimum kan hittas 
genom rekombination eller mutation, vilket inte alltid förekommer. Som resultat utvecklas 
inte populationen vidare. Detta problem kallas för premature convergence (Lehman & Stanley 
2011, s. 211; Lehman & Stanley 2010, s. 837; Melotti & Moraes 2018, s. 2; Liapis et al. 2013a, s. 
2). 

En lösning till premature convergence föreslogs av Lehman & Stanley (2010) då de 
introducerade Novelty Search (NS). NS skiljer sig från traditionella EA genom att ignorera 
fitness helt och hållet under genereringen. Istället för att söka sig mot ett globalt optimum 
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genom fitnessfunktioner, så fokuserar NS på att utforska sökrymden så mycket som möjligt 
(Lehman & Stanley 2011, s. 213). Som sådan fokuserar NS inte på några designerspecificerade 
mål, utan enbart på hur nya individer är från tidigare generationer. Hur ny en individ är 
baseras på den nuvarande populationen samt ett arkiv av tidigare generationers individer. 
Som sådan drivs algoritmer bort från att prova samma lösningar flera gånger. Detta löser 
problemet med premature convergence då individer inte får några fördelar i att stanna i lokala 
optimum (Lehman & Stanley 2011, s. 213; Lehman & Stanley, 2010, s. 837; Melotti & Moraes 
2018, s. 2; Gomes, Mariano & Christensen, 2015, s. 943). Med detta har NS visats sig effektiv 
när sökrymden är svår att utforska, när fitnessfunktionen är dåligt definierad eller när målen 
är subjektiva till designerns preferenser (Liapis et al. 2013b, s. 344; Lehman & Stanley, 2010, 
s. 840). 

Att konvertera en traditionell EA till NS är relativt simpelt, byt ut fitnessfunktionen till en 
novelty score funktion (Lehman & Stanley 2011, s. 213; Gomes et al. 2015, s. 944). Formeln för 
novelty score visas i Figur 6 och består av två parametrar: antalet närmaste grannar (k) och 
ett val av distans-funktion (dist). Distansfunktionen räknar ut hur olika två lösningar är i 
sökrymden. Preuss et al. (2014) utforskade tre olika typer av distansfunktioner, en av dessa 
var skillnader mellan varje gen i genotypen som även har använts av Liapis et al. (2013a) och 
Melotti & Moraes (2018). Distans kan även evalueras baserat på beteendet av fenotypen, som 
i Mouret (2011) där en robots slutposition i en labyrint fastslår hur unik en lösning är. 

För att ta reda på hur ny en individ är från tidigare generationer, så måste den evalueras mot 
k av sina närmaste grannar i sökrymden. Detta involverar både individer från den nuvarande 
populationen och individer från ett arkiv av tidigare generationer. Som sådan evalueras varje 
individ baserat på de individer de mest efterliknas.  Om individen har stora skillnader från 
dess närmaste grannar får den ett högre novelty score. Om de är väldigt lika blir värdet mindre. 
De individer som är nyast i varje population placeras i arkivet. Genom att spara de nyaste 
individerna i ett arkiv kan sökrymden stadigt utforskas utan att återgå till lösningar som redan 
har evaluerats (Melotti & Moraes 2018, s. 2; Gomes et al. 2015, ss. 944-945; Preuss et al. 2014, 
s. 4; Liapis et al. 2013a, s. 4; Liapis et al. 2015, s. 6). 

 

Figur 6 Generell version av formeln för novelty score (hur ny en lösning är i 
populationen). K är antalet närmaste grannar, dist är den valda distansfunktionen 
och μ är den i:te närmaste grannen till individ x.  Källor: Lehman & Stanley (2010), 

Liapis et al. (2013a), Preuss et al. (2014), Gomes et al. (2015), Liapis et al. (2015) och 
Melotti & Moraes (2018). 

Novelty Search är dock inte alltid optimal, detta är tydligt i hur algoritmen väljer individer till 
rekombination. NS tittar enbart på hur nya individer är, som sådan finns inga funktioner som 
analyserar hur bra eller dåligt en individ löser det specificerade problemet. På grund av detta 
är risken stor att individer som löser problemet bra blir ointressanta i nästa generation, då de 
inte längre är nya (Liapis et al. 2013b, s. 347). Utöver detta har NS även svårt att hitta optimala 
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lösningar i större sökrymder, där algoritmen måste söka en längre tid för att hitta fungerande 
lösningar (Mouret 2011, ss. 1-2). Lehman & Stanley (2011, s. 214) utökar detta till att säga att 
majoriteten av, om inte alla lösningar som hittas håller inte kraven som ställs. Som sådan 
behöver Novelty Search oftast någon typ av tilläggning för att rikta algoritmen mot att utforska 
den del av sökrymden som har fungerande lösningar. 

2.4 Evolutionära algoritmer med fokus på kravuppfyllning 
I följande delkapitel introduceras algoritmer Feasible infeasible 2 population genetic 
algorithm (FI-2pop GA) och Feasible Infeasible Novelty Search (FINS), två algoritmer som 
utvecklas med syfte att skapa individer som följer de krav som designern vill ha. FINS är 
baserad på FI-2pop GA och som sådan presenteras den först.  

2.4.1 Feasible infeasible 2 population genetic algorithm 
Feasible Infeasible two population genetic algorithm (FI-2pop GA) skiljer sig från traditionell 
EA genom att hantera två populationer. En som består av individer som uppfyller alla krav 
som designern sätter upp för dem (feasiblepopulationen) och en population som består av 
individer som bryter mot en eller flera krav (infeasiblepopulationen). Båda populationerna 
arbetar med egna evalueringsfunktioner, urval och rekombination, och som sådan fokuserar 
populationerna på olika mål (Liapis et al. 2013b, s. 344; Liapis Yannakakis & Togelius 2013a; 
Liapis et al. 2015, s. 1; Holmgård, Liapis, Yannakakis & Togelius 2015 s. 335; Kimbrough, 
Koehler & Wood, 2008, ss. 310,313). Feasibleindivider utvecklas mot att maximera en 
fitnessfunktion. Infeasiblepopulationen utvecklas mot att uppfylla alla kraven som ställs 
(Liapis et al. 2015, s. 4). Som sådan krävs oftast två evalueringsfunktioner, en fitnessfunktion 
som maximerar de aspekter som designern vill ha och en feasibilityfunktion som jobbar mot 
att se till att alla individer uppfyller de krav som finns (Kimbrough et al., 2008, s. 313). Ett 
konkret exempel på skillnaden mellan fitness och feasibility kan finnas i nivågenerering. Där 
kan feasibilitykraven vara att spelaren ska kunna nå alla rum i nivå och fitnessfunktionen kan 
vara att maximera avståndet mellan ingången och utgången. Medan fitness bör bli så högt som 
möjligt så kan man inte använda de nivåer som inte når feasibilitykraven.   

I de två populationerna genomförs rekombination, mutation och urval i isolering. Men vid 
slutet av varje generation kombineras de två populationerna till en, för att sedan separeras 
igen. Som sådan kan individer indirekt överföras mellan populationer baserat på deras 
förmåga att uppfylla kraven. Genom detta kan en avkomma föras över till en annan population 
än dess föräldrar och introducera nytt genetiskt material till respektive population (Liapis et 
al. 2013b; Holmgård et al., 2015 s. 335; Kimbrough et al., 2008, s. 313). Anledningen bakom 
varför de två populationerna isoleras, är så att infeasibleindivider inte ska behöva utmana 
feasibleindivider inom urval. Som sådan bevaras infeasibleindividers gener under 
genereringen. Dessa gener kan i sin tur leda till nya, oförutsedda individer som inte skulle 
förekomma i en traditionell EA (Liapis et al. 2015, s. 6). En visualisering av FI 2pop GA 
algoritmen kan ses i figur 7.  
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Figur 7 En illustration av FI-2pop GA.   

2.4.2 Feasible Infeasible Novelty Search 
Feasible Infeasible Novelty Search (FINS) introducerades av Liapis et al. (2013b) som en 
variation på FI-2Pop GA genom att använda både NS och utforska individer som uppfyller alla 
krav. I likhet med FI-2Pop GA hanterar algoritmen två populationer samtidigt. Det som är 
nytt är att feasibleindivider evalueras genom NS.  FINS arbetsprocess kan ses i figur 8 och 
fungerar på ett sätt liknande FI-2Pop GA. Infeasibleindivider utvecklas mot att uppfylla alla 
kraven som ställs och som sådan rör sig populationen mot en fungerande del av sökrymden. 
Detta kan ses i figur 8b, där alla individer i infeasiblerymden (I) rör sig mot feasiblerymden 
(F). När de däremot placeras i feasiblepopulationen så evalueras de genom NS.  Detta betyder 
att endast den fungerande sökrymden utforskas av NS, vilket skiljer sig från vanlig NS där hela 
rymden utforskas (Liapis et al. 2013b, ss. 343-345; Liapis et al. 2015, s. 6). Med detta fokuserar 
FINS mot att utforska endast de delar av sökrymden som uppfyller alla kraven. Detta ger 
algoritmen en fördel över NS i större sökrymder, där NS har svårare att hitta fungerande 
lösningar.  FINS är då en begränsning av NS som fokuserar utforskningen till endast de 
individer som uppfyller kraven ställda av designern (Liapis et al. 2013b, s. 348). 

 

Figur 8 Visuell representation av Feasible Infeasible Novelty Search. I båda 
bilderna visas en sökrymd som ska utforskas av algoritmen. Sökrymden är uppdelad 
i två kategorier, F för feasible och I för infeasible. Till vänster (8a) visas strax innan 

algoritmen börjar köra. Här är prickarna olika lösningar kartlagda i sökrymden 
baserat på deras evaluering. Om lösningen är i F så är den feasible annars är den 
infeasible. Till höger (8b) visas skillnaden efter en generation, pilen indikerar var 

avkomman placeras och som sådan ses riktningen som populationens individer åker 
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emot. I bilden kan man se hur feasibleindivider utforskar delarna av sökrymden med 
fungerande lösningar, medan infeasibleindivider fokuserar på att ta sig dit. Källa: 

Liapis et al. (2015, s. 8). 

2.5 Pareto baserade evolutionära algoritmer med flera mål 
Pareto based Multi-Objective Evolutionary Algorithms (PMOEA) är ett samlingsnamn för 
evolutionära algoritmer som arbetar mot att hitta nära optimala lösningar med flera, oftast 
motstridande mål (Shaker, Smith & Yannankakis 2016, s. 195). Det som gör algoritmerna 
pareto baserade är att de rangordnar lösningar efter pareto dominans (Emmerich & Deutz, 
2018, s. 586; Mouret, 2011, s. 4). 

Pareto dominans är baserat på hur väl en individ, överlag, är bättre än en annan. Shaker et al. 
(2016, s. 196) och Mouret (2011, ss. 3-4) definierar att individ A dominerar individ B baserat 
på två kriterier:  

• Alla mätvärden (såsom fitness och diversitet) i A är lika höga som i B.  
• A har minst ett mätvärde som är högre än B.  

Den samling individer som inte domineras av någon annan individ i populationen kallas då 
för den icke dominerande pareto fronten. De individer som endast domineras av individerna 
i pareto fronten kallas för andra fronten eller rank 2. De individer som domineras av 
individerna i andra fronten placeras i tredje fronten eller rank 3, och så vidare. Med detta kan 
hela populationen placeras i olika fronter, baserat på hur väl de dominerar andra individer i 
populationen (Mouret, 2011, ss. 3-4).  

Melotti & Moraes (2018) och Lehman & Stanley (2011) arbetar med PMOEA som har 
anpassats till att ha två typer av mål: fitness och Novelty Search. Som sådan fokuserar 
algoritmerna på att skapa individer som maximerar novelty och fitness samtidigt. Syftet 
bakom detta är att maximera båda aspekterna samtidigt utan att föredra den ena ovanför den 
andra. Resultatet för både Mouret (2011, s. 10) och Lehman & Stanley (2011, s. 216) visade att 
en kombination av både fitness och novelty var bättre på att utveckla båda aspekterna än när 
de två aspekterna fokuserades var för sig. I deras experiment arbetar båda med NSGA-2 
algoritm med olika uppsättningar av mätvärden. 

2.5.1 Non dominated sorting genetic algorithm 2 
Non dominated sorting genetic algorithm 2 (NSGA-2) introducerades i Kalyanmoy, Pratap & 
Agarwal (2002) och består av två komponenter, en icke dominant sorteringsfunktion som 
sorterar individer baserade på hur de dominerar de andra individerna i populationen, samt en 
diversitet mekanism kallad Crowding distance funktionen, som arbetar mot att skapa en så 
utsprid front som möjligt. Detta genom att föredra individer som är unika i varje front. NSGA-
2 är en algoritm som går emot elitism, som sådan evalueras både den nuvarande populationen 
och deras barn i varje urval. Processen av NSGA-2 kan ses i figur 9. 
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Figur 9 Processen av NSGA-2. Algoritmen börjar till vänster där individerna 
sorteras baserat på dominans från både den nuvarande populationen Pt och deras 

avkommor Qt. Därefter skapas fronter tills tillräckligt med individer finns för en ny 
population. I varje front F får varje individ ett distansvärde baserat på crowding 

distance funktionen, vilket sedan används för urval till nästa generation Pt+1. Bilden 
är återskapad från källan Kalyanmoy et al. (2002, s. 186). 

Icke dominerande sortering inom NSGA-2 bygger på att varje individ hanterar två värden, en 
integer n som definierar hur många individer som dominerar den, samt ett set s som bestående 
av individer som denna individ dominerar. För att hitta den icke dominerande fronten letas 
efter individer vars n värde är 0, detta är den icke dominerande pareto fronten och består av 
individer vars mätvärden inte kan bli dominerade. Detta är enligt NSGA-2 de bästa 
lösningarna i populationen. 

 Efter att den första fronten har hittats reduceras n värdet hos alla individer i deras s set. Som 
sådan kan nästa front hittas genom att återigen söka efter individer med ett n värde av noll. 
Dessa individer blir nästa front. Så fortsätter sorteringen tills det finns tillräckligt med 
individer för att skapa en ny population (Kalyanmoy et al. 2002, s. 184; Emmerich & Deutz, 
2018, s. 595).  

Efter valet av icke-dominerande individer så tilldelas individerna i varje front ett distansvärde 
baserat på Crowding distance funktionen. Här sorteras individer i varje rank baserat på hur 
lika individerna är baserat på evalueringsvärdena, där individer som är mer olika får högre 
distansvärde än andra. Med både front och distans kan varje individ placeras i en rangordning 
baserat på en så kallad partial order funktion (Kalyanmoy et al. 2002, s. 185). Mouret (2011, 
s. 4) anger även att crowding distance är till för att bevara diversiteten och sprida ut individer 
i varje front. Som sådan kan operatorn bytas ut med andra tekniker så som fitness sharing och 
diversiteten av varje genotyp. 

Partial order rangordnar individer baserat på front och crowding distance.  Som sådan 
rangordnas individ I över individ J baserat på om individ I är i en högre front (mindre 
dominerad) än individ J, eller om de båda har samma rank så rangordnas I över J om I har ett 
högre crowding distance värde. Som sådan får varje individ en rangordning från 0 till 
populationens storlek. Det är detta värde som används vid urval i den underliggande 
evolutionära algoritmen (Kalyanmoy et al. 2002, s. 185 -186). 
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3 Problemformulering  
Inom relevant forskning kan man se en trend av att implementera Novelty Search till redan 
etablerade evolutionära algoritmer och sedan analysera deras effektivitet inom olika aspekter. 
Forskarna testar oftast algoritmerna emot traditionella EA eller vanlig NS, mot aspekter 
såsom att individer ska hålla krav eller att maximera populationens diversitet och fitness.  
Studier såsom Liapis et al. (2015), Melotti & Moraes (2018), Lehman & Stanley (2011) och 
Mouret (2011) visar på hur denna struktur kan påvisa styrkor och svagheter i de algoritmer de 
presenterar. Detta skapar intressanta frågor om hur de olika algoritmerna arbetar mot 
varandra, givet att de har samma representation, urval, rekombination, mutation och 
fitnessfunktioner.  

En anmärkning som grundade arbetets frågeställning var Mouret (2011, s. 2) kommentarer 
om att PMOEA är bättre strukturerad för att hantera flera mål än algoritmer som byter mellan 
fitness och Novelty Search.  Han försvarar detta med att säga att algoritmer som byter mellan 
olika mål måste definiera ett kriterium för när bytet ska förekomma, vilket kan vara svårt att 
definiera i många sammanhang. PMOEA undviker då detta problem genom att evaluera båda 
målen samtidigt. Det som gör detta påstående intressant är det faktum att Liapis et al. (2013a) 
bryter mot detta med FINS, en algoritm som byter individens mål när den uppfyller alla 
kraven, och fortfarande får lovande resultat. Man kan lägga fram argumentet att Mouret 
(2011) inte menade på prestationen av algoritmen. Utan enbart på hur enkelt det är att 
implementera den. Däremot talar detta inte för resultaten man kan få genom att välja PMOEA 
framför en algoritm där mål byts under genereringen. Detta ställer då frågan om det är 
effektivare att byta mål under utvecklingen av individer. Kan man få bättre resultat genom att 
tvinga individerna att byta mellan två mål, eller är det effektivare att utveckla båda målen 
samtidigt?  

Baserat på att en jämförelse mellan FINS och PMOEA inte har presenterats i relevant 
forskning, samt att PMOEA saknar utvärdering då dess mål är krav och novelty. Så blir 
arbetets frågeställning: Vilka styrkor och svagheter finns det med att använda PMOEA och 
FINS för att generera roguelike dungeon nivåer med krav. Mer specifikt evaluerar och 
analyserar arbetet vilka styrkor och svagheter det finns med algoritmerna utifrån tre 
mätvärden: Feasibility, Fitness och Diversitet.  

• Feasibility definierar hur väl en lösning följer de krav som ställs.  Definitionen kan 
läsas i detalj under 3.1.2. Feasibility evaluerar hur väl respektive algoritmen kan 
utveckla individer som följer kraven som ställs. 
 

• Fitness är hur väl individerna i respektive algoritm utvecklas till att lösa arbetets 
nivårelaterade problem. Definitionen kan läsas i detalj under 3.1.2. Genom att evaluera 
fitness i populationen är det möjligt att se hur lösningar kan optimeras utöver att 
enbart nå de krav som ställs.  Detta visar då på hur väl varje algoritm kan vidare 
optimera lösningar. 
 

• Diversitet är baserat på hur unik varje individ är från alla andra individer i en 
population, som sådan mäts diversitet efter hur unik varje nivå är från de andra 
individerna i populationen. En mer detaljerad förklarning av diversitet finns under 
3.1.2. Genom att evaluera diversiteten kan man se hur varje algoritm hanterar att 
utveckla och bevara unika individer i deras population. 
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Undersökningen fokuseras på individer som följer de ställda kraven. Med andra ord så måste 
individen följa alla satta krav för att kunna examineras närmare. Detta då PCG inom 
speldesign har ett behov av algoritmer som skapar material som följer spelets regler. Styrkor 
och svagheter definieras som aspekter av algoritmerna som är bättre eller sämre än de andra 
testade algoritmerna. Som ett exempel har FINS en styrka över PMOEA om den genererar ett 
större antal individer som följer designerns krav.  

För att anpassa PMOEA implementationen till att kunna jämföras mot FINS har målen i 
algoritmen blivit att maximera antalet individer som följer kraven och deras novelty. För att 
förenkla terminologin kommer hädanefter PMOEA enbart mena på algoritmen med denna 
uppsättning. 

Arbetet fokuserar på genereringen av roguelike dungeon nivåer. Dels för deras enkla och 
tydliga struktur och utvärdering, men också för deras lovande användning i tidigare forskning. 
Melotti & Moraes (2018), Liapis et al. (2013a), Liapis et al. (2015), Valtchanov & Brown (2012) 
och Holmgård et al. (2015) har alla använt roguelike dungeons vid utvärdering av algoritmer 
och har genom detta fått resultat på algoritmernas styrkor och svagheter. 

3.1 Metod beskrivning 
För att besvara frågeställningen implementeras FINS och PMOEA i en gemensam 
utvecklingsmiljö där individerna har samma representation, urval, mutation och 
rekombination. De individer som algoritmerna genererar examineras vidare, där styrkor och 
svagheter kartlagts baserat på aspekterna som specificeras i delkapitel 3.1.2.  

Undersökningen implementerar fyra genetiska algoritmer: en traditionell EA, en NS, en 
PMOEA och en FINS.  Den traditionella EA och NS är med för att ge en grund till 
algoritmernas resultat, med detta får arbetet en grundlig jämförelse och att det blir lättare att 
identifiera styrkor och svagheter. Tre olika experiment används för att evaluera varje algoritm, 
varje test representerar en typ av krav som kan ställas till algoritmerna: Ett experiment med 
enkla krav, ett med medelsvåra krav och ett med svåra krav. Denna struktur har tidigare 
använts inom studier såsom Liapis et al. (2015) och Holmgård et al. (2015) och ger en 
upplösning på resultatet för varje algoritm. 

3.1.1 Representation av individer 
En direkt representation har visats sig användbar i studier såsom Liapis et al. (2013a), Liapis 
et al. (2015) och Holmgård et al. (2015). Dock är den dyrare att evaluera än en indirekt 
representation. En indirekt representation har fördelen i att den representerar gener på en 
instruktiv nivå och som sådan behövs färre gener för att slutföra uppgiften (Togelius & Shaker, 
2016, s. 21). Fördelen med indirekt representation är att färre gener behöver jämföras och att 
det då kommer att gå fortare att genomföra större processer som uträkningen av novelty score 
för NS.  Nackdelen med detta, som visas tydligt i Valtchanov & Brown (2012) och Melotti & 
Moraes (2018), är att de kräver en större översättningsprocess för att översätta från genotyper 
till fenotyper. Där ett av de mer avancerade fallen är Valtchanov & Browns (2012) 
kollisionshantering. Eftersom arbetets fokus är på att undersöka algoritmernas styrkor och 
svagheter, så sågs det inte som produktivt att arbeta med en indirekt representation. Detta gör 
det svårare att se om fel ligger hos översättningsprocessen eller om det ligger hos 
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algoritmernas implementationer. Som sådan används matris genotypen på grund av att den 
är relativt simpel att implementera. 

Undersökningen arbetar med en direkt inkodad matrisrepresentation liknande den i 
Holmgård et al. (2015), individernas genotyp består av en matris. Varje position i matrisen 
representerar ett rum i nivån, där värdet representerar vilken typ av rum det är. De möjliga 
värdena är passerbar, icke passerbar, ingång, utgång eller skatt. Översättningen från genotyp 
till fenotyp är då att direkt översätta värdena till rum och placera dem i samma position som 
värdena har i matrisen. En viktig distinktion i terminologin är att genotypmatrisens värden 
kallas för gener, medan fenotypen refererar till samma värden som rum. Detta är för att 
förtydliga när arbetet diskuterar fenotypen och genotypen.  

3.1.2 Evaluering av individer 
Fyra olika typer av evaluering har implementeras för att genomföra undersökningen: En 
fitnessfunktion, en feasiblefunktion, en diversitetfunktion och en Novelty Search funktion. 
Alla fyra evaluerar populationen inom respektive aspekt. 

Fitnessfunktionen är baserad på Holmgård et al. (2015) och är detsamma för alla algoritmer 
som använder den. Individer får högre fitness baserat på längden av den kortaste vägen mellan 
ingången och utgången, samt längden på den kortaste vägen mellan ingången och varje skatt 
i nivån. Genom att ge högre fitness till längre vägar uppmuntras större och längre nivåer, vilket 
kan vara intressant från en spelares perspektiv då nivåerna måste utforskas för att hitta 
utgången. Utöver detta ger fitnessfunktionen även bättre fitness till nivåer som har längre 
avstånd mellan deras skatter. Detta genom att ge högre fitness till nivåer baserat på hur lång 
den kortaste vägen är mellan de två närmsta skatterna. Detta uppmuntrar skatter att spridas 
ut över nivån och inte grupperas så långt från ingången som möjligt. Det slutliga fitnessvärdet 
blir då summan av längden för de tre olika typerna av vägar som finns i nivån. Saknas en väg 
blir värdet för denna väg 0. 

Feasiblefunktionen används för att evaluera om nivåer klarar av de krav som ställs. Detta 
betyder att man genom funktionen bör veta om en individ klarar alla krav och om inte, hur 
långt ifrån den är från att uppfylla alla krav. Feasiblefunktionen baseras på fitnessfunktionen, 
den evaluerar om det finns en väg mellan ingången, utgången samt de skatter som finns 
placerade i nivån. Så om åtminstone en väg kan hittas mellan ingången, utgången och alla 
skatter i nivån, så är alla kraven uppfyllda och nivån är feasible. Om en väg inte finns så mäts 
hur nära individen är till att vara feasible baserat på hur många vägar som saknas. Detta 
betyder att om två nivåer jämförs så är den med vägar kopplade till flest skatter/utgången 
närmare feasible. 

Diversitet evaluering är detsamma som i Liapis et al. (2013a) där en individs diversitet baseras 
på en gen-per-gen värdering. Som sådan baseras en individs diversitet på dess rum och deras 
placering. Om två nivåkartor har olika rum på samma position i genotypmatrisen så får 
individen en högre diversitet. Genom denna process jämförs varje individ mot alla andra 
individer i dess population tills summan är uträknad. Medelvärdet av summan blir därefter 
individens diversitet. Genom att evaluera individer baserat på diversitet syns hur unika 
individerna är i varje population, vilket är önskvärt i spelnivåer då det minskar repetitionen 
som spelaren möter i spelet. 

Novelty Search funktionen i studien är baserad på Liapis et al. (2013a). På grund av att 
representationen är direkt inkodad så evaluerar Novelty Search distansfunktionen på en gen-
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per-gen värdering. Dock värderas endast de gener som är delar av vägarna som tas fram. Som 
sådan baseras novelty på vart vägarna är placerade, där nivåerna får ett högre novelty score 
om de inte använder samma rum för att skapa vägarna. Endast vägarna från ingången till 
utgången och skatterna används i denna mätning. Samma rum kan inte förekomma flera 
gånger i jämförelsen, vilket betyder att även om samma rum finns i flera vägar så evalueras 
den endast en gång. Anledningen bakom ändringen från implementationen som Liapis et al. 
(2013a) skapade är att den fokuserar på alla rummen i nivåerna, vilket inte är relevant på 
grund av att arbetet fokuserar på vägarna som skapas. 

3.1.3 Rekombination av individer 
Medan rekombination vanligen används inom evolutionära algoritmer för att introducera nya 
individer med gener som fungerar väl mot att lösa problemet specificerat, så har forskning 
såsom Liapis et al. (2015, s. 23) och Holmgård et al. (2015, s. 335) visat att enbart mutation 
kan leda till bättre individer, snabbare, vid användandet av det här arbetets direkta inkodade 
representation. Holmgård et al. (2015) noterar att detta är på grund av att rekombination gör 
att det tar längre tid att hitta fungerande lösningar. Utöver detta kan rekombination skapa 
icke fungerande genotyper. Ett exempel på detta kan vara individer som får flera ingångar och 
utgångar. Problemet kan lösas med vad Eiben & Smith (2015, s. 208) kallar för en reparation 
funktion: En funktion som söker efter fel i en individs genotyp och förändrar den till en 
fungerande. Dock används den inte i arbetet då det är svårt att definiera en effektiv 
reparationsfunktion utan att styra utseendet av genotypen. Liapis et al. (2015, s. 23) fann även 
att enbart mutation gav mer unika lösningar, snabbare, när sökrymden hade högt satta krav. 
Som sådan används istället enbart asexuella mutationer i det här arbetet. 

3.1.4 Mutation av individer 
Mutationen som används för undersökningen är baserad på Homgård et al. (2015) och sker 
på tre olika sätt: Intilliggande utbyte, översättning och unikt utbyte.  

• Intilliggande utbyte tar en gen i genotypen, noterar dess åtta intilliggande grannar och 
byter sedan plats på den och en av grannarna. Grannar som finns utanför matrisens 
gränser ignoreras. 

• Översättning hämtar ett antal positioner i genotypmatrisen som antingen består av en 
passerbar eller en icke passerbar gen och översätter dem till deras motsatser. Så om 
den valda genen är passerbar, så blir den icke passerbar och vice versa. 

• Unikt utbyte väljer ett antal unika gener (ingången, utgången eller skatter) i matrisen 
och byter slumpmässigt plats på dem. 

Dessa tre mutationer förändrar inte antalet unika gener (ingång, utgång och skatter), och kan 
som sådan inte skapa icke fungerande genotyper då de inte lägger till eller tar bort gener. Detta 
gör dem effektiva för arbetet. 

3.1.5 Urval av individer 
Urvalet av individer avgör vilka individer som får föra sina gener vidare till nästa generation. 
I denna undersökning används roulette wheel selektion som den är förklarad i 2.2.3. Denna 
algoritm användes på grund av dess tendens att välja individer på ett mer slumpartat sätt, men 
också på grund av dess simpla implementation.  
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3.1.6 Experiment 
Tre experiment av olika svårighetsgrader har genomförts för att evaluera algoritmerna och ge 
en upplösning på resultatet. Svårighetsgraden är definierad genom storleken på kartorna och 
antalet skatter som måste hanteras.  Med detta blir sökrymden större och mer krävande att 
hitta fungerande lösningar eftersom svårighetsgraden ökar.  

Varje generation examineras populationen baserat på evalueringstekniker presenterade av 
Eiben & Smith (2015, ss. 147-163) med inslag från evalueringen som skedde i Liapis et al. 
(2013a). Evalueringsteknikerna som används i arbetet kommer då från Eiben & Smith (2015, 
ss. 150-155) som presenterar koncepten: Success rate (SR) och hastigheten av en evolutionär 
algoritm.  

SR är hur stor del av populationen som uppnår en viss godkänd kvalitet, där designern 
bestämmer vad som konstaterar en godkänd kvalitet (Eiben & Smith, 2015, s. 151). SR 
användes även av Liapis et al. (2013a), där kvaliteten för en godkänd nivå var att nivåerna 
skulle hålla alla kraven de ställde. I deras studie baserades sedan alla andra mätvärden endast 
på den del av populationen som blev godkänd. Då det här arbetets mål är att undersöka nivåer 
som håller de krav som ställts, så används SR på ett liknande sätt. Endast de individer som 
följer alla kraven examineras vidare. 

Hastigheten av algoritmer kan evalueras på olika sätt beroende på vad algoritmens syfte är. 
Eiben & Smith (2015, s. 152-155) presenterar detta genom att ange olika sätt som man kan 
mäta en EAs hastighet. De argumenterar emot att använda CPU tid för att evaluera 
hastigheten av algoritmer. Detta då värdena man får är subjektivt till hårdvaran som används, 
vilket skapar icke reproducerbara resultat. Stabilitet i återskapandet av algoritmerna är viktiga 
för just evalueringen av evolutionära algoritmer. Detta då varje körning av algoritmen är i sin 
tur slumpartad. Ett alternativ som de presenterar är att kartlägga algoritmens framkomst 
baserat på hur individernas fitnessvärde förändras över alla generationer som algoritmen kör. 
Som sådan evalueras medelvärdet av populationens fitness i varje generation, detta kan även 
bytas ut till de bästa/sämsta individerna i varje generation. Populationens medelvärde över 
flera körningar placeras därefter emot generationen där värdet förekom. Detta ger en översikt 
över hur värdena minskar eller ökar under algoritmens gång. Detta gör att man kan evaluera 
algoritmernas framkomst på aspekter såsom diversitet och fitness utan att fastna för EAs 
slumpmässiga natur. 

3.1.7 Sammanfattning av metod 
För att då sammanfatta metoden: Tre experiment genomförs med olika svårighetsgrader. 
Under dessa experiment evalueras tre värden: populationens fitness, andelen av populationen 
som följer alla kraven och diversitet. Först evalueras SR baserat på om individerna följer de 
krav som ställts, endast de individer som är godkända används vid utvärderingen av 
algoritmerna. Algoritmernas hastighet utvärderas sedan utifrån både fitness och diversitet. 
Med detta kan man se vilka av algoritmerna som skapar flest nivåer som följer kraven och hur 
algoritmerna utvecklar individers diversitet och fitness under genereringsprocessen.  
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3.2 Metod Analys 
I detta delkapitel analyseras den valda metoden, dess styrkor och svagheter, samt alternativa 
metodval utifrån frågeställningen som valts. Först analyseras hur effektiv den valda metoden 
är utifrån generell forskning. Sedan jämförs den valda metoden emot tidigare arbeten inom 
dungeon nivågenerering. 

3.2.1 Hur effektiv är valda metoden 
En frågeställning som förekom ofta under skapandet av metoden var om arbetet var en 
fallstudie och hur detta kan användas för att bättre besvara problemformuleringen. Ejvegård 
(2009, ss. 35-36) definierar en fallstudie som en studie som arbetar med en liten del av ett 
större förlopp. I situationer då forskare inte har tid eller tillgång till alla möjliga utfall av ett 
verk, så används istället ett specifikt fall för att representera verkligheten. Med detta kan man 
till exempel undersöka en artist utan att gå igenom allt han har skapat. Utan istället analysera 
ett färre antal av hans verk som då får representera honom. Detta stämmer överens med hur 
det här arbetet studerar algoritmerna. Istället för att jämföra alla möjliga representationer och 
fitnessfunktioner för att hitta styrkor och svagheter, så skapades en specifik representation 
som får representera algoritmerna och deras beteenden.  

Hur påverkar detta då metodens förmåga att besvara problemformuleringen? Ejvegård (2009, 
s. 35) varnar att ett ensamt verk aldrig kan fullt representera verkligheten och att de slutsatser 
man drar från resultatet måste reflektera detta. Istället tar han upp att man kan presentera 
slutsatser som antydningar på styrkor och svagheter hos det man undersöker. Att resultatet 
på egen hand inte kan bevisa naturen av verken, men att det kan påvisas med hjälp av andra 
antydningar från andra undersökningar som pekar åt samma håll. Det finns varken tid eller 
resurser för att fullt ut evaluera alla styrkor och svagheter som finns mellan FINS och PMOEA 
för skapandet av roguelike dungeon nivåer. Därför bör arbetet hanteras som en fallstudie som 
försöker hitta antydningar som indikerar styrkor och svagheter med algoritmerna. Detta 
måste reflekteras i de slutsatser som man kan dra utifrån arbetets resultat. 

3.2.2 Alternativa evaluerings aspekter till metoden 
Arbetets utvärderingar fokuserar runt mätvärden såsom fitness och diversitet i 
populationerna som skapas.  Dessa aspekter är oftast kopplade till ämnet evolutionära 
algoritmer. Trots detta så fokuserar artefakten på skapandet av roguelike dungeon nivåer. 
Detta ställer då frågan om frågeställningen skulle kunna besvaras genom att evaluera nivåerna 
från ett spelcentrerat perspektiv. Vilka styrkor och svagheter finns hos algoritmerna när man 
analyserar aspekter som en spelare skulle uppleva om algoritmerna användes för att generera 
nivåer till ett fungerande spel. Många äldre studentarbeten inom dungeon nivågenerering, 
såsom Helge (2018) och Evertsson (2014), fokuserar på att skapa nivåer genom olika 
algoritmer och sedan kvantitativt analysera spelcentrerade aspekter. Dessa aspekter kan vara 
genereringstiden eller densiteten av placerade rum. Medan det kan det vara lovande att 
evaluera dessa aspekter då det kan presentera styrkor och svagheter från spelarens perspektiv, 
så är det svårare att återkoppla detta till de mätvärden som används i studien. Fundamentalt 
fokuserar dessa arbeten på att skapa och evaluera nivåer med fundamentalt olika algoritmer, 
som sådan blir resultatet baserat på nivåerna som skapas och inte algoritmerna som skapade 
dem. Detta blir inte lika effektivt i det här arbetet då algoritmerna arbetar med samma grund: 
samma representation, mutation, urval och fitnessfunktioner.  
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Medan det blir svårare att visa styrkor och svagheter hos de individuella algoritmerna inom 
aspekter såsom densiteten av placerade rum, så kan man istället undersöka andra aspekter. 
Ett exempel kan vara att se om nivåerna skapade är för långa eller för korta. Detta skulle då 
kunna testas med speltestare som spelar igenom en nivå för varje algoritm. Med detta så skulle 
man kunna besvara frågeställningar som till exempel om nivåerna är intressanta att spela. Ett 
annat sätt att evaluera algoritmerna skulle kunna vara genom en av de få aspekter som 
fungerar både för det här arbetet och för äldre studier, nämligen genereringstiden. Medan 
algoritmerna kan vara snabba på att hitta bra lösningar, så kan de ta längre tid att genomföra 
en generation. Man skulle kunna ställa frågan om algoritmerna är lämpliga att användas för 
generationen av spelnivåer. Det man skulle kunna testa då är CPU tiden av en körning och hur 
mycket minne som behövs för varje algoritm. 
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4 Genomförande 
I det här kapitlet beskrivs hur artefakten har implementerats och de designval som togs under 
utvecklingsprocessen. Kapitlet är skrivet på ett sätt som återspeglar arbetets progression. 
Delkapitlen är strukturerade i ordningen som de implementeras i arbetet. Designvalen i 
arbetet förklaras relaterat till vad de användes till och när de möttes i arbetsprocessen. Kapitlet 
börjar med en förklaring över nivåernas utseende och artefaktens utvecklingsmiljö. Därefter 
förklaras hur den underliggande evolutionära algoritmen är konstruerad och sedan hur varje 
evolutionsalgoritm implementerats. I slutet av kapitlet genomförs en pilotstudie för att 
fastställa om artefakten kan användas för att besvara frågeställningen. 

4.1 Utvecklingsmiljö och utseendet av nivåerna 
Artefakten är konstruerad i spelmotorn Unity, med programmeringsspråket C#. Det som 
skapades först i artefakten var systemet som visuellt visar nivåer. Systemet behövde ett sätt 
att representera olika rum och möjligheten att skriva ut nivåer av olika storlek. Utöver detta 
skulle systemet klara av att översätta en nivå från dess genotyp, nivån skulle sedan kunna 
evalueras genom fitnessfunktionen. 

Som tidigare nämnts är nivåerna utformade efter deras genotypmatris. Mer specifikt används 
kvadratiska matriser, matriser som har lika många rader som de har kolumner, för att skapa 
nivåerna. Som sådan bestäms antalet rum i nivån genom att ta kvadraten av nivåernas storlek. 
Ett exempel på detta kan vara om nivåns storlek är 7 så har nivån totalt 7*7 = 49 rum. Varje 
position i matrisen representerar ett specifikt rum genom den färg den har, där olika färger 
representerar olika typer av rum. De olika färgerna som ett rum kan ha finns i tabell 1. 
Resultatet av systemet kan ses i figur 10, där två olika nivåer kan ses.  

Tabell 1 De olika färger som varje rum kan ha i en nivå. Varje färg representerar en specifik 
typ av rum. Röd är ett undantag, då den hänvisar att det rummet är passerbart, men också 
en del av den kortaste vägen från ingången till antingen utgången eller till en skatt. Mer om 

detta när fitnessfunktionen förklaras i 4.2.4.  

Färg Rum 

Svart Icke passerbar 

Vit Passerbar 

Grön Ingång 

Blå Utgång 

Gul Skatt 

Röd Del av en väg 
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Figur 10 Exempel på två olika nivåer, Till vänster visas en nivå av storlek 8 (64 
rum) som innehåller en ingång, en utgång och fyra skatter. Notera att färgerna i 

tabell 1 representerar vilken typ av rum som placeras.  Till höger visas en annan nivå 
med samma uppsättning som i figuren till vänster. Här är de kortaste vägarna 

synliga, med detta kan man se om alla speciella rum kan nås från ingången. Mer om 
detta när fitnessfunktionen förklaras i 4.2.4.  

4.2 Underliggande evolutionära algoritmen 
Nästa steg i utvecklingen artefakten var att implementera den underliggande genetiska 
algoritmen. Detta involverade implementationen av genotypen, mutationer, urval och 
fitnessfunktionen. Tanken var att implementera den grundläggande algoritmen innan de 
andra algoritmerna implementerades.  

4.2.1 Implementation av genotypen  
Genotypen förklarades i metodbeskrivningen (3.1.1), men för att sammanfatta: Genotypen är 
baserad på den genotyp som presenteras i Holmgård et al. (2015) och Liapis et al. (2013). 
Genstrukturen är i formen av en matris, där varje position i matrisen är positionen av en gen, 
generna innehåller ett värde som beskriver vilket rum som ska placeras i nivån under 
översättningen.  

För att då översätta detta till en implementation som kunde användas i artefakten så användes 
en tvådimensionell array. Varje position i den första dimensionen blir då matrisens rader och 
den andra dimensionen blir dess kolumner. Varje position har ett värde, en gen som sedan 
översätts till det rum som ska placeras där. Tabell 2 visar alla typer av värden som generna 
kan ha i artefakten. En tvådimensionell array användes på grund av att värden kan nås baserat 
på relativa koordinater, vilket är bekvämt för implementationen av mutationerna och 
fitnessfunktionen som läser och hanterar värden baserat på lokala koordinater. 
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Tabell 2 Utökad version av tabell 1 som innehåller genernas värden. Vägar (Röd) kan inte 
sparas i genotypen då de tas fram efter att nivån har översatts. Som sådan finns det inget 
värde i genotypen som sparar eller hanterar vägar och de kan därför inte definieras här. 

Värde i genotypen Färg Rum 

0 Svart Icke passerbar 

1 Vit Passerbar 

2 Grön Ingång 

3 Blå Utgång 

4 Gul Skatt 

Inte definierad Röd Del av en väg 
 

4.2.2 Implementation av urval 
Som förklarat i metodbeskrivningen (3.1.5) sker urval genom roulette wheel selektion. Detta 
är implementerat genom att slumpmässigt välja 6 individer till roulettehjulet och sedan välja 
ut en av dem. Processen fortsätter med att välja ut individer tills 50 % av populationen kan 
ersättas. Utvärderingsvärdet som bestämmer vilka individer som ska väljas ändras från 
algoritm till algoritm: Den traditionella EA använder fitness utvärderingen, där högre fitness 
ger större chans att bli utvald. Novelty Search baserar på hur unik individerna är från tidigare 
generationer, där mer unika individer har större chans till urval. PMOEA använder den partial 
order som individerna sätts i efter frontsorteringen, där högre placering ger större chans till 
urval. FINS arbetar med både feasibility evaluering och Novelty Search, där feasibility ger 
individer som följer fler krav en större chans att bli utvald. Efter urvalet så skapas nya 
individer genom att mutera de utvalda individerna. Därefter måste ett antal individer ersättas 
med de nya individerna. Detta sker i artefakten genom att ersätta de individer som har lägst 
utvärderingsvärde i hela populationen. 

4.2.3 Implementation av mutation 
På grund av att ingen rekombination sker i artefakten så används endast mutation för att 
introducera nya individer. Som sådan skiljer sig artefakten från den traditionella evolutionära 
algoritmen, då mutation alltid förekommer på individerna som blir utvalda. Detta är 
detsamma som asexuell reproduktion, där endast en förälder är inblandad i reproduktionen. 
På grund av detta så varierar istället antalet gener som genomgår mutationerna. För att 
implementera detta i artefakten så hämtas en slumpmässig procent av varje utvald individs 
gener som genomgår de olika mutationerna, i artefakten är procenten satt till ett slumpartat 
värde mellan ett minimum av 5 % och maximum av 20 %.  

Som tidigare nämnts i metodbeskrivningen (3.1.4) arbetade artefakten med tre olika typer av 
mutationer: Intilliggande utbyte, Unikt utbyte och Översättning. En begränsning som sattes 
var att endast en typ av mutation kan ske på varje gen. Detta gjordes för att begränsa storleken 
på ändringarna som varje ny individ har från förra generationen. Det positiva med detta är att 
större förändringar tar längre tid, vilket ökar chansen att positiva aspekter är kvar i 
populationen länge nog för att de ska kunna etablera sig. Det som är negativt med 
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begränsningen är att man måste definiera vilka gener som skall genomgå vilken mutation, då 
samma gen har möjligheten att genomgå flera av mutationerna.  

Implementationen av begränsningen är simpel. Observera att alla gener kan genomgå 
Intilliggande utbyte mutationen, men att endast unika gener kan genomgå Unikt utbyte 
mutationen och att endast passerbara/icke passerbara gener (vit och svart i tabell 2) kan 
genomgå Översättning mutationen. Begränsningen implementeras genom att först 
slumpmässigt hämta 33 % av generna och låta dem genomgå Intilliggande utbyte mutationen. 
De resterande generna kan endast genomgå en specifik typ av mutation. Som sådan sorteras 
de baserat på om de är unika eller inte. De gener som är unika kan endast muteras genom 
Unikt utbyte mutationen. De andra generna är antingen passerbara eller icke passerbara och 
som sådan kan de bara genomgå Översättning mutationen. 

4.2.4  Implementation av fitnessfunktionen 
Fitnessevalueringen i artefakten baseras på hur den förklarades i delkapitel 3.1.2. En väg i 
nivåerna definieras som antalet rum som måste besökas för att gå från ett rum till ett annat. 
För att implementera detta i artefakten behövdes en metod som kunde hitta den kortaste 
vägen mellan två rum samt en metod för att mäta hur lång den vägen var. Detta löstes genom 
A* algoritmen, mest för att den är effektiv på att hitta den kortaste vägen och att författaren 
har implementerat algoritmen sedan tidigare. Syftet med A* algoritmen är då att hitta den 
kortaste vägen mellan noder i en graf. Översatt till artefakten kan man se varje rum som en 
nod och kanterna mellan noderna är de rum som ligger bredvid varandra.  

Algoritmen börjar vid en startnod (till exempel ingången till en nivå) och söker sedan efter 
den bestämda målnoden (till exempel utgången) genom de kanter som finns i grafen. För att 
försäkra att A* utforskar nya noder så arbetar algoritmen med två set: Den öppna mängden 
som består av de noder som kan nås, men som inte har genomsökts än och den stängda 
mängden, som består av noder som har genomsökts (Yao, Lin, Xie, Wang & Hung, 2010, ss. 
1154- 1155; Bourg & Seemann, 2004, ss. 128-132). 

För att rikta sökningen mot målnoden använder algoritmen olika kostnader. En kostnad 
specificeras som distansen mellan två noder baserat på den underliggande grafen. Kostnaden 
mellan nod A och B baseras på distansen som måste korsas för att gå från A till B i grafen. Då 
grafen i artefakten är en matris och alla rörelser måste gå genom intilliggande rum så räknas 
distansen ut genom metoden som visas i figur 11. 
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Figur 11 Visualisering av distansen att flytta från en nod till en av dess 
intilliggande grannar. Ortogonala rörelser räknas som en distans av 1 och diagonal 

rörelse räknas som en distans av √2 ≈ 1.4. Alla distanser är multiplicerade med 10 för 
att undvika decimaltal i uträkningen och är obetydligt för resultatet. 

Varje nod i algoritmen har tre kostnader:  

• G kostnaden (travelers cost, G cost) uppskattar hur mycket det kostar att flytta sig från 
startnoden till den nuvarande noden. G kostnaden blir då högre ju längre bort 
algoritmen söker från startnoden. För att försäkra att den kortaste vägen kartläggs i 
artefakten uppdateras en nods G kostnad om noden kan få ett lägre värde genom att 
vandra genom en annan nod (Yao et al, 2010, s. 1155; Bourg & Seemann, 2004, s. 133) 
 

• H kostnaden (heuristic cost, H cost) uppskattar kostnaden av den snabbaste vägen från 
den nuvarande noden till målnoden. Detta genom den kortaste direkta vägen mellan 
de två noderna, icke passerbara rum ignoreras i mätning. H kostnaden blir då högre ju 
längre bort noden är från målnoden (Bourg & Seemann, 2004, ss. 132-134; Yao et al, 
2010, s. 1154). 
 

• F kostnaden (F cost) är summan av G kostnaden och H kostnaden, och är det värde 
som algoritmen använder för att se hur lovande det är att utforska en nod och dess 
grannar. Om en nods F kostnad är hög så indikerar det att det kan vara ineffektivt att 
utforska den för att hitta målnoden. Genom F kostnaden utforskar algoritmen endast 
noder som leder den mot målet (Bourg & Seemann, 2004, ss. 133-134; Yao et al, 2010, 
ss. 1154-1155). 

Genom kostnaderna och mängderna kan A* algoritmen hitta en väg mellan startnoden och 
målnoden. Allt som återstår är att kartlägga den kortaste vägen och returnera den. Detta görs 
genom att sätta en förälder till varje nod. En nods förälder är den granne som användes för att 
nå noden. Föräldrar sätts samtidigt som algoritmen söker efter målnoden och uppdateras om 
noden kan nås av en granne som erbjuder en mindre G kostnad. När algoritmen hittar 
målnoden kartläggs vägen baklänges genom att följa föräldern av varje nod. Då föräldern alltid 
pekar på noden som har den bästa G kostnaden så kartläggs den kortaste vägen till startnoden. 
Sedan är det bara att vända på ordningen av noderna och returnera dem för att se den kortaste 
vägen (Bourg & Seemann, 2004, ss. 129-132). 

Processen av A* algoritmen är visualiserad i figur 12. Algoritmen startar med att placera start 
noden i den öppna mängden. Algoritmen arbetar sedan genom att välja noden med den lägsta 
F kostnaden i den öppna mängden och undersöker dess grannar (Bourg & Seemann, 2004, s. 
130). För att effektivt hitta noden med lägst F kostnad, så är den öppna mängden 
implementerad med en heap datastruktur där individen med lägst F kostnad alltid är på 
toppen. Algoritmen fortsätter med att kolla om den valda noden är målnoden. Om den är det 
så är algoritmen klar och vägen returneras genom att följa nodernas föräldrar. Om noden inte 
är målnoden så placeras noden i den stängda mängden och dess grannar undersöks (Bourg & 
Seemann, 2004, s. 129). Om grannen inte finns i den stängda mängden och rummet den 
representerar är passerbart så undersöks grannen. Grannen kan antingen ha fått sina 
kostnader bestämda redan eller så har den inte tidigare undersökts av algoritmen. Om noden 
redan fått sina kostnader uträknade så finns den i öppna mängden och dess värden har då en 
chans att uppdateras om det är effektivare att gå genom den nuvarande noden istället för dess 
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tidigare förälder. Om grannen inte finns i den öppna mängden så räknas dess kostnader ut 
och den placeras sedan i öppna mängden för att genomsökas senare i algoritmen. 

 

Figur 12 Pseudo kod för A* algoritmen som den är implementerad i artefakten. 

En begränsning som gjorts är att algoritmens G kostnad endast kan undersöka de grannar 
som finns ortogonalt till rummet, med andra ord de fyra rum som ligger vägg i vägg med 
rummet. Anledningen bakom begränsningen är att diagonala rörelser gör det för lätt för 
algoritmerna att hitta fungerande lösningar, som sådan blir det svårt att se hur effektiva 
algoritmerna var på att hitta och bevara fungerande nivåer. Utöver detta ger begränsningen 
en struktur till nivåerna. Med diagonala rörelser så blev nivåerna liknande randomiserat brus, 
där det var svårt att urskilja vägarna som algoritmen räknade fram. Genom att ta bort 
diagonala rörelser så kunde vägarna i nivån urskiljas från dess bakgrund och det blev lättare 
att se hur nivåernas vägar växte fram under generationernas gång. Däremot används 
fortfarande diagonala rörelser för uträkningen av H kostnaden, detta då kostnaden ska visa 
den kortaste distansen mellan noden och målnoden, vilket blir kortare vid diagonala rörelser.  

Fitnessvärdet av en nivå blir då summan av antalet rum som varje väg passerar från ingången 
till de andra unika rummen i nivån. Om en väg inte finns så ger den 0 fitness för den vägen. 
Ett alternativ som övervägdes var om genotypernas skulle bestraffas om de inte uppnådde alla 
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kraven. Dock användes inte detta i artefakten på grund av Kimbrough et al (2008, s. 312) som 
nämner att bestraffningen av infeasibleindivider överlag minskar populationens fitness.  
Utöver detta blev det svårare att återanvända fitnessevalueringen till andra evolutionstekniker 
såsom PMOEA utan att veta vad för effekter bestraffningen hade på algoritmen. 

Till fitness mätningen ingår även den kortaste vägen mellan de två närmsta skatterummen i 
nivån. De två närmaste skatterummen hittas genom att ta det euklidiska avståndet mellan 
varje skatterum och sedan använda A* algoritmen för att ta fram vägen mellan de två med 
kortast avstånd. Ett alternativ som användes i början av arbetet var att A* algoritmen 
analyserade alla möjliga kombinationer av skatterummen för att hitta den kortaste vägen 
baserat på nivåns utseende. Dock användes den inte på grund av det tog för lång tid att få fram 
resultaten. Antalet beräkningar ökade exponentiellt för varje skatterum som lades till i 
nivåstrukturen, vilket blev tidskrävande för evalueringen av större nivåer. I slutet använde 
artefakten mätningsmetoden som använde det euklidiska avståndet. Det enda problemet med 
den här implementationen är att två skatterum kan vara nära varandra i avstånd, men långt 
ifrån varandra i nivåns geometri. Detta kan producera felaktigt resultat, men risken sågs som 
godtagbart då chansen var relativt liten att detta skulle ha en större effekt på resultatet. 

4.3 Implementation av Novelty Search 
När den underliggande evolutionära algoritmen var implementerad så behövdes artefakten 
utökas för att hantera olika typer av evalueringstekniker och evolutionsalgoritmer. Den 
algoritm som är mest likt den nämnd i 4.2 är Novelty Search, där endast evalueringen behövde 
ändras till novelty baserad evaluering för att fungera. Som sådan var den nästa att 
implementeras.  

4.3.1 Novelty arkiv implementationen 
Som förklarat i 2.4 sparar Novelty Search individer från tidigare generationer i ett arkiv som 
nya individer sedan jämförs emot. I artefakten görs detta genom en Queue datastruktur som 
har kapacitet för 2500 individer. Individer placeras då i kön tills den är full, sedan är det de 
äldsta individerna i kön som tas bort för att göra rum för nya individer. Som sådan garanteras 
nya individer alltid en plats i arkivet. Arkivet sparar individer baserat på ett randomiserat 
urval, varje generation väljs 20 individer på slumpen och sparas i arkivet. 

4.3.2 Novelty score distansfunktionen 
Som förklarat i delkapitel 3.1.2 så arbetar Novelty Search evalueringen mot att hitta varje nivås 
närmaste grannar utifrån de rum som är en del av vägarna som nivån har. För att 
implementera detta så krävdes en distansfunktion som mätte hur olika två individer var. 
Distansfunktionen skulle hitta de närmaste grannar genom att undersöka varje rum i vägarna 
och sedan se om respektive rum fanns hos individerna i både populationen och i arkivet. Detta 
var en stor flaskhals för artefakten då upp till hundra tusen jämförelser kunde behövas för att 
evaluera varje individ i populationen. 

För att minska antalet jämförelser som krävs vid Novelty Search evalueringen, hittades en 
potentiell lösning i Mouret (2011, s. 15). Han föreslog användningen av k-d träd för att 
snabbare hitta de närmaste grannarna till den testade individen. K-d träd eller K-
dimensionella träd introducerades av Bently (1975) och används för att minska antalet 
jämförelser som måste göras för att hitta de värden som mest efterliknar ett bestämt input 
värde. Värdena blir då sedda som punkter i en K dimensionell rymd. Algoritmen arbetar 
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genom att placera värdena i en binär trädstruktur och sedan splittra rymden baserat på varje 
nod i trädet. Rotnoden väljs och dess första dimensionsvärde används för att bestämma 
barnets placering. När nästa punkt ska placeras i trädet, om deras första dimensionsvärde är 
högre än rotnoden så placeras de i det högra subträdet, annars om deras värde är mindre än 
rotnoden, så placeras de i det vänstra subträdet. När nästa nod har passerat rotnoden och 
kommit fram till en av barnnoderna så används det andra dimensionsvärde för att bestämma 
om noden ska placeras som det högra eller vänstra barnet. Algoritmen fortsätter som sådan 
tills alla K dimensioner är kartlagda. Om finns fler noder än dimensioner så börjar algoritmen 
om med det första dimensionsvärdet tills alla noder är kartlagda (Bently, 1975, ss. 509-511; 
Ramasubramanian & Paliwal, 1992, ss. 518-520). En illustration av denna process kan ses i 
figur 13.  

 

Figur 13 K-d träd illustrerad i två dimensioner. Till vänster är punkterna A till G 
placerade i rymden. Till höger är samma punkter placerade i en binär trädstruktur. A 

blir vald som rotnod, som sådan delas värderymden på X axeln. Bilden är översatt 
från källan Bently (1975) 

Problemet med att använda k-d träd i artefakten var att vägarna kunde variera i längd, som 
sådan varierar antalet dimensioner som trädet skulle ha. En implementation av detta verkade 
inte vara möjligt med tanke på strukturen av K-d träd och som sådan användes den inte. 
Främst för att andra tekniker genomförde evalueringen på en godtagbar tid.  

Ett annat alternativ som undersökts var att analysera nivån som en matris och att sedan leta 
efter artiklar som diskuterade sätt att jämföra matriser. Dock hittades ingen teknik som kunde 
genomföra jämförelsen under O(n2), vilket gjorde det enklare att direkt jämföra varje 
rum.  Multithreading användes till slut för att lösa problemet. Eftersom varje fenotyp blir läst, 
men aldrig ändrad, så behövdes ingen typ av mutual exclusion. Detta gjorde det möjligt att 
jämföra alla nivåer parallellt, vilket gjorde att jämförelsen kunde genomföras i en godtagbar 
hastighet och kunde därför användas i artefakten.  

För att ta fram fenotypens novelty score så sparas två värden i jämförelsen: Hur lika de två 
nivåernas vägar är (A) och hur olika de är (B). A värdet ökar varje gång rummet som testas 
kan hittas hos den andra individen, medan B värdet ökar varje gång rummet inte kunde hittas. 
Som sådan får individen ett A och ett B värde relaterat till individen som testas. Processen 
fortsätter tills alla individer i populationen och arkivet har jämförts mot den testade individen. 
De individer med högst A värde blir då individens närmaste grannar, och medelvärdet av deras 
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B värden blir individens novelty score. I artefakten tas novelty score utifrån de 15 närmaste 
grannarna.  

4.4 Implementation av FINS 
Nästa funktionalitet att implementeras var FINS.  Denna evolutionsalgoritm krävde två delar: 
en modifierad version av evolutionsstrukturen, samt ett sätt att beräkna hur feasible en individ 
är. Implementationen av FINS algoritmen är konstruerad efter förklaringen given i delkapitel 
2.4 och varierar inte från den förklaringen.  

Feasibility evaluering i artefakten finns beskrivet i delkapitel 3.1.2 och implementeras efter 
förklaringen. Liknande fitnessevalueringen, så används A* algoritmen för att hitta de vägar 
som går från ingången till utgången och skatterummen. Men istället för att räkna antalet rum 
som vägen består av, baseras feasibility på antalet vägar som kunde skapas.  Om en individ 
har alla vägar är den feasible. 

4.5 Implementation av PMOEA 
Den sista evolutionsalgoritmen att implementeras var PMOEA. Utifrån förklaringen given i 
delkapitel 2.5 behövdes tre saker implementeras: en metod som utför icke dominerad 
sortering, en Crowding distance funktion och en metod över hur individerna ska värderas av 
den underliggande evolutionära algoritmen.  

Den icke dominerande sorteringsfunktionen sorterar individer i fronter baserat på hur väl de 
presterar på två mätvärden: hur väl de följer kraven och hur högt novelty score de har. Själva 
funktionen är direkt implementerad från hur den förklarades i Kalyanmoy et al. (2002, s. 184) 
och finns förklarad i delkapitel 2.5. 

Crowding distance funktionen sorterar individerna i varje front, detta för att ställa dem i en 
rangordning. Ett problem med att använda den crowding distance funktionen som fanns i 
Kalyanmoy et al. (2002) var att ett maximum och ett minimum för mätvärdena var tvunget 
att definieras. Detta var svårt att definiera för novelty score, speciellt då nivåerna kan variera 
i storlek. Mouret1 gav en alternativ lösning, han menade att crowding distance funktionen gör 
lite för att förändra algoritmen och som sådan kan den bytas ut till genotypisk diversitet. Detta 
blev idealiskt för arbetet då nivåernas diversitet är ett av mätvärdena. Som sådan blev 
crowding distance funktionen i artefakten den genotypiska diversiteten som nivåerna hade i 
respektive front. 

Med individerna rangordnade i varje front så återstår endast att sätta ett värde för hur 
önskvärda de är och sedan låta dem genomgå den underliggande evolutionära algoritmen. 
Individerna sorteras efter en så kallad partial order. För att sätta ett utvärderingsvärde på 
individerna, så användes deras position i partial ordern. Som sådan får individen i första 
fronten som har högst genotypisk diversitet ett utvärderingsvärde lika med populationens 
mängd. Individen i första fronten med näst högst diversitet får ett utvärderingsvärde av 
populationens mängd minus ett, nästa individ får populationens mängd minus två, och så 
vidare, tills alla individer i första fronten har fått sina värden. Därefter tas den individen med 
högst diversitet i andra fronten och får ett värde av populationens mängd minus antalet 
individer i första fronten. Processen fortsätter på det här viset tills alla individer har fått ett 

                                                        
1 Jean-Baptiste Mouret. Inria, Frankrike. mejl den 15 maj 2019 
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mätvärde mellan populationens mängd och noll. Denna partial order är förklarad i Kalyanmoy 
et al. (2002, s. 185 -186) och är detsamma som den som beskrivs i delkapitel 2.5. 

4.6 Insamling av data  
Som förklarat i problemformuleringen, delkapitel 3.1.2 och delkapitel 3.1.6 så undersöker 
experimenten hur stor del av populationerna som var feasible och mäter sedan hastigheten av 
utvecklingen av både fitness och diversitet inom dessa individer över flera generationer. För 
att åstadkomma detta används feasibility evalueringen för ta fram alla individer som uppnår 
alla kraven och sparar dem sedan i en separat lista. Därefter evalueras dessa individer baserat 
på deras fitness och diversitet. Som sådan sparas tre värden från varje generation: Procenten 
av populationen som följde kraven, medelvärdet av fitnessen hos individerna som följde 
kraven och medelvärdet av diversiteten hos individerna som följde kraven. 

4.7 Pilot studie 
En pilotstudie har genomförts för att fastställa om artefakten kunde ta fram de 
evalueringsvärden som är nödvändiga för att besvara frågeställningen. I pilotstudien 
genererades 500 generationer av varje algoritm, där datan togs fram genom den process som 
beskrivits i delkapitel 3.1.6 och delkapitel 4.6. All data sammanfattades och kartlades i tre 
diagram. Varje algoritm testades en gång med individer som hade en storlek av 8 (8*8 = 64 
rum totalt) och som bestod av en ingång, en utgång och fyra stycken skatter. Varje test hade 
en population av 100 individer från början till slut. 

I figur 14 till 16 visas resultatet av pilotstudien. I figurerna kan tydliga skillnader och likheter 
ses mellan de olika algoritmerna. Utöver detta visar diagrammen på att vissa algoritmer är 
bättre på att hantera aspekter än andra, vilket är grundläggande till att besvara 
frågeställningen. Graferna som presenteras är relativt instabila och som sådan kan 
algoritmernas hastigheter vara svårare att urskilja. Dock kommer detta inte att vara ett 
problem då algoritmerna körs flera gånger, vilket producerar tydligare resultat. Syftet med 
pilotstudien var att visa att artefakten kunde producera resultat som besvarar 
frågeställningen, vilket tydligt kan ses i figurerna. 
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Figur 14 Diagram över andelen av populationen som följer alla kraven. Den 
vertikala axeln visar andelen procent av individer som följer alla krav i den 

populationen. 

 

Figur 15 Diagram över medelvärdet på fitness hos individerna som följer alla 
kraven. Notera att vertikala axelns lägsta värde börjar på fyrtio och inte noll, detta är 

för att tydliggöra graferna i diagrammet. 

 

Figur 16 Diagram över medelvärdet på diversiteten hos individerna som följer 
alla kraven. Notera att vertikala axelns lägsta värde börjar på tolv och inte noll, detta 

är för att tydliggöra graferna i diagrammet. 
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5 Utvärdering 
I detta kapitel presenteras resultatet av de tre experimenten som genomfördes med artefakten. 
Först presenteras resultatet relaterat till de värden som undersöktes.  Sedan analyseras 
resultatet för att identifiera vilka styrkor och svagheter som algoritmerna har. Slutligen 
presenteras de slutsatser som dras från analysen. 

5.1 Resultat presentation 
I det här kapitlet presenteras resultatet från artefakten. Varje delkapitel presenterar ett 
mätvärde relaterat till de tre experimenten som genomfördes.  I varje delkapitel presenteras 
diagram som visar medelvärdet av varje mätvärde över alla körningar av algoritmerna i det 
experimentet. Syftet med detta är att se algoritmens utveckling under generationernas gång. 
För att bättre urskilja värdena i diagrammen presenteras även resultatet i tabellform. Tabellen 
består av två värden. Det första värdet är det totala medelvärdet över alla generationer i 
diagrammet. Efter medelvärdet, bakom ± tecknet, följer standardavvikelsen för varje värde. 
Med detta presenteras ett generellt värde för algoritmens förmåga att utveckla aspekterna som 
testas.  Det andra värdet som presenteras i tabellen är det maximala värdet som förekom 
under algoritmens gång. Med detta värde finns en översikt över algoritmens bästa prestation. 

De tre experimenten som genomfördes hade olika parameteruppsättningar och presenteras i 
tabell 3. De parametrar som inte nämns var detsamma som de definierades i delkapitel 4.1 till 
4.6. Som tabellen indikerar utförs experimenten under namnen experiment 1, experiment 2 
och experiment 3. Namnen är konsekventa för resten av rapporten och menar att fokusera på 
olika saker. 

Experiment 1 är experimentet med minst nivåer och som sådan minst sökrymd. Utöver detta 
har den minst antal krav som måste uppfyllas. Syftet bakom det här experimentet är att 
undersöka hur algoritmerna agerar när det är relativt lätt att hitta fungerande individer, detta 
kan då användas för att se hur väl algoritmerna skapar fungerande individer när målet är lätt 
att genomföra. 

Experiment 2 är experimentet som är mittpunkten mellan experiment 1 och 3, och syftar att 
ge en upplösning på resultatet. Med detta kan syns det om resultaten är konsekventa som 
nivåerna blir större och kraven svårare. 

Experiment 3 är experimentet med de största nivåerna och de hårdaste kraven. Experimentet 
menar att utsätta algoritmerna för en relativt svår utvecklingsmiljö som sedan kan ange om 
algoritmerna fungerar bättre i större och svårare sökrymder.  

Tabell 3 Tabell över uppsättningen av parametrarna som fanns i de tre experimenten.  

 

Experiment Antal körningar av 
algoritmerna

Antal generationer Antal individer Nivåstorlek Antal rum Antal Skattrum

Experiment 1 5 500 100 4*4 16 1
Experiment 2 5 500 100 8*8 64 4
Experiment 3 5 500 100 12*12 144 6
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5.1.1 Andel av populationen som följde alla kraven 
I figur 17 till 19 presenteras medelvärdet på andelen av populationen som följer alla kraven 
som ställs. De värden som kartlagts är medelvärdet över alla körningarna av algoritmerna. I 
tabell 4 presenteras medelvärdet över alla generationerna i experimenten, samt det maximala 
medelvärdet som algoritmen producerade för alla tre experimenten. Appendix A presenterar 
även detta resultat, men sammanfattat utan förklarande text. 

 
Figur 17 Diagram över andelen av populationen som följer alla kraven i 

experiment 1. 

 
Figur 18 Diagram över andelen av populationen som följer alla kraven i 

experiment 2.  
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Figur 19 Diagram över andelen av populationen som följer alla kraven i 

experiment 3. 

PMOEA var överlägset bättre än alla övriga algoritmer med ett medelvärde över 95 % under 
hela körningen av de tre experimenten. I experiment 1 och 2 var värdet vid 100 % under 
majoriteten av experimentet. I experiment 3 sviktade medelvärdet mellan 95 % och 100 %.  

Novelty Search hade det näst bästa resultatet under alla tre experimenten, dock sjönk andelen 
efterhand som sökrymden blev större och mer krävande. I experiment 1 låg medelvärdet 
mellan 84 % och 96 %, i experiment 2 låg den mellan 70 % och 82 %, slutligen i experiment 3 
låg den mellan 60 % och 73 % under majoriteten av algoritmens gång. 

Den tredje effektivaste algoritmen var den traditionella evolutionära algoritmen. Under de 
första 100 generationerna i experiment 1 minskade värdet från 91 % ner till ett värde mellan 
75 % och 84 %. I experiment 2 stagnerade andelen mellan 60 % och 70 % efter de första 50 
generationerna. I experiment 3 började andelen vid 60 %, men minskade till ett värde mellan 
55 % och 60 % efter de första 200 generationerna. En trend som syns i experiment 1, 2 och 3 
är att den traditionella evolutionära algoritmen är effektivare än Novelty Search under de 
första 100 generationerna eftersom sökrymden ökar i storlek. Dock minskar värdet alltid efter 
de första 100 generationerna. I tabell 3 syns det att Novelty Search hade ett högre medelvärde 
och högsta andelen under alla tre experimenten. 

FINS var den algoritm som hade lägst antal individer som följde kraven. Antalet minskade 
efterhand som sökrymden blev större. I experiment 1, under de första 200 experimenten låg 
andelen mellan 35 % och 45 %, dock under generation 200 till 500 ökade andelen till ett värde 
mellan 45 % och 55 %. I experiment 2 var andelen mellan 15 % och 25 % under hela körningen. 
Slutligen i experiment 3 låg andelen mellan 8 % och 12 %. 

Tabell 4 Tabell över mätvärden presenterade i figur 17, 18 och 19. Tre värden per 
experiment presenteras: Det totala medelvärdet över alla generationerna för varje algoritm, 
standardavvikelsen som det värdet hade och det maximala medelvärdet som producerades 
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av varje algoritm i respektive experiment.

 

5.1.2 Fitness hos individerna som följer alla kraven 
I figur 20 till 22 presenteras medelvärdet på fitnessvärdet hos individerna som följer alla 
kraven i varje population. De värden som kartläggs är medelvärdet på vägarnas längd i 
nivåerna, så om värdet ligger på 21 betyder det att nivåerna i populationen består av vägar 
med ett medelvärde av 21 rum. På grund av detta blir medelvärdet högre efterhand som 
nivåerna blir större. I tabell 5 presenteras medelvärdet över alla generationerna i körningarna 
samt det maximala medelvärdet som algoritmen producerade. Appendix B presenterar även 
detta resultat, men sammanfattat utan förklarande text. 

 
Figur 20 Diagram över medelvärdet på fitness hos individerna som följer alla 

kraven i experiment 1. Notera att den vertikala axelns lägsta värde börjar på nio och 
inte noll, detta är för att tydliggöra graferna i diagrammet. 

Andel av populationen som följer alla kraven
Experiment 1 Traditionell EA FINS PMOEA Novelty Search
Medelvärdet 78.408  ±  2.405 45.755  ±  4.252 99.748  ± 3.584 90.83  ± 3.384
Maxvärdet 91 53.8 100 95.8
Experiment 2 Traditionell EA FINS PMOEA Novelty Search
Medelvärdet 64.102  ±  4.092 18.88  ±  2.123 98.909  ± 8.186 73.662  ± 6.972
Maxvärdet 69.2 24.4 100 81
Experiment 3 Traditionell EA FINS PMOEA Novelty Search
Medelvärdet 58.559  ±  6.805 9.788  ±  1.41 95.142  ± 14.752 63.208  ± 10.628
Maxvärdet 64.4 13 100 72
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Figur 21 Diagram över medelvärdet på fitnessvärdet hos individerna som följer 
alla kraven i experiment 2. Notera att den vertikala axelns lägsta värde börjar på 

fyrtio och inte noll, detta är för att tydliggöra graferna i diagrammet. 

 
Figur 22 Diagram över medelvärdet på fitness hos individerna som följer alla 

kraven. Notera att den vertikala axelns lägsta värde börjar på femtio och inte noll, 
detta är för att tydliggöra graferna i diagrammet. 

Den algoritm som skapade högst medelvärde var den traditionella evolutionära algoritmen. I 
det första experimentet stagnerade fitnessvärdet mellan 26 och 28 under de första 100 
generationerna och ligger kvar där under resten av körningarna. I experiment 2 ökade 
medelvärdet under hela körningen av algoritmen, dock minskade ökningen noterbart efter 
200 generationer. De första 200 generationerna hade en total ökning av 105 i värde, detta var 
i kontrast till de sista 300 generationerna som hade endast en ökning av 20 i värde. Högsta 
värdet för detta experiment var 168. En liknande trend kan bli sedd i experiment 3 där de 
första 300 generationerna såg en ökning av 200 i medelvärde och de sista 200 generationerna 
hade endast en ökning av 25 i medelvärde. Det högsta värdet för detta experiment var 283. 
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De tre resterande algoritmerna hade olika beteende beroende på experiment. PMOEA i 
experiment 1 började de första 100 med ostadiga ökningar, och minskningar mellan värdena 
19 och 22. Sedan efter 225 generationer minskade värdet ned till 15. I experiment 2 ökade 
värdet stadigt från ett medelvärde mellan 60 och 65 i de första 100 generationerna, till ett 
medelvärde mellan 70 och 80 i slutet av körningen. I experiment 3 stagnerade värdet efter 100 
generationer, där de första 100 generationerna hade en ökning av 90 och de resterande 
generationerna hade en ökning av endast 15. 

I experiment 1, liknande FINS och PMOEA, skapar Novelty Search ett högre värde i de första 
200 generationerna, där högsta värdet är 17. Medelvärdet minskas sedan och stagnerar mellan 
ett medelvärde av 15 och 16. I experiment 2 efterliknar PMOEA och Novelty Search varandra 
i värde, där den största skillnaden mellan de båda var ett medelvärde av 4.8. Värdet ökade 
stadigt från ett medelvärde mellan 60 och 65 i de första 100 generationerna, till ett medelvärde 
mellan 70 och 80 i slutet av körningen. I experiment 3 var Novelty Search väldigt lika FINS i 
värde, där den största skillnaden mellan de båda var ett medelvärde av 19. Medelvärdet för 
Novelty Search låg mellan 112 och 123. 

FINS hade en stadig framgång genom hela experiment 1, där värdet låg mellan 16 och 19 under 
hela körningen. En visuell inspektion noterar att medelvärdet agerade i vågor, där perioder av 
100 generationer separerade ökningar och minskningar. I experiment 2 låg FINS lägst av alla 
algoritmer med ett värde mellan 67 och 56. I experiment 3 låg FINS strax bredvid Novelty 
Search i medelvärde. FINS hade ett medelvärde mellan 98 och 133 under den hela körningen. 

Tabell 5 Tabell över värdena presenterade i figur 20, 21 och 21. Tre värden per experiment 
presenteras: Det totala medelvärdet över alla generationerna för varje algoritm, 

standardavvikelsen som det värdet hade och det maximala medelvärdet som producerades 
av varje algoritm i respektive experiment.

 

 

5.1.3 Diversiteten hos individer som följer alla kraven 
I figur 23 till 25 presenteras medelvärdet på diversiteten hos individerna som följer alla kraven 
i varje population. De värden som kartläggs är medelvärdet av alla rum som är unikt placerade 
i varje nivå. Så om värdet ligger på 21 så betyder det, baserat på medelvärdet, att alla vägar i 
nivåerna består av 21 unika rum. I tabell 6 presenteras medelvärdet över alla generationerna 
i körningen samt det maximala medelvärdet som algoritmen producerade. Appendix C 
presenterar även detta resultat, men sammanfattat utan förklarande text. 

 Medelvärdet av fitnessvärdet hos individerna som följer alla kraven
Experiment 1 Traditionell EA FINS PMOEA Novelty Search
Medelvärdet 26.319  ±  2.333 17.226  ±  1.059 17.976  ± 2.396 15.709  ± 0.697
Maxvärdet 28.0018 19.0072 21.9700 17.0267
Experiment 2 Traditionell EA FINS PMOEA Novelty Search
Medelvärdet 139,837  ±  26,159 61,142  ±  2,923 69,707  ± 5,543 69,468  ± 4,263
Maxvärdet 167.6997 67.6292 76.3580 75.0954
Experiment 3 Traditionell EA FINS PMOEA Novelty Search
Medelvärdet 230.274  ±  40.207 112.144  ±  7.918 142.92  ± 13.184 117.485  ± 5.891
Maxvärdet 283.6632 133.3922 155.8719 122.5091
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Figur 23 Diagram över medelvärdet på diversiteten hos individerna som följer 

alla kraven i experiment 1.  

 
Figur 24 Diagram över medelvärdet på diversiteten hos individerna som följer 

alla kraven i experiment 2.  
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Figur 25 Diagram över medelvärdet på diversiteten hos individerna som följer 

alla kraven i experiment 3.  

I experiment 3 syns det att de första generationerna har ett värde nära noll för att sedan öka. 
Detta betyder att de första generationerna hade inga individer som följde alla kraven och som 
sådan fanns det ingenting att jämföras mot, vilket i artefakten sätter värdet till noll. Detta är 
inte ett problem i experiment 1 och 2 då populationerna redan i början av experimentet har 
individer som följer alla kraven. 

I FINS är resultatet väldigt instabilt när jämfört med de andra algoritmerna i detta mätvärde, 
som sådant blev det svårare att få tydliga resultat från den. I experiment 1 hade FINS överlag 
högst diversitet av alla algoritmerna. Dock varierade högsta värde mellan PMOEA och den 
traditionella evolutionära algoritmen under algoritmernas gång. I början av experiment 1 hade 
PMOEA en högre diversitet fram till generation 160. Från generation 160 till slutet av 
körningen hade FINS ett värde som var som högst mellan 5 och 6. I experiment 2 hade FINS 
högst diversitet av alla algoritmerna efter 200 generationer med ett medelvärde mellan 23 och 
36. I experiment 3 avslutade FINS även här med det högsta medelvärdet, där värdena 
varierade mellan 55 och 71. Dock på grund av instabiliteten i resultatet varierar FINS och 
PMOEA som den algoritmen med högst diversitet.  

I experiment 1 varierar PMOEA nära FINS i diversitet, detta då den hade en högre diversitet i 
början av körningen fram till generation 160, med ett medelvärde av 6.9. Detta värde 
minskade sedan till ett värde mellan 4 och 5. I experiment 2 minskade diversiteten konstant 
genom hela experimentet från ett startvärde på 37 ner till ett lägsta värde av 21. I experiment 
3 minskade även här värdet konstant från ett startvärde av 71 och minskade sedan ned till ett 
slutvärde av 56. 

Den traditionella evolutionära algoritmen hade den mest konsekventa diversiteten av alla 
algoritmerna i experiment 1. Här stagnerade värdet efter endast 77 generationer vid ett 
medelvärde av 4.7. I experiment 2 varierade diversiteten som algoritmen körde. Detta då den 
konstant minskade och ökade ner till ett minsta värde av 19 i slutet av körningen. I experiment 
3 varierar värdet liknande experiment 2, från ett högsta värde 76 ner till ett minsta slutvärde 
av 55. 
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Novelty Search i experiment 1 hade överlag lägst värde. Under de första 200 generationer 
minskar diversiteten från 10.2 ner till 3.8. Därefter stagnerar den vid ett medelvärde av 3.8. I 
experiment 2 liknar Novelty Search den traditionella evolutionära algoritmen i det att värdet 
minskar och ökar som algoritmen kör. Under de första 300 generationerna minskar värdet 
stadigt från ett startvärde av 34.6 ner till ett värde av 23. Dock minskar den ännu mer efter 
detta, till det att den bildar det lägsta värdet i experimentet med ett värde av 16.4 vid 
generation 427. I experiment 3 agerade algoritmen liknande i experiment 2, där medelvärdet 
minskar och ökar under algoritmens gång. De första 200 generationerna minskade värdet från 
ett startvärde av 70 ner till ett värde av 52. Därefter minskar värdet till det lägsta i 
experimentet med ett värde av 46 vid generation 307. Vid slutet ökar värdet igen för att sluta 
på ett värde av 50. 

Tabell 6 Tabell över mätvärden presenterade i figur 23, 24 och 25. Tre värden per 
experiment presenteras: Det totala medelvärdet över alla generationerna för varje algoritm, 
standardavvikelsen som det värdet hade och det maximala medelvärdet som producerades 

av varje algoritm i respektive experiment. 

 

5.2 Analys 
I följande delkapitel analyseras resultatet. Analysen menar att klargöra beteenden som tog 
plats under de tre olika experimenten och analysera varför de förekom. 

Utifrån undersökningen som genomfördes kan ett tydligt mönster ses mellan de fyra 
algoritmerna när det kommer till andelen av populationen som följer alla kraven. Efterhand 
som sökrymden blev större och kraven svårare genom de tre experimenten, så minskar 
andelen av individer som följde alla kraven. Utöver detta stagnerade alla fyra algoritmerna till 
ett visst omfång efter ungefär 300 generationer. Minskningen i varje experiment kan förklaras 
genom att större nivåer gjorde det svårare för algoritmerna att hitta fungerande individer. 
Stagneringen är svårare att besvara utifrån diagrammen. Troligen kommer alla algoritmerna 
till en punkt där individerna som tas bort ur den gamla generationen är lika fungerande som 
de i den nya. De individer som tas bort har liknande utseende till de som läggs in och minskar 
därför inte andelen nog för att det ska synas i diagrammen. Detta blir mer troligt när man 
lägger till att alla algoritmerna minskade i diversitet efterhand som generationerna fortsatte. 

Ett annat oförväntat resultat var att PMOEA i experiment 1 minskade i fitness efter de först 
250 generationerna. Där den i slutet av körningarna alltid låg på samma nivå som vanlig 
Novelty Search. För att förklara detta måste man först notera att resultatet bara förekom i 

Medelvärdet av diversiteten hos individerna som följer alla kraven
Experiment 1 Traditionell EA FINS PMOEA Novelty Search
Medelvärdet 5.002  ±  0.969 5.672  ±  1.191 5.472  ± 1.463 4.558  ± 1.227
Maxvärdet 10.3003 10.2262 10.4541 10.3757
Experiment 2 Traditionell EA FINS PMOEA Novelty Search
Medelvärdet 22,784  ±  3,565 27,192  ±  2,009 24,667  ± 3,557 22,315  ± 3,598
Maxvärdet 34.7854 36.3465 37.1000 34.4541
Experiment 3 Traditionell EA FINS PMOEA Novelty Search
Medelvärdet 56.154  ±  4.658 63.918  ±  4.516 59.711  ± 5.6 52.852  ± 4.765
Maxvärdet 69.7573 76.2914 71.1867 69.3816
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experiment 1, det experiment som hade minst sökrymd. Detta kan indikera att PMOEA snabbt 
hittade fungerande lösningar med större väggar, men efterhand som algoritmen kördes 
hittades endast nya vägar i de som var kortare. Som sådan ignorerade PMOEA de större 
vägarna i syfte att utforska det som är nytt, vilket i den limiterade sökrymden var vägar som 
var betydligt kortare.  

Ett oförväntat resultat av experimenten var att Novelty Search hade en lägre diversitet än den 
traditionella evolutionära algoritmen i majoriteten av experimenten. Baserat på att Novelty 
Search hela tiden söker efter nya individer borde det indikera att den har det enklare att hitta 
nya individer än algoritmen som använder fitnessfunktioner. Faktumet att alla algoritmer som 
använder Novelty Search minskar i diversitet efterhand som generationerna fortsätter, 
indikerar att det finns en skillnad i hur sökrymden utforskas av Novelty Search och hur 
diversitet är uträknad. I studien fokuserar Novelty Search på att upptäcka nya vägar som kan 
nå utgången och skatterummen, medan diversitet är uträknad genom hur unik hela nivån är i 
populationen. Som sådan kan resultatet förklaras genom att vägarna är nya, men den 
överliggande nivån är detsamma som i tidigare generationer. 

I experiment 3 för diversiteten hos individerna kan en tydlig spik ses bland värdena. 
Mätvärdet ligger vid noll i början av algoritmernas körning. Detta är en bieffekt av hur 
diversitet är uträknat i artefakten. Om en population saknar individer som följer alla kraven, 
så kan ett värde inte räknas ut. Detta substitueras med ett värde av noll för att undvika null 
värden. Spiken kan därigenom förklaras som en period där algoritmerna saknade individer 
som följde alla kraven. Utifrån detta ställer resultatet en intressant fråga. Om spiken endast 
sker i experiment 3, där algoritmerna ska ha det svårast att hitta fungerande individer, är inte 
då kraven för enkla för de andra två experimenten ska ge ett värdigt resultat? Detta är en 
svaghet i metoden som borde ha utforskats mer under pilotstudien. Dock kan det nuvarande 
resultatet fortfarande ge viktig data för att besvara frågeställningen. Även om populationerna 
startade med fungerande individer så förändrades de efterhand som algoritmerna kör. Trots 
att algoritmerna hade fungerande individer redan från start så stagnerade de vid olika 
punkter. Detta indikerar att stagneringen är ofrånkomlig i den här uppsättningen av 
algoritmerna. 

5.3 Slutsatser 
Från resultatet och tillhörande analys kan vissa slutsatser dras. Detta görs genom att 
återkoppla till de två algoritmer som undersöks. Först förklaras styrkor och svagheter hos 
PMOEA. Sedan förklaras styrkor och svagheter hos FINS. 

Utifrån resultaten visades det att PMOEA hade den högsta andelen av individer som följde alla 
kraven, detta gällde för alla typer av sökrymd som testades. När det kommer till fitness hade 
PMOEA ett högre medelvärde än både vanlig Novelty Search och FINS i experimenten där 
sökrymden var större och mer krävande. Dock minskar dess fitnessvärde i den minsta 
sökrymden efterhand som generationerna fortsätter. Diversiteten hos algoritmen varierar från 
generation till generation, dock hade PMOEA överlag bättre diversitet än både den 
traditionella evolutionära algoritmen och Novelty Search i alla tre experimenten. Däremot 
hade den överlag en lägre diversitet än FINS.  

Utifrån analysen hade FINS den lägsta andelen av individer som följde alla kraven i alla tre 
experimenten. Där större sökrymder alltid resulterade i en mindre andel. Baserat på 
fitnessvärdet hade FINS det lägsta värdet i de två experimenten med större sökrymder. I 
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experiment med minst sökrymd lyckades FINS bevara fitnessvärdet medan de andra Novelty 
Search baserade algoritmerna minskade i värde. Detta gjorde att FINS hade ett högre 
fitnessvärde än både PMOEA och Novelty Search i slutet av experimentet med minst sökrymd. 
Diversiteten i FINS är väldigt instabil i alla testade sökrymder, vilket gör det svårt att fastslå 
när algoritmen ska avslutas. Dock hade FINS den högsta diversiteten överlag i alla testade 
sökrymder. 
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6 Avslutande diskussion 
I följande kapitel presenteras en diskussion över studien: dess styrkor, svagheter, hur den kan 
användas i samhället och hur den kan utvecklas i framtida arbeten. Först presenteras en 
sammanfattning av hela arbetet, därefter följer en diskussion om arbetets konstruktion, om 
dess trovärdighet och hur den kan appliceras i samhället. Slutligen presenteras en diskussion 
om hur arbetet kan vidareutvecklas i framtida studier. 

6.1 Sammanfattning 
Studiens syfte var att undersöka och jämföra två Novelty Search baserade algoritmer och deras 
förmåga att generera rougelike dungeon nivåkartor. Algoritmerna som testades var Feasible 
Infeasible Novelty Search (FINS) som algoritmen förklarades av Liapis et al. (2013a) och 
PMOEA, en multiobjektiv evolutionära algoritm baserad på Mourets (2011) arbete, där målen 
istället var Novelty Search och kravuppfyllning. Jämförelsen baserades på tre mätvärden: Hur 
stor andel av populationen som följde alla kraven, fitnessvärdet hos individerna som följde 
alla kraven och diversiteten hos individerna som följde alla kraven. 

Resultatet av undersökningen visade att PMOEA var effektivast på att skapa ett stort antal 
individer som följer alla kraven, även i större sökrymder där den hade en noterbar högre 
fitness och diversitet än vanlig Novelty Search. Dock hade den svårt att hitta optimala 
lösningar jämfört med en traditionell evolutionära algoritm. FINS var effektiv på att bevara 
en mindre population med en högre diversitet, dock var den noterbart sämre på att hitta 
optimala lösningar jämfört mot PMOEA, Novelty Search och den traditionella evolutionära 
algoritmen.  

6.2 Diskussion 
  Vad betyder denna studie för en PCG programmerare? En PCG programmerare som ska 
skapa dungeon nivåer kanske är mer intresserad av de högsta värdena i varje algoritm, istället 
för deras medelvärden över hela populationen, så kan denna studie fortfarande visa på 
värdefull data i valet av algoritm.  Om programmeraren vill att algoritmen ska utveckla nivåer 
samtidigt som spelaren spelar spelet kan PMOEA vara ett bra val. Detta då den hade en hög 
andel individer som följde alla kraven och dessa individer hade även en hög fitness (relativt 
till algoritmerna som testades). Medelvärdet visar på att detta beteende är konsekvent 
efterhand som algoritmerna körs. FINS kan däremot vara otymplig för genereringen av banor 
samtidigt som spelaren spelar spelet, detta då algoritmen skapar en mindre andel fungerande 
individer med relativt lägre fitness. Dock kan FINS vara bättre placerad till att utveckla nivåer 
tillsammans med programmeraren i en utvecklingsmiljö. Detta har redan visats i Liapis et al. 
(2013a). Det Liapis et al.(2013a) inte tar upp är FINS algoritmens förmåga att optimera 
individer efter fitnessfunktioner. Medan forskarnas mål var att redovisa algoritmens förmåga 
att skapa individer med en hög diversitet, så visar den här studien på att individerna som 
skapas har relativt lägre fitness än vanlig Novelty Search efterhand som sökrymden blir större. 
Om man då som PCG programmerare vill använda FINS för att optimera aspekter samtidigt 
som sökrymden utforskas, så kan algoritmen vara otymplig för den typen av utveckling. 

Vad betyder denna studie för forskningen av evolutionära algoritmer? Utifrån resultatet kan 
man se att kommentaren som var gjord av Mouret (2011, s.2) var relativt sant för den här 
studien. Det vill säga att individer får en bättre utveckling när de fokuserar på två mål 
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samtidigt istället för ett mål i taget, Baserat på hans kommentar så formades en hypotes i 
metodbeskrivningen, att algoritmer som byter mål under deras körning har lägre mätvärden 
än algoritmer som utvecklar båda samtidigt. Baserat på att PMOEA, en algoritm som 
utvecklade båda målen samtidig, hade en högre andel individer som följde alla kraven än 
FINS, en algoritm som byter mellan målen under körningen, så verkar hypotesen stärkas.  Det 
andra målet är svårare att fastslå, vilken av algoritmerna som var bättre på att utforska 
sökrymden genom Novelty Search är svårt att säga, mest på grund av att detta inte var ett 
mätvärde i studien.  

6.2.1 Trovärdighet 
Det finns flera punkter som bör tas i hänsyn till när det kommer till arbetets trovärdighet. Den 
första punkten är att algoritmerna appliceras till endast en uppsättning: en representation, ett 
urval, en mutation och en fitnessfunktion. Detta begränsar hur generellt resultatet kan 
appliceras till andra applikationer. Med det nuvarande resultatet finns ingenting som talar för 
hur resultatet skulle se ut med en annan uppsättning, eller ens om artefaktens parametrar har 
någon större effekt på resultatet. Resultatet av detta blir att studien inte kan tala för 
generaliseringen av algoritmernas styrkor och svagheter. Studien blir istället ett första steg 
mot att förstå hur dessa algoritmer agerar och varifrån deras styrkor och svagheter kommer 
ifrån. Dock krävs många fler tester innan resultatet kan påstås vara trovärdigt för minoriteten 
av de möjliga uppsättningarna. Detta gäller även för de slutsatser, analyser och diskussioner 
som gjorts i studien. 

En felkälla som skulle kunna missleda resultatet är svarsfrekvensen för de olika algoritmerna. 
Genom att analysera algoritmernas tendenser till att skapa fungerande individer, så kan man 
på samma sätt analysera en befolknings tendenser till att svara på en enkät. Där liknande 
problem kan förekomma. I studien hade FINS relativt färre individer som följde alla kraven, 
jämfört mot PMOEA. Detta kan då liknas vid en enkät som skickas ut till befolkningen i två 
olika städer. Där den ena stadens befolkning hade en relativt hög svarsfrekvens och den andra 
hade en relativt låg svarsfrekvens. För att undvika detta i studien kördes algoritmerna flera 
gånger. Trots detta kan resultatet fortfarande effektueras av systematiska fel i insamlandet 
och tolkningen av datan. För att lösa detta i framtida arbeten måste hänsyn tas till felkällan 
samtidigt som resultatet samlas in och sedan analyseras. En lösning som skulle fungera för 
just denna studie skulle vara att öka FINS svarsfrekvens genom att implementera vad Liapis 
et al. (2015) kallar offspring boosting. Algoritmen ändras så att individer som följer alla 
kraven får skapa fler avkommor än de andra individerna. Detta ökar antalet individer som kan 
analyseras och kan ge ett mer utförligt resultat. Däremot ändrar tekniken hur FINS 
implementeras och kan skapa en oriktig bild över hur algoritmen hanterar individer med krav. 

Ett sätt att arbeta med den svarsfrekvens som förekommer i undersökningen, kan hittas i 
Rogelberg & Stanton (2007). Artikeln fokuserar på svarsfrekvensen hos enkäter utskickad till 
en befolkning, men är relevant då den ger ett omfång över hur forskare kan hantera och mäta 
svarsfrekvensen, samt dess effekt på resultatet. Rogelberg & Stanton (2007, ss. 198-199) 
menar på att forskare alltid ska söka efter hur stor del av testpersonerna som svarade på 
enkäterna, samt hur detta påverkar resultaten. De presenterar även en formel för att räkna ut 
hur stor del av enkäten som besvarades, vilket kan användas i framtida arbeten för att fastslå 
svarsfrekvensen hos populationerna medan resultatet samlas in.  
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6.2.2 Samhälleliga och etiska aspekter 
Denna studie och dess resultat fokuserar på två huvudområden: PCG och evolutionära 
algoritmer. Utifrån evolutionära algoritmer kan man ställa frågan om hur resultatet kan 
utvecklas och användas i samhället. Ett bra exempel på hur Novelty Search har använts i 
spelindustrin kan ses i Liapis et al. (2013a) genom programmet Sentient Sketchbook. 
Programmet användes för att skapa förslag på spelnivåers utseende samtidigt som de 
utvecklades av speldesigners. Denna typ av assisterad utveckling av produkter kan i sin tur 
användas i andra delar av samhället, såsom i Correia, Machado, Romero, & Carballal (2013) 
där evolutionära algoritmer används i utvecklingen av konst. Andra applikationer kan vara i 
utvecklingen av möbler eller redskap. Ett viktigt krav är då att produkterna kan genomföra 
deras syften, vilket ligger i fokus för det här arbetet. Evolutionära algoritmers förmåga att 
anpassas till olika problem kan också skapa en fara för samhället, detta då de kan användas i 
utvecklingen av vapen. Algoritmerna i studien kan till exempel anpassas till att användas för 
skapandet av ett vapen som maximerar målet att göra så stor skada som möjligt, men behålla 
kraven av funktionsduglighet. Är det då ansvarsfullt av forskaren att presentera detta arbete 
om det finns en risk att resultatet kan användas till att skada andra? Fråga är för svår att 
besvara definitivt, åtminstone utifrån den här studien. Arbetets fokus är på spelnivåer, vilket 
betyder att dess resultat inte kan generellt appliceras till utvecklingen av vapen. En 
översättning måste då skapas för att applicera dem till den miljön. Dock kan själva 
utvärderingen av algoritmerna ge insikt för vilka av dem som skulle passa bättre till ett sådant 
syfte. Som sådan beror skadan mer på hur och av vem algoritmerna används. Frågan blir då 
om arbetet tillför fler positiva aspekter än negativa. Fundamentalt gör arbetet lite för att 
uppmuntra skadande användningar av algoritmerna.  

Om man istället ser mot användningen av PCG inom utvecklingen av spel, så finns problem 
såsom spelberoenden. Young (2009, ss. 355-360) utforskar spelberoenden och dess effekt på 
barn och ungdomar. Han menar att spelberoenden växer fram ur spelens förmåga att konstant 
ge ny stimulans till spelaren. Ett exempel från MMORPG spel är att nytt material och resurser 
läggs till även när spelaren inte spelar spelet. Beroendet uppstår från att det alltid finns ny 
stimulans för spelaren att komma tillbaka till. Spelaren kan alltid bli starkare och mer kraftfull 
ju längre hon spelar spelet. Detta kan återkopplas till PCG. Genom att automatiskt generera 
nytt material för spelaren, så kan samma typ av beroende förekomma. Detta ställer då frågan 
om det är etiskt korrekt att presentera ett arbete som skulle bidra till utvecklingen av 
spelberoenden. Baserat på Young (2009) så har spelets mekaniker och utformning en större 
effekt på beroendet. Detta är då inte detsamma som teknikerna som utvecklade dem. Med 
andra ord är det inte PCG teknikerna i sig som orsakar spelberoendet, utan spelet som 
implementerar dem. Liknande den tidigare diskussionen så beror skadan på hur och av vem 
algoritmerna används. Frågan blir då istället om arbetet gör mer skada än nytta. Arbetet kan 
alltid användas till att skapa nivåer som leder till spelberoende, dock borde detta inte stoppa 
publikationen av ny forskning inom området. 

6.3 Framtida arbeten 
Det finns många sätt att utveckla studien i framtiden. Det som kräver minst ändringar för att 
genomföras är en utökad studie av det här arbetet. Där samma experiment genomförs igen, 
men med fler körningar samt med andra parametrar. Syftet bakom en sådan studie skulle vara 
att undersöka generaliseringen av resultatet från denna studie och se hur resultatet ändras 
beroende på parameteruppsättningen. Resultatet skulle då bättre presentera FINS och 
PMOEA algoritmernas förmågor att hantera aspekterna som undersöktes.  Problemet med 
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den här typen av studie är att den fortfarande undersöker endast en bråkdel av alla de möjliga 
uppsättningarna av algoritmerna. Som tidigare nämnt varierar resultatet på uppsättningen av 
den underliggande evolutionära algoritmen. Med detta kan arbetet även byggas vidare genom 
att arbeta med en annan uppsättning av den underliggande evolutionära algoritmen. Detta 
skulle involvera en ny representation, urval, mutation, rekombination och fitnessfunktion. Ett 
intressant alternativ är en sökrymd som är svårare att genomsökas, till exempel experimentet 
som genomfördes i Lehman & Stanley (2011) eller Mouret (2011) där sökrymden är 
konstruerad att vara svårgenomsökt. Detta skulle placera Novelty Search algoritmerna i en 
miljö där de har bevisats fungera bättre. Att återskapa denna studie på det här sättet skulle 
förbättra förståelsen över algoritmernas generalitet. Trots det kan man lägga fram argumentet 
att den här typen av undersökningar endast kan påpeka generaliteten, men inte bevisa den. 
Detta då varje uppsättning av den evolutionära algoritmen skapar olika resultat.  

Studiens fokus skulle kunna förändras. Istället för att maximera mätvärden kan studien 
fokusera runt speltestares upplevelser med nivåerna som skapas.  Arbetets metod skulle då 
vara att ta in speltestare som får provspela nivåer skapade genom de olika algoritmerna och 
sedan undersöka hur nivåerna upplevdes. För att genomföra detta krävs en översättning från 
nivåkartor till spelbara nivåer, vilket i sin tur är subjektivt till studien och kan som sådan göra 
det svårare att urskilja om resultatet kommer från testspelarnas upplevelser med spelet och 
dess mekaniker, eller om det beror på nivåernas utseende. Alternativt skulle studien kunna 
fokuseras på att skapa nivåer som maximerar mer spelarorienterade mål, såsom 
nivåorienterade speldesignmönster som risk and reward, vilket diskuteras i Holmgård et al. 
(2015). Detta skulle passa för Novelty Search då sökrymden är mer abstrakt och svårare att 
optimeras för fitnessfunktioner. 

Strukturen på arbetet, att jämföra två eller flera algoritmer baserat på deras förmåga att 
hantera individer som har krav, skulle kunna genomföras med andra algoritmer. Ett exempel 
skulle vara vad Lehman & Stanley (2011) kallar Novelty Search with local competition. 
Liknande den här studien så arbetar de med en NSGA-2, dock fokuserar algoritmerna på  att 
utveckla individer baserat på nischer som individerna har. Studiens metod skulle vara att 
jämföra antingen FINS eller PMOEA i denna studie mot den som Lehman & Stanley (2011) 
introducerade och sedan undersöka hur väl algoritmerna hanterar att utveckla individer som 
följer de krav som ställs.    
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Appendix A -  Resultat: Andel av populationen som 
följer alla kraven 
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Andel av populationen som följer alla kraven
Experiment 1 Traditionell EA FINS PMOEA Novelty Search
Medelvärdet 78.408  ±  2.405 45.755  ±  4.252 99.748  ± 3.584 90.83  ± 3.384
Maxvärdet 91 53.8 100 95.8
Experiment 2 Traditionell EA FINS PMOEA Novelty Search
Medelvärdet 64.102  ±  4.092 18.88  ±  2.123 98.909  ± 8.186 73.662  ± 6.972
Maxvärdet 69.2 24.4 100 81
Experiment 3 Traditionell EA FINS PMOEA Novelty Search
Medelvärdet 58.559  ±  6.805 9.788  ±  1.41 95.142  ± 14.752 63.208  ± 10.628
Maxvärdet 64.4 13 100 72
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Appendix B -  Resultat: Medelvärdet av fitnessvärdet 
hos individerna som följer alla kraven 
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 Medelvärdet av fitnessvärdet hos individerna som följer alla kraven
Experiment 1 Traditionell EA FINS PMOEA Novelty Search
Medelvärdet 26.319  ±  2.333 17.226  ±  1.059 17.976  ± 2.396 15.709  ± 0.697
Maxvärdet 28.0018 19.0072 21.9700 17.0267
Experiment 2 Traditionell EA FINS PMOEA Novelty Search
Medelvärdet 139,837  ±  26,159 61,142  ±  2,923 69,707  ± 5,543 69,468  ± 4,263
Maxvärdet 167.6997 67.6292 76.3580 75.0954
Experiment 3 Traditionell EA FINS PMOEA Novelty Search
Medelvärdet 230.274  ±  40.207 112.144  ±  7.918 142.92  ± 13.184 117.485  ± 5.891
Maxvärdet 283.6632 133.3922 155.8719 122.5091
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Appendix C -  Resultat: Medelvärdet av diversiteten 
hos individerna som följer alla kraven 
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Medelvärdet av diversiteten hos individerna som följer alla kraven
Experiment 1 Traditionell EA FINS PMOEA Novelty Search
Medelvärdet 5.002  ±  0.969 5.672  ±  1.191 5.472  ± 1.463 4.558  ± 1.227
Maxvärdet 10.3003 10.2262 10.4541 10.3757
Experiment 2 Traditionell EA FINS PMOEA Novelty Search
Medelvärdet 22,784  ±  3,565 27,192  ±  2,009 24,667  ± 3,557 22,315  ± 3,598
Maxvärdet 34.7854 36.3465 37.1000 34.4541
Experiment 3 Traditionell EA FINS PMOEA Novelty Search
Medelvärdet 56.154  ±  4.658 63.918  ±  4.516 59.711  ± 5.6 52.852  ± 4.765
Maxvärdet 69.7573 76.2914 71.1867 69.3816
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