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Sammanfattning 
Samtidigt som datorernas hårdvara utvecklas i en hög takt blir datorspelen allt mer 
grafiskt tilltalande. Möjligheten att lägga vissa av dessa resurser på nytänkande 
speldesigner har till stor del försummats, och detta arbete handlar om att skapa ett 
automatiskt genererat ekosystem som ständigt är under utveckling. Arbetet har två 
egentliga mål, där det första går ut på att utveckla en arkitektur och sedan utvärdera 
den genom en mängd designade scenarion. Problemet ligger främst i att identifiera 
vilka faktorer som påverkar ett ekosystem på ett sätt som skulle ha varit intressant att 
använda i en speldesign, och sedan skapa växter som kan leva samt fortplanta sig 
inom olika naturområden. För att testa arkitekturen på ett konkret sätt utvecklas en 
applikation där ett ekosystem kan simuleras. Spel som lockar till utforskning av dess 
världar skulle tjäna på en dynamisk miljö, vilket främst rör större rollspel i 
onlinebaserad miljö. Resultatet visar att det är fullt möjligt att använda artificiella 
ekosystem i spel, då dagens hårdvara utan problem klarar av att möta de krav som 
ställs. 

Nyckelord: Artificiellt ekosystem, biotop, dynamisk miljö, levande värld, nytänkande 
speldesign, växtlighet, fortplantning 
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1 Introduktion 
Storskaliga landskap och skogar har blivit en allt mer vanlig syn inom dagens 
datorspel. De äldre och mer begränsade spelytorna har ersatts av milslånga och 
realistiska miljöer, som får spelaren att känna sig mer hemma i spelvärlden (Polack, 
T., 2003). Samtidigt som spelutvecklingen har fortsatt i ett enastående tempo kvarstår 
fortfarande delar som får spelarens värld att kännas statisk och oföränderlig. 
Problemet visar sig främst i Internetbaserade spel med persistenta världar, där 
mängder av spelare möts och interagerar. Medan deras karaktärer utvecklas med 
tidens gång ser världen de lever ut i som den gjorde från första början. Istället för att 
använda sig av en statisk och stel värld skulle spelskapare tjäna mycket på att skapa 
en dynamisk värld som med tiden ändras och utvecklas. 
Samtidigt som en dynamisk värld med ett realistiskt ekosystem vore en dröm för alla 
spelskapare så finns det givetvis en mängd hinder. Det första och största hindret som 
måste överkommas är faktumet att en värld som utvecklar sig själv, utan kontroll av 
människor, lätt kan se felaktig ut (Olson, R. L., Sequeira, R. A., 1993). Om 
algoritmen som sköter spridningen av träd inte är väl genomtänkt finns det en 
övervägande risk att spelaren möter en konstig värld, istället för en intressant. Således 
gäller det att balansera växter och miljöns påverkan på dess spridning på ett så 
realistiskt sätt som möjligt, för att på så sätt skapa en trovärdig värld. Självfallet är det 
omöjligt att skapa en algoritm så exakt att den helt realistiskt simulerar spridning av 
växter (Standish, R., K., 2002), vilket resulterar i en kompromiss. Utvecklingen av ett 
växtrike i en spelvärld behöver inte vara korrekt ur biologisk synvinkel, bara det 
känns realistiskt att befinna sig i världen. 
När väl det första hindret med spridning av växter i världen är passerat möter 
spelskaparen det svåraste problemet, som i ett MMO visar sig vara extremt 
problematiskt. Eftersom växterna fortplantar sig, själva ändrar attribut och evolverar 
krävs det att spelaren får all information om världen skickad till sig från spelets 
server. Normalt är dataöverföringen i onlinespel begränsad, men då spelarens 
omgivning skickas från spelets server kommer det kräva en högre bandbredd, både 
hos klienten och servern (Mulligan, J., Patrovsky, B., 2003). Servern i sin tur måste 
uppdatera samtliga växter med jämna mellanrum, något som är enkelt i teorin men 
svårt i praktiken då det finns miljontals växter i en riktigt stor värld. Belastningen på 
servern och informationen som skickas över nätet blir således betydligt mer 
omfattande än om spelarna haft en statisk värld liggandes på sin dator. 

Medan en dynamisk värld ger en hel del problem i form av stora kvar på hårdvaran 
ger den samtidigt tillbaka mycket till spelarna. Spelskaparna får dessutom en hel del 
gratis eftersom de slipper att designa världen ner till minsta träd, och spelarna känner 
att världen de befinner sig i är levande. Detta är främst en fördel i rollspel, där en stor 
del av spelandet går ut på att färdas runt och utforska världen man lever i (Bartle, R. 
A., 2000). Andra spel, som förstapersonsspel där man krigar mot en stor mängd 
monster tjänar pratiskt taget ingenting på en dynamisk miljö, då spelaren aldrig 
kommer att notera detta i stridens hetta. Således riktar detta examensarbete in sig på 
rollspel i stora persistenta världar, där man under spelets gång tydligt skulle se de 
förändringar som sker i spelvärlden. En stor vikt i arbetet har dessutom lagts i att 
studera jordens miljö, för att på så sätt lättare kunna skapa ett trovärdigt ekosystem. 
Projektets första del går ut på att identifiera de problem som uppkommer vid 
utvecklingen av en arkitektur som kan simulera ett ekosystem. Denna arkitektur ska 
sedan ligga till grund för utformningen av en applikation. Problemen handlar främst 
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om hur en grundläggande version ska tas fram, hur de olika scenarierna ska utformas 
samt vilka tester som är intressanta att genomföra. Metoder för att lösa dessa problem 
kommer att utarbetas, och tester utifrån dessa metoder kommer att genomföras. Dessa 
tester kretsar kring själva arkitekturens utformning, sedan kring applikationens 
kapacitet, och slutligen spridningen av själva växterna i ekosystemet. Resultaten från 
testerna ligger sedan till grund för slutsatsen som sammanfattar arbetet. 
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2 Bakgrund 
Spelmarknaden har under de senaste årtionden utvecklats i samma takt som det att 
hårdvaran i datorerna blivit bättre. En stor del av de nya resurserna läggs på att göra 
spelen mycket snyggare, men en förhållandevis liten del läggs faktiskt på att göra spel 
roligare eller tillföra några nya spelelement. Tanken med detta examensarbete är att 
utforska möjligheten till att skapa en dynamisk miljö som ändras och utvecklas med 
tidens gång, då detta skulle tillföra en helt ny aspekt till datorspelen. 

 
Figur 1. Unreal Tournament är en spelserie som använder sig av Unreal Engine (Unreal Engine, 
2007). Från vänster till höger syns bilder från första, andra respektive tredje versionen av 
spelmotorn. Samtidigt som grafiken har utvecklats är spelkonceptet det samma.  

Flertalet spel har redan använt slumpmässigt skapade banor för att göra så att spelet 
håller en längre tid. Ett bra exempel är Diablo (1996), som skapar slumpmässiga 
banor varje gång spelet börjar om. Spelarens intresse varar då längre eftersom nya 
utmaningar hela tiden väntar. 

Ett annat spel som använder sig av ett slumpmässigt skapat landskap är The Elder 
Scrolls IV: Oblivion (2006). Världen är för spelaren alltid statisk, och ändras aldrig, 
men det är inte heller någon designer som placerat ut växterna i miljön. Istället har 
programmerarna forskat inom biologin, och skapat ett verktyg som placerat ut all 
växtlighet i spelet. Alla växters position har sedan sparats, och således ser världen 
alltid ut på samma sätt, men med hjälp av den biologiska algoritmen ser världen 
ytterst trovärdig ut (The Elder Scrolls IV: Oblivion, 20 minute presentation). 

 
Figur 2. Oblivions natur ser trovärdig och realistisk ut. Hela miljön är skapad av en algoritm, 
och således har inte designers placerat ut växtlighet. Världen är dock statisk och ändrar sig 
aldrig. 
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Detta arbete handlar om att ta det ett steg längre, och skapa en helt dynamisk värld 
som ändras med tidens gång; som rent teoretiskt enkelt skulle kunna påverkas av 
spelare som befolkar världen. 

I vår värld påverkas miljön av en stor mängd yttre faktorer, och målet är således att 
identifiera vad som skulle ha varit intressant att ha med i ett spel och därefter använda 
det i en implementering. 
Det är ytterst viktigt att pointera att det artificiella ekosystemet, dess biotoper och 
växter främst är utformade för att verka trovärdiga. Målet är inte att skapa en helt 
realistisk värld, utan en värld som en spelare i ett datorspel skulle finna intressant och 
utmanande. Således används biologiska termer främst för att skapa inlevelse och 
trovärdighet. Vetenskaplig korrekthet kommer att eftersträvas i så stor mån som 
möjligt, men det är viktigt att alltid tänka på att användningsområdet är datorspel och 
inte realistiska miljösimulatorer. 

2.1 Vart denna dynamiska miljö passar in 
En dynamisk miljö som utvecklar sig med tidens gång är visserligen ytterst intressant 
men har ett begränsat område inom datorspel. Endast en viss typ av spel kan dra nytta 
av denna ganska krävande metod för att få en värld som sakta men säkert ändrar sig. 
Detta rör främst Internetbaserade rollspel och intressant nog är denna genre inom 
datorspelen en av de största (Moore, R., Ducheneaut, N., & Nickell, E., 2006), och 
således är dynamiska miljöer högintressant i utvecklingen av datorspel. 

Rollspel i stora världar på Internet, som alltid utvecklas och aldrig avstannar, är det 
tilltänka området inom spel där dynamiska miljöer blir som mest intressanta. Eftersom 
dessa spel är relativt långsamma kommer spelaren att se förändringar som sker. Om 
de som befolkar världen dessutom kan påverka världen genom att hugga ner träd och 
liknande kommer miljön i ännu större grad att formas runt dess invånare. 

2.2 De biologiska termerna 
Samtidigt som det är viktigt att inte gräva ner sig i biologin helt och hållet så krävs det 
att en del verklighetsanknytning är kopplat till det artificiella ekosystemet, annars 
försvinner en stor portion trovärdighet. 

Den viktigaste biologiska termen att känna till är ekosystemet. Det innefattar allting, 
djur och växter, inom ett område. När man talar om förhållande på jorden kan man 
säga att hela planeten har ett enda stort ekosystem. Ekosystemet är ytterst komplext 
och extremt svårt att rubba ur balans. Den stora mängden av djur och växter som finns 
gör att det krävs stora påverkningar utifrån för att förstöra kretsloppet i ekosystemet. 
Då någon art, växt eller djur, blir utrotad tar snart en ny art dess plats i ekosystemet. 

Något som är lättare att påverka är en biotop. Likt ekosystemet är en biotop en mängd 
djur och växter, men den stora skillnaden är att biotopen är begränsad till en viss area 
med speciella förutsättningar (Wikipedia, Biotop, 2007). Om någon förutsättning för 
växterna drastiskt förändras kan hela biotopen förstöras, och då kanske det börjar 
växa nya arter som är bättre anpassade att leva under de nya förhållanden som råder. 
När växter dör ut kommer djuren antagligen också göra det eller, mer troligt, emigrera 
till en annan biotop som fortfarande uppfyller deras levnadsförhållanden. 
Vissa biotoper och dess växter är tåliga, medan andra är känsliga för yttre påverkan. 
Anledningen till ändrade förhållanden i en biotop kan bero på mycket, bland annat att 
någon ny typ av växt eller djur flyttar in i biotopen. Det kan röra sig om skadedjur, 
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eller snabbväxande ogräs, som förstör för de växter och djur som levde där innan. Mer 
troligt är dock att de abiotiska faktorerna förändras. En abiotisk faktor är en icke 
levande del inom biologin som påverkar de levande växterna och djuren (Wikipedia, 
Abiotisk, 2007). Det är väder, så som temperatur, luftfuktighet, nederbörd, vindstyrka 
och även näringsämnen i mark, pH-värde, växtnäring med flera. Den andra delen 
inom ekosystemet är den biotiska faktorn (Wikipedia, Biotisk, 2007), vilket är liv i 
form av växter och djur. 

Det finns flera scenarion i vilka människor påverkat de abiotiska faktorerna vilket 
resulterat i att närliggande biotoper också råkat illa ut. Skövling av skog nära stora 
öknar leder till att marken inte blir lika fast, så att öknen sprider sig. Lika väl 
konstruktion av kanaler och stora dammar ändras drastiskt biotoper inom stora 
områden. 

2.3 Varför ett artificiellt ekosystem är intressant 
För att ett spel ska vara intressant en längre tid krävs det att en spelare alltid hålls 
sysselsatt och ställs inför nya utmaningar. Då ett spel inte längre har något nytt att 
tillföra kommer spelarens motivation till att fortsätta spela drastiskt att sjunka. 

Dagens stora onlinebaserade spel (eng. MMO; Massive Multiplayer Online) har 
statiska världar som utökas genom att innehåll läggs till allt eftersom. Detta är till för 
att hålla spelarna fortsatt sysselsatta. När en spelare väl har varit på en plats kommer 
han dock alltid att känna igen sig där, då allt från buskar till hus inte förändras med 
tidens gång. Ett annat problem blir att världens alla växter kan vara utplacerade på ett 
onaturligt sätt, och spelskaparna tenderar också att få brist på idéer att vidareutveckla 
världen. 
En lösning på problemet är att skapa ett artificiellt ekosystem i spelet. Genom att låta 
spelet själv expandera sig och förändra världen slipper spelskaparna att lägga ner tid 
på detta, men framförallt ändras hela världen kontinuerligt så att spelet aldrig känns 
fullständigt utforskat. Spelaren kommer känna igen de platser han varit mycket på, 
men även de kommer att förändras. Stora landmärken kommer tydligt att finnas kvar i 
terrängen, men vegetationen kommer med årens gång att förändras. De flesta spelarna 
inom onlinebaserade rollspel identifierar sig som utforskare (Bartle, R. A., 2000). 
Denna grupp gillar att vandra runt i miljöer och upptäcka nya platser. Gruppen är 
dock på nedgång då nya rollspel till datorn främst tenderar att gå ut på att samla saker 
och döda monster. 

2.4 Biotoper inom ekosystemet 
Det är viktigt att skilja på biotoper och ekosystem. En värld kan innehålla ett väl 
fungerande ekosystem, men utan biotoper kommer hela världen i stort att vara helt 
identisk. Växter kommer att sprida sig på exakt samma sätt över hela världen, vilket 
resulterar i en extremt enformig värld. 
En biotop är, som nämnt i tidigare stycke, ett område med naturliga gränser, där 
speciella levnadsförhållanden gör det extra gynnsamt för vissa typer av växter att leva 
samt fortplanta sig. De flesta spel innehåller tydliga biotoper, som tvärt skiljer ett 
spelområde från ett annat. 
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Figur 3. Guild Wars (2005) är ett rollspel som spelas över Internet. Tydliga biotopiska gränser 
skiljer gräsmark från ökensand, vilket är en ovanlig syn under normala förhållanden på jorden. 

Tanken med att använda biotoper i ett artificiellt ekosystem är att frångå skarpa 
avdelningar mellan olika floror, och istället ha en mindre tydlig övergång som är mer 
lik den uppdelningen vi ser i vår värld. Ur spelets synvinkel blir det intressant om 
själva spelmekaniken är tillräckligt avancerat för att låta världen påverka spelaren. 
Om de abiotiska faktorerna, så som vind, temperatur och tillgång till vatten påverkar 
spelaren kan han tydligt göra en koppling till den riktiga världens natur när han spelar. 
Ju längre norr ut spelaren färdas, ju kallare blir det, och sakta men säkert övergår 
gömfröväxter till barrväxter. Ifall spelarens karaktär blir nedkyld om han inte har rätt 
kläder kommer det falla naturligt att inte gå längre norr ut när det börjar dyka upp 
snöfläckar på marken. På samma sätt undviker spelaren att färdas i en öken utan 
vatten. 
Biotoper ändras även med tidens gång, och framför allt med årstiderna. Om spelet har 
årstider som dynamiskt ändras med tiden kommer världen att kännas ännu mer 
levande. Istället för en statisk värld syns dess utveckling. Att endast använda samma 
väderförhållanden över hela världen men med ett ekosystem gör visserligen att 
världen ändras, men spelaren kommer ändå att tycka att världen är rätt lik då växterna 
förökar och sprider sig på samma sätt. Därför är det intressant att kombinera årstider 
med ett ekosystem, för att skapa en varierande värld. 

2.5 En trovärdig miljö 
Världen som skapas med hjälp av det artificiella ekosystemet måste vara trovärdig. 
Tanken är dock att världen ska appliceras i ett datorspel, och inte i en verklig 
simulation. Med det sagt krävs det inte att världen på något sätt är helt realistisk, bara 
det känns realistiskt för spelarna som befinner sig i världen. Ordet trovärdigt passar 
således bra in. Det är trovärdigt att det växter ett lövträd även i ett klimat där det är 
lite för varmt eller för kallt i förhållande till dess normala spridning. Det är dock inte 
trovärdigt att hitta en gran i en öken eller en palm på en snötäckt bergstopp. 
Växter som är identiska eller liknar växter från vår värld kommer att ge spelaren en 
tankebild om hur de ska bete sig. En utopisk växt är inte svår att föreställa sig i olika 
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klimat, men det gäller alltså inte de växter som kommer från vår värld. Samma sätt 
gäller utformningen av miljön. De flesta spelen använder sig av orealistiska miljöer, 
men som tidigare nämnts finns det undantag i spel som Oblivion. Ett annat spel, 
Operation Flashpoint (2001), har utöver realistiska placeringar av träd även ett 
realistiskt landskap. I spelet finns tre stora öar som det går att spela på, och samliga 
öar har hämtat direkt inspiration från verkliga öar, både när det gäller form och 
topografi (Operation Flashpoint: Cold War Crisis, Wikipedia, 2007). 

 
Figur 4. Operation Flashpoint har tagit stor inspiration från öar på vår jord, och sedan 
överfört dess topografi till spelmiljön. Överst syns spelön Kolgujev och dess motsvarighet till 
höger, den kända semesterön Teneriffa. Nedan syns Everon, och ön Krk, som ligger i Adriatiska 
havet. Bilderna är från spelets leveleditor samt från satellitfoto. 

Det viktigaste är således att spelaren känner sig hemma i världen, och att inget känns 
direkt fel eller missplacerat. Alla delar inom ekosystemet strävar mot detta mål; 
naturtrogen terräng, trovärdig placering av växter och en väl fungerande spridning. 
Målet är kort och gott en trovärdig miljö. 
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3 Problembeskrivning 
Detta arbete har två egentliga mål. Det första är att utforma en metod för att ta fram en 
arkitektur som väl kan simulera ett växtrike. Med hjälp av arkitekturen skapas en 
applikation. Där efter gäller det att utvärdera applikationen för att avgöra om det vore 
intressant att använda den inom spel, samt vilka möjligheter till vidare arbete det finns 
inom området. 

Problemet är att simuleringen måste fungera dels snabbt och dels trovärdigt för att det 
över huvudtaget ska gå att utvärdera om den går att använda i spel. Det är viktigt att 
notera att användningsområdet är till just datorspel, och således krävs det inte att 
implementeringen är realistisk; bara att den känns trovärdig för en tilltänkt spelare. 

Detta kapitel beskriver de problem som måste hanteras för att målen ska uppfyllas, 
både före, efter och under implementeringen av ekosystemet. 

3.1 Delmål 1: Utformning av systemet 
Först skapas en arkitektur för hur applikationen ska utformas. Arkitekturen kommer 
att vara grundläggande och enkel i sin första tappning. Med hjälp av arkitekturen 
skapas sedan en applikation. 
Den grundläggande versionen av ekosystemet kommer självfallet att innehålla en hel 
del fel, som kommer uppenbara sig vid tester. Således är det första delmålet inte att ha 
ett helt fungerande ekosystem, utan istället en version som är tillräckligt avancerad för 
att kunna köra tester med. I senare steg kommer utformningen av systemet att 
förfinas, och den grundläggande versionens brister förbättras. 

Centrala delar i utformningen av systemet är att bestämma hur världen rent grafiskt 
ska representeras, vilka abiotiska faktorer som bör finnas med, samt hur växterna rent 
tekniskt sprider sig och begränsas. 

3.2 Delmål 2: Utformning av scenarier 
Då den grundläggande versionen fungerar tillfredställande krävs det att tester av 
implementeringen på en storskalig nivå. Det är viktigt att skilja på utformningen av 
scenarier och utformning av systemet. Scenarierna är de världar där systemet senare 
kommer att testas i. Problemet blir i detta steg att få en realistisk värld, med dalar, 
vattendrag, bergstoppar och allt som finns i den riktiga världen. Lika så kan behov 
finnas av orealistiska världar som används för att testa extrema situationer. Vidare 
krävs det att de abiotiska faktorerna är väl genomtänkta så tydliga biotoper kan skapas 
i ekosystemet. 
Förutsatt att det ska vara en intressant miljö krävs det en extremt stor mängd olika 
växter för att få världen levande och omväxlande. Då det är tämligen meningslöst att i 
ett teststadium skapa flertalet växter som är varandra snarlika, så krävs ändå en viss 
mångfald för att testa hela världen och se hur spridningen beter sig. Balansering av 
växter kommer att vara centralt, för att undvika att en växt med bra förutsättningar 
helt sonika tar över hela världen. 
Olika världar kommer att kräva olika sorters växter för att testa alla tänkbara 
förhållande som kan uppstå. Om ett stort antal unika världar med tillhörande flora 
skapas kommer de långvariga testerna i nästa delmål att vara lättare att genomföra. 
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3.3 Delmål 3: Tester och utvärdering 
Det är viktigt att avgöra hur ekosystemet beter sig under en lång tidsrymd, och 
problemet blir således att testa simuleringen under dessa förutsättningar. Det kommer 
te sig viktigt att se hur växtligheten beter sig och utvecklas under flera livscykler, och 
således bör ekosystemet kunna simuleras i en hög hastighet utan att för den sakens 
skull tappa funktionalitet eller trovärdighet. Testen över en lång tidsrymd innefattar 
inte endast själva spridningen, utan även applikationens kapacitet och uppbyggnad. 
När de långvariga testerna är avklarade kommer förmodligen tydliga brister att 
påvisas. Beroende på vad som kräver förbättring stegar utvecklingsprocessen bakåt 
för att förbättra design och implementering, både vad det gäller utformning av 
ekosystemet och själva mekaniken i programstrukturen. Under detta delmål kan det 
alltså finnas ett behov av att förbättra resultat från de två tidigare delmålen, då det 
som tidigare nämndes är omöjligt att förutse resultat från långvariga tester i ett tidigt 
stadium.  

Resultaten från testerna ligger till grund för utvärderingen. Utvärderingen genomförs 
allt eftersom de olika testerna fortlöper, och den ligger i sin tur till grund för slutsatsen 
som avrundar hela detta arbete. 
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4 Metod 
För att lösa problemen krävs en genomtänkt metod, och detta kapitel tar upp olika 
metoder och slutligen väljer ut de mest lämpade. 
Två olika metoder för hela utvecklingen är dock centrala, och hör inte till något 
specifikt delmål. Det är om delmål ska utvecklas var för sig, och vara helt klara innan 
nästa delmål tar vid, eller om en itererande utvecklingsprocess ska användas, som 
stegar tillbaka genom delmål för att förbättra de brister som visat sig i senare delar av 
utvecklingen (Pressman, R. S.). 

Fördelen med att ta ett delmål i taget gör att det är lättare att se ett slut på 
utvecklingen. Samtidigt finns det en stor risk att problem hänger kvar över en längre 
tid. Att använda en itererande process är självfallet det motsatta. Det är lätt att åtgärda 
fel som uppstått i tidigare delmål, men samtidigt är det svårare att se ett tydligt slut på 
utvecklingen eftersom det antagligen alltid finns saker som går att förbättra. 
Till detta arbete väljs en itererande process, med motivationen att det är viktigare att 
snabbt kunna göra stora tester och sedan gå tillbaka och rätta fel, än att gräva ner sig i 
ett tidigt delmål och inte komma vidare med utvecklingen. 

4.1 Metod för delmål 1: Utveckling av systemet 
Även om den första grundläggande versionen inte på något sätt blir den slutgiltiga är 
det ändå viktigt att se till att den fungerar tillräckligt bra för att köra större testfall på. 
Likt hela utvecklingsprocessen delas även detta delmål in i mindre delar, som är lätta 
att iterera igenom. 

4.1.1 Grundläggande kunskap inom växtriket 
För att på ett realistiskt sätt skapa ett artificiellt ekosystem som beter sig på ett 
naturligt och trovärdigt sätt krävs en grundläggande kunskap inom området. Detta 
steg i utvecklingen av systemet är den grundläggande arkitekturen av ekosystemet. 

Samtidigt som målet till sist är att skapa ett intressant växtliv i ett datorspel går det 
inte att frångå det faktum att någon verklighetsanknytning krävs för att väcka en 
spelares intresse. Ändå krävs det inte att växterna i ekosystemet beter sig helt korrekt i 
förhållande till biologin här på jorden, så en balansgång mellan vad som fungerar i 
spel och i verkligheten är nödvändig. 
Att studera de olika växter som befinner sig i växtriket, samt avgöra vilka egenskaper 
som är intressanta i ett datorspel är en central del i detta delmål. Lika så krävs 
kunskap om vilka abiotiska faktorer som är intressanta för att fortplantningen av 
växter ska ske på ett naturligt och för spelarna intressant sätt. 
Det finns tre tillvägagångssätt för att få en grundläggande kunskap inom växtriket. 

• Intervjuer med biologer. Tanken med intervjuerna är att biologerna förklarar 
vilka abiotiska faktorer som är intressantast och vad de gör, samt beskriver 
vilket sätt spridning troligast sker på men även alla olika möjligheter. 
Intervjuer med biologer resulterar troligtvis i de mest intressanta och kanske 
mest genomtänka resultaten. 

• Litteraturanalys inom området. Likt intervjuer med biologer resulterar detta i 
en trovärdighet i förhållande till vår världs biologi, men det är samtidigt 
svårare av en lekman inom området att bestämma vad som är intressant i ett 
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ekosystem. Skillnaden mot att intervjua biologer är att användningsområdet 
faktiskt är spel; och således krävs inte fullständig realism. 

• Hitta på trovärdiga data. Utan studier inom området går det ändå att hitta på 
värden, vilka abiotiska faktorer som finns, samt vad som är intressant i ett 
datorspel. Då realism inte är ett krav sparar detta val av kunskap inom 
växtriket mycket tid i förhållande till de andra tillvägagångssätten. 

När tillräckligt med kunskap är insamlad gäller det att planera vilka växter som är 
intressanta att använda sig av. Det gäller även att tidigt sortera ut vilka abiotiska 
faktorer som är intressanta för ett artificiellt ekosystem. På samma gång bestäms vilka 
attribut som växterna besitter, och varför dessa är intressanta i ekosystemet. En tydlig 
koppling mellan växternas attribut och världens abiotiska faktorer är nödvändig; en 
växt behöver inte ha ett värde i vindtålighet om det inte finns några vindar i 
applikationen. 
Val av metod: Litteraturanalys inom området. Anledningen till att valet faller på 
litteraturanalys är att intervjuer med biologer skulle ta för mycket tid, och om inte 
flera intervjuer genomförs kommer resultaten ändå vara svårtolkade. Eftersom det inte 
är en realistisk representation av ett ekosystem finns det viktigare saker att lägga tiden 
på. Samtidigt är det inte så oviktigt att rent fiktiva värden kunde motiveras, även om 
detta skulle spara ännu mer tid. 
Detta delmål kan revideras och anpassas allt eftersom applikationen i senare steg visat 
vad som är intressant och vad som inte lika tydligt fyller sina syften. 

4.1.2 Arkitektur och implementering av applikationen 
En realistisk representation av en värld är nödvändigt för att effektivt kunna testa 
ekosystemet. Tonvikten bör inte läggas på att få världen prestandaoptimerad eller 
grafiskt tilltalande; det viktiga är istället att världen tydligt uppfyller de krav på olika 
miljöerna som ställts tidigare, samt att världen inte är för liten då detta resulterar i 
svårtolkade testfall vid senare tillfällen. Nedan följer de enskilt största problemen och 
metoder för att lösa dessa. 

• Programspråk. Det finns en mängd programspråk att välja mellan, och även 
möjligheten att använda ett färdigt spel där en direkt implementering av 
ekosystemet kan genomföras. Utan att räkna upp den uppsjö av programspråk 
som finns och väga dess för och nackdelar mot varandra, faller valet på C++ 
(Stroustrup, B., 2007) med OpenGL (2007) som API. Anledningen är att min 
personliga expertis inom dessa områden är störst. 

• 2D eller 3D. Fördelen med 2D är att resultat är lättare att tolka, och utan den 
tredje dimensionen blir programmeringen betydligt lättare. Nackdelen med 2D 
är att det är en relativt orealistisk representation av verkligheten, och då 
arbetet inriktar sig på datorspel som nästan uteslutande är i 3D nu för tiden, 
faller valet på 3D även om implementeringen blir något svårare. 

• Tideräkning. För att växter ska kunna dö med tiden, eller ens sprida sig från 
första början, krävs någon form av tideräkning. Det finns tre egentliga 
metoder. Den första metoden är att använda sig av en realistisk tid; vilket 
självfallet resulterar i omöjliga testfall då det inte går att vänta i flera år på att 
ett frö ska slå rot. Den andra metoden är att använda sig av en uppsnabbad tid, 
vilket resulterar i att resultat mycket snabbare uppenbarar sig. Den sista 
metoden är att använda en fiktiv tid, som alltså inte motsvarar dagar och 
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minuter på vår jord. Valet föll till sist på en blandning av alla tre metoder; 
tidens hastighet är justerbar i applikationen och tideräkningen är något fiktiv 
och följer alltså inte den gregorianska kalendern. 

• Spridning av växterna. Valet av abiotiska faktorer är vid implementeringen 
redan avklarade och när en växt går att placera ut i världen ställs krav på 
spridning av växter. Två val finns, en realistisk spridning och en förenklad 
spridning. Den realistiska resulterar i att en fullvuxen växt kastar ut en mängd 
frö, och varje frö betraktas som en individ och kan alltså utvecklas till en växt. 
Den förenklade varianten kastar endast ut ett frö med ganska lång tid emellan. 
Fröet kommer då ha en betydligt större chans att överleva än om växten 
kastade ut miljontals fröer eller sporer. Valet av metod faller på den 
förenklade varianten, då detta kräver betydligt mindre resurser och dessutom 
är avsevärt lättare att balansera. 

Implementeringen är det överlägset största steget i utvecklingsprocessen, men när 
ovanstående punkter är avklarade går det att förvänta sig att simuleringen av växtriket 
fungerar på ett grundläggande sätt. 

4.1.3 Utvärdering och förbättring av den första versionen 
När implementeringen är genomförd krävs en iteration bakåt för att förbättra de 
brister som visat sig påtagliga. En empirisk test påvisar vad som tidigare inte kunnat 
räknas ut på papper under arkitekturdesignen, och lösningar kommer att omarbetas för 
att bättre uppfylla de mål som ställts på själva applikationen. En långvarig test 
kommer i senare delmål att kräva ytterligare förfiningar av implementeringen, men 
det krävs att denna första grundläggande version fungerar tillräckligt bra för att det 
ens ska vara värt att genomföra långvariga och storskaliga tester. 

4.2 Metod för delmål 2: Utformning av scenarier 
Detta delmål består av att skapa en mängd olika världar och växter, som kan användas 
i de uppkommande testerna. Att skapa värld och växter samtidigt är en möjlighet, men 
har en stor nackdel som gör att valet faller på att utforma världarna först; vår värld är 
inte på något sätt anpassad efter det liv som finns här, utan precis tvärt om. Världen 
skapades först, och sen växterna utefter de förutsättningar världen gav dem. 

• Realistisk värld. Att skapa en realistisk värld syftar inte nödvändigtvis på att 
den ska se ut som vår jord, men ändå passa in i ett datorspel. De realistiska 
miljöerna kräver således inspiration från verkligheten, så som riktiga 
topografiska kartor. 

• Påhittad värld. Motsatsen till en realistisk värld är en påhittad, som i 
betraktarens ögon ser felaktig ut. Det kan röra sig om helt platta landskap, 
eller andra extrema situationer. 

En mängd växter skapas för att kunna testas i världen. Två kategorier av växter kan 
användas inom olika områden. 

• Riktiga växter. Dessa växter har namn och attribut från vår värld. 

• Påhittade växter. Dessa växter behöver inte ha riktiga namn eller ens logiskt 
fungera i en verklig miljö. 

Val av metod: Det finns två olika mål vid skapandet av världen, och båda är viktiga 
för kommande tester. Det första målet är att skapa enformiga miljöer för att på ett 
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enkelt sätt kunna lära sig att balansera växters attribut. Dessa enformiga miljöer 
lämpar sig således främst för tester av själva applikationen, till skillnad från de 
realistiska miljöerna som är det andra målet. Dessa representerar en mer trovärdig bild 
av både vår värld, och hur det kan tänkas se ut i ett datorspel. 
De realistiska miljöerna kräver inspiration från verkligheten, och valet föll på att 
använda äkta topografiska kartor från vår värld. Även de olika abiotiska faktorerna 
har en tydlig återkoppling till vår värld. 

4.3 Metod för delmål 3: Tester och utvärdering 
Flera olika tester behöver genomföras för att se hur ekosystemet beter sig under en 
längre tidsperiod. Dessa tester ligger sedan till grund för olika utvärderingar av 
arkitektur och applikation. Det är inte nödvändigt att vänta länge i testerna, 
huvudsaken med långvariga tester är att se flera livscykler. Är applikationen 
tillräckligt snabb kommer de resultat som eftersöks att uppenbara sig inom rimliga 
tidsperspektiv. 

Som tidigare pointerats ligger fokus främst på att testa om ekosystem inom datorspel 
skulle ha varit en ny intressant aspekt och om det är genomförbart, och således tonas 
tester av själva applikationens prestanda ned något. De initierande testerna kommer 
dock att behandla applikationens kapacitet, och en utvärdering om hur kraftfulla de 
olika delarna är kommer att genomföras. Utvärderingen ligger till grund för direkta 
förbättringar av applikationen, alltså påvisade svagheter, och dessutom för framtida 
arbete som diskuteras i slutsatsen. 

• Tidseffektivitet. Applikationens tidseffektivitet kan tydligt mätas på flera sätt. 
Spridningen av nya växter är en krävande process, och även utritning av 
landskapet och dess flora. Andra tidskrävande processer som kommer att 
analyseras är inladdningen av stora scenarier och utritning av stora mängder 
växter. 

• Minneseffektivitet. Dessa tester syftar till att ligga som underlag för 
utvärdering av huruvida många växter en värld kan innehålla, och hur stor 
världen kan vara. 

• Användbarhet. Det är direkt omöjligt att testa användbarheten av ekosystem 
till spel utan att integrera simulationen i just ett datorspel. Ändå är det 
intressant att göra mindre och enklare tester av användbarheten för att avgöra 
om det är lätt för en designer att använda systemet. 

Den andra delen av testerna är själva realismen i applikationen. Den är viktig då den 
besvarar frågan om ekosystem är intressanta i datorspel. Utvärderingarna av dessa 
tester kommer sedan främst ligga till grunden för slutsatsen. 

• Topografi. De olika topografiska kartorna från tidigare delmål testas och 
utvärderas. Centralt i testen är hur verklighetstrogna kartor skiljer sig ifrån 
fiktiva, i fråga om användningsområde och utseende. Spridning av växter på 
olika altituder, trädgränser och uppblandning av växter är viktiga testfall. 

• Spridning av växter. En av de viktigaste delarna är att kontrollera så att 
växterna sprider sig snabbt och naturligt. Vid denna test är redan den första 
versionen klar, och således är det redan bekräftat att växter kan sprida sig. Vad 
detta test istället avgör är hur de sprider sig när det rör sig om tusentals växter, 
eller kanske rent av miljontals. 
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• Abiotiska faktorer. Test av växter i extrema abiotiska situationer är centralt i 
detta test, och även naturliga biotoper samt blandade lager. Slutmålet med 
testen är att utvärdera om samtliga abiotiska faktorer kan samspela och bidra 
till realistiskt liv inom ekosystemet. 

4.3.1 Testutrustning 
Testerna sker på flera olika datorer med likvärdig prestanda, som faller inom 
benämningen dagens standarddatorer. Skillnaden i tiondels sekunder är inte relevant, 
då målet är att använda arkitekturen i ett spel och inte genomföra en 
prestandaoptimering. Syftet är således främst att avgöra om det går att använda 
ekosystem på dagens datorer, eller inte. Om en inladdning av till exempel en värld tar 
20 sekunder, eller 30 sekunder, faller detta inom ramen för en godtagbar tid. Tar det 
20 minuter är tiden antagligen inte godtagbar. 

Nedan följer en lista på prestandagränser inom vilka testerna genomförts. 

• Processor: P4 2.8 GHz till P4 3.6 GHz 

• Arbetsminne: 1 GB till 2 GB 

• Grafikkort: NVIDIA 5200 till NVIDIA 6800 

• Hårddisk: 7200RPM S-ATA/150 16MB cache 

• Operativsystem: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 
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5 Resultat 
Genomförandet och resultatet beskriver hela arbetsprocessen, från de första 
grundläggande studierna om växtriket, till en färdig arkitektur och en fungerande 
applikation. Till sist genomförs tester och utvärderingar av dessa. 

5.1 Resultat för delmål 1: Utveckling av systemet 
Den itererande processen uppfyller tydligt sitt syfte. Den första grundläggande 
versionen skapas snabbt, och de brister som självklart uppstår åtgärdas genom att gå 
tillbaka och förfina kod och arkitektur. Det visar sig vara enkelt att se brister och 
åtgärda dessa, men även se möjligheter för att utveckla vidare. 

5.1.1 Grundläggande kunskap inom växtriket 
För att få en verklighetsanknytning lades tid på litteraturanalys i ett inledande stadium 
av examensarbetet. Detta återspeglar den grundläggande kunskap som krävs för att 
genomföra arbetet, och vilka delar inom biologin som används i utvecklingen av 
systemet. 
Livet på vår planet är indelade i flera olika grupperingar (fackterm Systematisk 
indelning). Utan att gå ner i detalj på de mängder olika liv grupperingarna inhyser går 
det att konstatera att ett spel främst har intresse av stora växter, som är synliga för det 
mänskliga ögat, och då självklart synliga på en datorskärm. 
Växtriket innehåller en mängd olika växter av varierande karaktär. Två större 
grupperingar inom växtriket är intressanta i sammanhanget, och det är gömfröväxter 
och barrväxter, som innehåller 250’000 respektive 650 arter. Samtidigt som 
gömfröväxterna innehåller ofantligt många fler arter än barrväxterna, är barrväxterna 
ändå utspridda på vår planet och återfinns i stort sett överallt, framför allt i norra 
delarna av Sverige där de nästan är helt dominerande. Gömfröväxterna innehåller i sin 
tur främst blommor och gräs, men även lövträd och buskarter. I ett spel skulle dessa 
två grupperingar av växter täcka det mesta en vandrare hittar i skogen. 
När valet av de biotiska delarna inom ekosystemet är avklarade är det lättare att välja 
ut vilka abiotiska faktorer som ska spela en roll i arkitekturen. Allt som påverkar 
ekosystemet och inte klassas som liv är en abiotisk faktor. Det finns en del intressanta 
faktorer som spelar in i ekosystemet, men samtliga kommer inte att användas. Nedan 
motiveras val av faktorer till arkitekturen. 

• Syretillgång. Grundläggande för så gott som allt liv; varken djur eller växter 
klarar sig utan syre. Då syre finns överallt med få undantag på dyiga 
havsbottnar, är syre en överflödig faktor som inte används. 

• Näringsinnehåll i marken. Samtliga växter behöver näring, och bortsett från 
fotosyntesen får de närig från marken. Detta är en av de viktigaste abiotiska 
faktorerna. Näringen i marken minskar också ju fler växter som upptar samma 
plats, vilket arkitekturen kommer att använda. 

• Typ av jord och mark. Mark består av olika typer av jord, lera och i många fall 
även sten. Då de flesta växter inte kan leva på ren sten utan kräver jord, vore 
typ av mark intressant; men med hjälp av näringsinnehåll i marken blir den en 
överflödig faktor, och används ej i arkitekturen. 
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• pH-värde. Värdet av pH som är ett mått på surhet är intressant eftersom en 
mark kan ha ett högt näringsinnehåll men ändå inte hysa liv på grund av 
extrema pH-värden, resulterande i basisk eller sur mark. Framför allt så har 
våtmarker ett varierande pH-värde. Denna faktor är intressant för att skapa 
mer varierande biotoper, och kommer att användas i arkitekturen. 

• Temperatur. En av de mest grundläggande faktorerna för liv är temperaturen. 
Den avgör i sin tur en mängd andra faktorer, och med hjälp av olika 
temperaturer går det att simulera en mängd olika biotoper. 

• Tillgång till solljus. Skulle vara intressant om stora berg skymde områden, 
eller om grottsystem användes. Även nära polerna på vår planet varierar 
tillgången på solljus mycket, men där spelar främst andra faktorer in, främst 
temperaturen. Det mest intressant användningsområdet är växter som skyms 
av större växter, något som tydligt syns i täta granskogar. Tillgång till solljus 
kommer dock inte användas i arkitekturen, då näringsinnehåll i marken 
resulterar i att små växter ändå får svårt att leva under stora. 

• Vindstyrka. Intressant i simulationer av stora vidsträckta landskap eller höga 
berg, där vindar oftast formar växtligheten och får dem att bli mindre. Vinden 
bör dock vara dynamisk för att fylla något syfte, och det är inte en tillräckligt 
stor motivation för att använda vind till arkitekturen. 

• Nederbörd. Tillsammans med temperaturen en av de mest intressanta 
faktorerna inom ekosystemet. Kan simulera allt från en öken till en regnskog, 
och är ett självklart val i arkitekturen. 

• Årstider. Skulle ha varit den mest utmanande abiotiska faktorn att använda sig 
av, men balansering av växter skulle ha blivit mycket svårare, så årstider var 
aldrig ett aktuellt val till arkitekturen. I en förlängning av arbetet skulle ett spel 
antagligen bli intressant med hjälp av olika årstider. 

Bortsett varierande höjder i landskapet kommer alltså temperatur, nederbörd, pH-
värde samt växtnäring att användas då det med hjälp av dessa går att simulera de 
flesta tänkbara situationerna. 

5.1.2 Arkitektur och implementering av applikationen 
Den itererande utvecklingsprocessen gör att första arkitekturen inte på något sätt 
behöver vara den slutgiltiga. Vid flera tillfällen omarbetas den, och samtidigt förfinas 
även applikationen. Funktioner läggs till allt eftersom. Nedan beskrivs till största del 
den slutgiltiga applikationen med dess arkitektur. 

Applikationen utvecklas med hjälp av programmet Visual Studio 2003, med 
programspråket C++. En motor används som inkluderar stöd för bildinladdning, 
texthantering, och dylika grundläggande behov som ställs vid skapandet av 
applikationer. Två större separata delar av arkitekturen utvecklas i applikationen, det 
ena är landskapet och det andra är växterna. 
Landskapets arkitektur: Arkitekturen är i grund och botten enkel, och det är främst 
att realisera den i en applikation som är krävande. För att över huvudtaget kunna 
använda ett ekosystem måste växterna kunna befinna sig i någon form av värld. 
Denna värld ska vara enkelt uppbyggd. I världen ska olika förhållande råda, och som 
tidigare bestämts kommer det vara temperatur, nederbörd, pH-värde samt växtnäring 
som påverkar miljön. Likt en höjdkarta kommer dessa att läsas in från vanliga 
tvådimensionella bilder, och appliceras i landskapet. 
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Storleken på de olika faktorerna varierar mellan varandra, och ingen av dessa är lika 
detaljerade som höjdkartan. Om höjdkartan har en dubbelt så stor detaljrikedom som 
till exempel växtnäringen innebär detta att 2x2 rutor terräng representeras av 1 ensam 
ruta växtnäring. Växtnäringens osynliga lager kommer ha samma storlek som 
höjdkartan, vilket innebär att den dras ut över landskapet i förhållande 1:2. Om den 
sista rutan i höjdkartan är nummer 100, kommer således den sista rutan i växtnäringen 
vara 50. Även ruta nummer 99 i höjdkartan kommer att representeras av ruta 50 från 
växtnäringen. 
För att de abiotiska lagren ska kunna utvärderas effektivt måste de vara synliga, vilket 
främst kommer att vara värdefullt vid större tester. Alla lager ska gå att sätta på och 
även stänga av, så det lätt går att välja vilket lager som skall vara synligt. 
Växtnäringslagret ändras också under exekvering av applikationen. 
En unik abiotisk faktor är växtnäringen. När en växt slår rot behöver den självklart en 
viss mängd näring, och kommer även att ta näring ur marken. Problem uppstår när 
växten dör av hög ålder, då marken inte får tillbaka näring. Till sist hyser ingen plats i 
världen något liv. Således dupliceras växtnäringstabellen i arkitekturen, till en tabell 
med nuvarande växtnäring i marken och en tabell med maximal växtnäring i marken. 
Den maximala växtnäringen representerar ett orört landskap, och om en växt dör ut 
kommer markens växtnäring på det aktuella stället att omvärderas. 

Landskapet kommer slutligen att bestå av en höjdkarta, samt alla faktorer som 
påverkar växligheten. Alla faktorer har ett unikt storleksförhållande till landskapets 
höjdkarta. Anledningen till att olika storlekar används är för att vissa förhållanden i 
miljön inte ändrar sig inom små områden. Det rör sig främst om temperaturen och 
nederbörden. Storleksförhållandena har ingen större betydelse för arkitekturen, så 
länge skillnaderna blir för stora. Ett högre värde innebär större detaljrikedom. 

• Topografi. 32x32 rutor. Själva höjdkartan bör vara detaljerad för att 
landskapet inte ska se hackigt ut, utan mer jämnt. 

• Växnäring och pH-värde. 8x8 rutor. Växnäringen får inte ha ett för fint rutnät, 
då endast en växt kommer att leva på varje ruta. Lika så får det inte vara för 
grovt, då växter kan tendera att endast slå rot på en sida av rutan. Även pH-
värdet kan variera rätt kraftigt, speciellt nära vattendrag, och bör vara lagom 
finkornigt. Storleksförhållandet 1:4 mot topografin visar sig uppfylla kraven. 

• Temperatur och nederbörd. 1x1 ruta. Temperaturen stiger sällan drastiskt 
inom olika zoner, och det regnar sällan ofantliga mängder mer bara några 
meter bort, vilket motiverar ett grovt rutnät. Storleksförhållandet är således 
1:32 gentemot topografin. 

För att bättre simulera ett riktigt landskap kommer vatten att användas. Vid en viss 
nivå befinner sig vattennivån, och under denna nivå kan inga växter sprida sig. 
Vattnet är också något transparant, så man kan se botten om det är grunt vatten. 
Landskapets implementering: Det första som implementeras är en höjdkarta, som 
representerar landskapets rent grafiska del. Den läses in från en bildfil. En punkt i 
höjdkartan representerar enkelt en viss höjd i landskapet. Ingen kod i 
landskapsimplementeringen är signifikant, och kommer inte anges i detalj. Höjdkartan 
är av en dynamisk storlek, så både små och stora landskap kan utformas och 
användas. 
Likt landskapet läses de fyra abiotiska faktorerna in från filer, och växtnäringen har 
ett nuvarande och ett maximalt värde, precis som i arkitekturen. Dessa placeras sedan 
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som osynliga lager ovanför terrängen, ett för ett. Vid en viss position på höjdkartan 
går det att läsa ut de exakta förhållanden som råder. Då dessa faktorer har en annan 
storlek än höjdkartan sträcks de ut för att täcka en lika stor yta som själva landskapet 
gör. Därefter läggs en funktion för utritning av de olika lagren in, som gör det möjligt 
att se vilka förhållande som råder på varje plats i världen. 

 
Figur 5. Växterna, som representeras av streck, sprider sig genom ekosystemet. Synligt är ett 
abiotiskt lager, nämligen växtnäringen. Samtidigt som växterna sprider sig minskar markens 
näring, som tydligt visas med hjälp av ett lager som läggs över terrängen. Mörk färg innebär lågt 
näringsvärde och vice versa. Olika lager finns till samtliga abiotiska faktorer, och kan vara 
aktiverade eller inte. 

Det är inte krävande att implementera vatten och tar inte lång tid att genomföra, men 
resulterar i ett förvånansvärt intressant resultat. Vid en viss nivå placeras en fyrkant, 
och vattnets nivå är även ställbart. Bortsett från det rent visuella som ökar inlevelsen, 
så kan floder, sjöar men framför allt hav ha en stor betydelse för spridningen av 
växter. Om en ö ligger isolerad visar enkla tester att det inte är troligt att någon växt 
alls klarar att sprida sig dit. 

 
Figur 6. Vatten skapar naturliga gränser i ekosystemet. Vattennivån är lätt att justera och det 
genomskinliga vatten visar landskapets struktur under ytan. 
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Slutresultatet av miljön blir ett grafiskt landskap där varje vald punkt har en bestämd 
höjd, och varje unik position i landskapet har olika faktorer som kan påverka miljön 
och ekosystemet i senare steg. 

Tideräkningens arkitektur: En tideräkning som värld och växter kan använda sig av 
är det nästa steget i arkitekturen. Tideräkningen kommer att vara fiktiv, med en viss 
verklighetsanknytning. Termerna sekunder, minuter, timmar, dagar, veckor samt år 
används i arkitektur och applikation. För att inte krångla till det mer än nödvändigt 
representerar en vanlig sekund även en sekund i arkitekturen. Därefter slutar 
likheterna. En minut är 100 sekunder lång, en timme är 10 minuter lång, en dag är 10 
timmar lång, en vecka är 10 dagar lång och ett år är 10 veckor. Systemet har två 
fördelar; det är lättare att räkna med jämna tiotal, och det har ändå en anknytning till 
verkligheten. 
Varje gång klockan i applikationen tickar framåt måste det finnas en möjlighet att dra 
nytta av detta. För att inte heller behöva vänta i realtid på att tiden ska gå framåt 
kommer en tidsfaktor att användas. Om faktorn exempelvis sätts till 100 går tiden 
således 100 gånger fortare. 
Tideräkningens implementering: Tideräkning från motorn, som applikationen 
utvecklas i, används. Den mycket exakta tiden returneras i millisekunder. Tusen 
millisekunder motsvarar således en sekund, och enligt arkitekturen är en riktig sekund 
även en sekund i applikationen. Variabler för varje term inom tideräkningen initieras 
och sätts till 0. När tiden tickar i normal takt och når 100 sekunder nollställs således 
sekundräknaren, och minuträknaren sätts till 1. Lika så sätts minuterna till 0 när de 
nått upp till 10, och då sätts timmar till 1. Processen fortsätter hela vägen upp till år, 
som aldrig nollställs. 
Faktorn som kan öka tidens hastighet multipliceras med motorns millisekunder. 
Denna enkla process gör att den fiktiva tiden i applikation ökar. 
Varje gång någon tid nollställs ökas en annan tid med ett. När detta inträffar kör 
applikationen en funktion. Funktionen innehåller ingenting i början, men det är alltså 
där olika uppdateringar av växter senare kan ske. 

Växternas arkitektur: Innan växten kan placeras ut i landskapet måste den tilldelas 
en del attribut som senare kan komma att avgöra vart i terrängen den kan leva. Då 
flera växter kan skapas av samma art krävs det någon form av stamfader, och denna 
unika entitet innehåller de värden alla inom samma art senare kommer att tilldelas. De 
värden en växt får tilldelade kommer att jämföras med de abiotiska faktorerna i dess 
omgivning, för att räkna ut dess livskapacitet. 

Livskapaciteten är ett mått på hur väl anpassad växten är att leva på den plats där den 
slagit rot. Metoden för att räkna ut livskapaciteten beskrivs i detalj nedan. Direkt när 
ett frö placeras i landskapet så räknas livskapaciteten ut, och oavsett om det sker 
manuellt eller automatiskt avgör livskapaciteten om växten kan slå rot eller inte. 
Under bästa tänkbara förhållande är livskapaciteten 255. Olika missgynnande miljöer 
sänker värdet, och om det når under 0 innebär det att fröet dör innan det slagit rot. 
Nedan följer de olika attributen tilldelas växten, och som avgör livskapaciteten. 

• Temperaturpåverkan. Två värden avgör inom vilka temperaturer växten mår 
som bäst. Vidare tilldelas växten ett tålighetsvärde mot temperaturskillnader. 
Värdet avgör hur mycket skada växten tar för varje grad utanför de ideala 
förutsättningarna. 
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• pH-påverkan. Precis som temperaturpåverkan, med skillnaden att 0.1pH är 
variationen som krävs för att växten ska börja ta skada. 

• Vattenbehov. Vattenbehovet består av två värden, där det första indikerar vad 
växten minst kräver, och det andra värdet vilken tålighet växten har mot torka. 

• Levnadsaltitud. Med hjälp av 10-metersintervaller indikeras växtens 
idealförhållande, och den tar skada med ett tålighetsvärde om den befinner sig 
utanför. 

• Växtnäringsbehov och upptag. Är i förhållande till de andra faktorerna unik, 
eftersom den även påverkar marken. En växt har ett visst näringsbehov, ett 
visst näringsupptag samt tålighet mot låg näring i marken. När ett växtfrö 
hamnar på marken kommer den, om förhållandena är gynnsamma, att även 
suga upp näring ur marken när den börjar växa. Andra växter som senare 
hamnar inom samma område kommer för det svårare att slå rot. 

Växterna ska placeras ut manuellt i landskapet, och där efter kan spridningsalgoritmen 
kunna aktiveras. Växten har två värden som påverkar dess spridning, och det är 
tidsintervall mellan det att den kastar ett frö och hur långt fröet når. Platsen fröet 
landar på är slumpartat, och på denna unika plats ska den aktuella livskapaciteten 
beräknas. 

Förklaring av livskapaciteten: Varje frö har 255 i livskapacitet när det 
landar på marken. Platsen fröet befinner sig på har unika värden i altitud, 
temperatur och så vidare. Fröet, som är baserat på en stamfader, har även 
olika attribut och dessa ska jämföras med markens värde. Om markens alla 
värden är inom fröets gränser kommer dess livskapacitet att förbli 255. 
Om fröet exempelvis klarar sig mellan 10 och 30 grader Celsius, och det är 20 
grader varmt, kommer det inte påverka livskapaciteten. Om temperaturen 
istället vore 35 grader är det varmare än ett perfekt förhållande för växten. 
Dess tålighetsvärde mot temperaturskillnader kommer nu att avgöra hur 
mycket livskapaciteten sjunker. Om tålighetsvärdet är 11 kommer 
livskapaciteten att minska med 55, alltså med 11 för varje grad över 30 
grader. Lika så hade livskapaciteten sänkts med 55 om det varit 5 grader. 
Oavsett om det är 5 grader för kallt eller för varmt kommer livskapaciteten 
temporärt är vara 200. Därefter beräknas nästa abiotiska faktor, på samma 
sätt som temperaturen. 
Varje abiotisk faktor och även altituden påverkar livskapaciteten, och om den 
når under 0 kommer inget frö att slå rot. Ett lägre värde i livskapacitet än 255 
innebär att växten inte blir lika stor som normalt. 

Även om livskapaciteten sjunker när två växter står nära varandra är detta inte 
tillräckligt för att undvika att växter börjar växa precis uppe i varandra. Växterna 
tilldelas ett attribut i minsta möjliga avstånd som de kan börja växa från varandra, och 
när ett nytt frö slår rot testas avståndet till de övriga växterna. Är avståndet för kort 
dör växten utan att livskapaciteten ens beräknas. Denna enkla funktion bidrar genast 
till att växterna sprider sig realistiskare, och klumpar inte ihop sig. 
Växternas implementering: Två separata platser att lagra växterna skapas. Den 
första rymmer alla stamfädren, och den andra rymmer de egentliga växterna. Alla 
attribut som kan påverka växterna har en egen variabel. 
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Nästa steg är att få ut växterna i terrängen. En pil som kan styras med tangenterna 
placeras i landskapet, och när en knapp trycks ner placeras en växt ut manuellt. På 
platsen beräknas livskapaciteten, och om den är över 0 skapas en ny växt utifrån 
stamfadern. 
När väl en växt placerats i terrängen finns möjligheten att låta växten sprida sig. 
Tideräkningen kommer i spel, och när växten nått en viss ålder är den fullvuxen. Den 
kan då kasta ut egna fröer som kastas ut med ett visst antal dagars mellanrum. När det 
blir en ny dag kontrollerar applikationen vilka växter som kan kasta ut ett frö, och 
dessa placeras i en slumpmässig riktning från växten i fråga. Avståndet slumpas inom 
ett visst intervall baserat på växtens stamfader. 
Den nya växten är liten men växer med tiden tills den är stor nog att själv kasta ut ett 
frö. Varje gång ett frö landar på marken kalkyleras livskapaciteten, och allt eftersom 
fylls världen med växterna. 

 
Figur 7. Detta är den första versionen av applikationen som klarade att simulera miljö 
grundläggande. Växter representeras av streck i miljön. 

Vid detta steg är arkitekturen så pass genomtänkt att applikationen klarar att hantera 
de flesta tänkbara testfallen. Det är lätt att tolka resultat, landskapet är enkelt men 
snyggt, och alla uppsatta mål om spridning, tideräkning samt möjligheten att använda 
olika växter är uppfyllda. Applikationen är klar för större tester. Under de större 
testerna kommer applikationen att förfinas ytterligare, och detta kommer att beskrivas 
i detalj när det sker. 

5.2 Resultat för delmål 2: Utformning av scenarier 
Det första steget är att skapa en mängd olika världar och därefter växter som kan 
sprida sig i världen. Detta är utformningen av de scenarier som testerna och 
utvärderingen senare skall baseras på. 

5.2.1 Olika världar 
Det första steget är att skapa landskapet, innan faktorer som regn och växtnäring 
utformas. Det finns en mängd olika typer av terränger, och olika sätt att generera 
dessa på. Samtliga terränger nedan kommer att användas vid tester. 
Likformiga terränger: En likformig terräng är något som direkt framstår som 
orealistiskt. Det kan röra sig om en helt platt mark, eller något mönster som ser 
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likformigt och konstgjort ut. Att testa applikationen på helt platta topografiska kartor 
eliminerade topografin från balanseringen av växter, men resulterar i tråkiga resultat. 
Att testa applikationen på andra mönster kan ha olika fördelar, och tre terränger 
skapades för tester av likformiga terränger. 

 
Figur 8. Enkla terränger har ett syfte inom tester av applikationen, men ett spel skulle aldrig 
kunna använda sig av dessa. En ljusare färg innebär en bergstopp, och tvärt om. Gråskalan gör 
att topografin har en len övergång mellan bergstopp och dalgång. 

Extrema höjdskillnader: En populär terräng inom datorspel är den med de extrema 
höjdskillnaderna. Många gånger rör det sig om totalt orealistiska förhållande, men 
som ändå är vedertagna i datorspel i tanke på dess spridning. Dessa terränger är oftast 
genererade med någon form av terrängeditor eller rent av målade för hand i ett 
bildredigeringsprogram. Flera spel kan dra nytta av terränger med extrema berg och 
dalar. Framför allt strategispel, som har två stora användningsområden av dessa 
miljöer; dels skapar det en naturlig avgränsning av landskapet, dels skapar det 
strategiska situationer för enheter i spelet.  

 
Figur 9. World of Warcraft (2004) och Battle Mages (2004) visar tydliga exempel från topografi 
inom spel. Samtidigt som topografin fungerar bra inom spel är det föga realistiskt. 

Tre terränger av denna typ skapades, och målet med dem är att kunna testa olika 
extrema situationer. 
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Figur 10. Terränger med extrema höjdskillnader, som är vanliga i spel. Skapar en fiktiv miljö. 

Automatisk terränggenerering: Ett annat alternativ till terrängskapande är fraktal 
generering (Polack, T., 2003), med hjälp av metoder som mittpunktsgenerering (eng. 
midpoint displacement eller dimond-square) eller förkastning av terräng (eng. fault 
formation) (Polack, T., 2003). Båda metoderna är populära när det gäller att slumpa 
en terräng som inte ska användas i spel, utan för uppvisningssyfte. Det går antingen 
att skriva programkod för skapandet av terrängen, eller använda sig av program som 
genererar landskap. En populär åsikt är att dessa terränger ser bäst ut och mest 
realistiska (Belhadj, F., Audiber, P., 2005), vilket får klassas som en ren felaktighet 
när de jämförs med topografiska kartor från vår planets miljö. Genom att lägga till 
erosion kan realismen i terrängen öka avsevärt (Belhadj, F., Audiber, P., 2005), 
samtidigt som det är näst intill omöjligt att automatiskt generera realistisk terräng. 
Då den automatiska genereringen oftast resulterar skapandet av en bildfil, är det 
möjligt att förfina denna i ett bildredigeringsprogram. Tre terränger skapades, där de 
första två är helt automatiskt genererade, och den sista är helt skapad för hand i ett 
ritprogram. 

 
Figur 11. Mittpunktsgenerering följt av två förkastningstekniker. Metoderna lämpar sig, och 
används, inom automatisk generering av terräng där själva terrängen inte är det viktigaste. 

Äkta topografiska kartor: Det sista alternativet är att använda äkta topografiska 
kartor. Då denna arkitektur, vilket har pointeras flera gånger tidigare, syftar till att 
skapa realistiska miljöer, är detta ett självklart val, även om tester med samtliga typer 
av terräng har utförts. De topografiska kartorna visar dalgångar, sprickor i berg, 
vattendrag och hav på ett trovärdigt sätt. 

Vissa av kartorna har förbättrats i bildredigeringsprogram, men de många detaljerna i 
kartorna hade gjort det svårt att göra från grunden; både för ett program som genererar 
terräng, eller för en designer som skapar banor till spel. 
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Figur 12. Den topografiska kartan är realistisk, då den är hämtad från Monerey, Kalifornien, 
USA. Dalar, berg och framför allt sprickor i bergen är skapade av miljontals år av erosion, något 
en datoriserad algoritm hade haft svårt att efterlikna.  

 
Figur 13. Bilden av Santa Catalina Island, Kalifornien, USA, visar den topografiska varianten 
samt hur själva terrängen ser ut i applikationen. En tydlig koppling mellan topografi och terräng 
går att utskilja. 
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Figur 14. Antarktis, kontinenten vid sydpolen, har en välkänd form. Då större delen av 
landmassan är täckt av is resulterar det i en hög medelaltitud, vilket i detta fall bidrar till att 
topografin till stor del är nästa helt vit. 

 
Figur 15. Honolulu, Hawaii, USA, har tydliga spår av erosion. Bilden till höger är ett flygfoto 
från samma ställe. De tydliga sprickorna framstår på båda bilderna. 

Abiotiska faktorer: Då samtliga topografiska kartor är skapade gäller det att utforma 
passande lager av de olika faktorerna som påverkar miljön. Eftersom varje topografisk 
karta använder sig av fyra lager, och dessutom varje topografisk karta kan ha flera 
uppsättningar av lager, är det inte relevant att visa samtliga lager här. 
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Tre viktiga uppsättningar av lager bör finnas till hands. Det första är extrema lager, 
som endast påverkar miljön med någon enskild faktor. Tydliga biotoplager är den 
andra varianten av lager som är viktig att testa, där det tydligt går att se vart en öken 
tar vid eller slutar, eller vart sumpmarken i skogen ligger. Slutligen bör det finnas 
realistiska lager som främst syftar till att testas på äkta topografiska kartor. Dessa är 
självfallet svåra att få vetenskapligt korrekta. 
Samtliga abiotiska kartor målades för hand i ritprogrammet Paint Shop Pro (2007). 
Kartorna är i gråskala och använder sig av värden från 0 till 255, som i applikationen 
översätts till aktuella abiotiska värden. Nedan följer tabeller på vad de olika värdena 
innebär i ekosystemet. De värden som representerar höjdskillnad, temperatur samt 
pH-värde är självförklarande, medan värdena i växtnäring och nederbörd förklaras i 
detalj. 
  Höjdskillnad Temperatur Nederbörd Växtnäring pH-värde 

Lägsta värde 0 meter -100 grader 0 0 0 
Högsta värde 2550 meter 155 grader 255 255 14 

Standardvärde  0 grader 100 100 7 
Intervall 10 1 1 1 0,1 

Tabell 1. De olika abiotiska faktorerna kan ha ett värde från 0 till 255. Tabellen visar inom vilka 
intervaller som faktorerna ligger, samt dess standardvärde om ett sånt finns. 

  Växtnäring Nederbörd 
Obefintlig 0 0 

Extremt låg nivå 50 30 
Låg nivå 75 60 

Normal nivå 100 100 
Hög nivå 150 170 

Extremt hög nivå över 200 över 240 

Tabell 2. Växtnäring och nederbörd använder sig av siffror som representerar en viss nivå i 
arkitekturen. Tabellen visar vad ett specifikt värde innebär i vardagligt tal. 

Att skapa extrema biotoper, eller tydliga biotoper, visade sig vara lätt. Ganska 
förväntat var det svårare att skapa abiotiska faktorer som tillsammans resulterade i en 
realistisk miljö. Lösningen för att skapa väl fungerande lager visade sig vara just 
lagerverktyget i Paint Shop Pro. Nedan beskrivs tillvägagångssättet för att skapa fyra 
lager till en bestämd terräng. 
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Figur 16.  Då skapandet av abiotiska faktorer var centralt i hela arbetet beskrivs denna process, 
om än relativt enkel, i detalj. En extremt stor mängd biotoper har arbetats fram med hjälp av 
lagerverktyget i Paint Shop Pro. Den första bilden (a) beskriver ett ensamt lager. Detta lager är 
topografin som kommer vara grunden för de övriga faktorerna i miljön. Ett nytt lager (b) skapas, 
och som framgår vid (c) sänks tätheten på detta lager till 50 %. Nu finns det (d) två lager, där det 
ena lagret är topografin och det andra lagret en tom bild, som snart ska omvandlas till ett 
abiotiskt lager. 

 
Figur 17. Bilden (a) beskriver topografin som används, och bilden (b) det andra lagret. I detta 
fall ska lagret representera växtnäringen i marken. Tillsammans (c) blir bilden något utmattad, 
vilket är resultatet av att (b) ligger över (a) men är lätt genomskinlig.  
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Figur 18. När det målas på det övre lagret (a) förblir topografin den samma, men det går ändå 
att utskilja vart det har målats. Om det topografiska lagret stängs av (b) framgår marknäringen 
mycket tydligare. Bilden visar det första steget, och är bara grundläggande. Normalt växter det 
inte på berg och marken saknar näring, vilket resulterar i en mörkare, alltså låg, näringsnivå på 
bergskammen. 

 
Figur 19. Det tar tid att skapa ett realistiskt växtnäringslager. Bilden (a) visar hur arbetet har 
förflutit på över det topografiska lagret, och resultatet (b) är väl genomtänkt. Tydligt framgår det 
att näring i sprickorna i berget är högre än på kammarna omkring. Även runt berget är 
växtnäringen hög, vilket kommer att resultera i många fler växter. 

 

Figur 20. Det färdiga resultatet läggs in i terrängen, och med hjälp av lagerfunktionen i 
applikationen syns växtnäringen (a) tydligt. För att jämföra syns samma terräng (b) men med den 
naturliga topografin. I dalen rinner en flod, och runt floden är växtnäringen mycket hög. 



  

 29 

 
Figur 21. Processen att ta fram temperatur (a), pH-värde (b) samt nederbörd (c) är den samma 
som med växtnäringen. Det är viktigt att undgå skarpa kanter i lagren för att undvika extrema 
situationer i ekosystemet. 

5.2.2 Varierande växter till världarna 
Växternas som skapas till världen kan ha två egentliga syften, där det första är att testa 
applikationens olika funktioner, och det andra att simulera en trovärdig miljö. Under 
utvecklingen användes de båda typerna flitigt, och nedan följer en lista på realistiska 
växter. Värt att notera är att listans värden inte är baserad på någon vidare omfattande 
forskning, och de växter som representeras utgör en stor mångfald. 
 Fullvuxen Max. ålder Temperatur pH-värde Vattenbehov Höjdområde Näring Spridning 
Ask 200 40 -2 / 30 / 45 5 / 9 / 100 100 / 5 0 / 20 / 80 75 / 12 / 10 11 / 27 / 1.8 
Björk 250 60 -5 / 25 / 35 5 / 10 / 110 90 / 20 0 / 40 / 55 40 / 15 / 45 12 / 24 / 1.6 
Bladvass 70 30 -3 / 30 / 35 7 / 11 / 85 150 / 50 0 / 14 / 35 110 / 7 / 20 10 / 20 / 0.9 
Ek 400 120 -10 / 20 / 33 5 / 9 / 100 70 / 20 2 / 25 / 25 80 / 28 / 25 25 / 55 / 5.5 
Enbuske 110 35 -18 / 23 / 28 7 / 11 / 90 60 / 35 0 / 115 / 50 45 / 14 / 55 10 / 22 / 1.3 
Ginkgo 240 95 5 / 30 / 40 5 / 10 / 65 65 / 15 0 / 80 / 50 90 / 22 / 60 11 / 29 / 2.2 
Gran 300 80 -20 / 20 / 30 5 / 9 / 100 80 / 17 0 / 90 / 50 50 / 20 / 30 10 / 30 / 2.0 
Gräs 50 15 -15 / 35 / 20 5 / 9 / 75 70 / 12 0 / 140 / 25 70 / 2 / 35 7 / 18 / 0.6 
Kaktus 120 20 15 / 55 / 95 6 / 11 / 85 20 / 70 0 / 25 / 65 25 / 12 / 30 6 / 18 / 0.8 
Mangrove 135 135 8 / 36 / 27 4 / 9 / 55 200 / 25 0 / 25 / 45 150 / 8 / 40 10 / 15 / 0.9 
Ormbunke 90 18 -5 / 35 / 40 4 / 10 / 120 120 / 25 0 / 25 / 105 125 / 5 / 30 8 / 25 / 0.7 
Palm 280 55 15 / 42 / 28 5 / 8 / 75 50 / 15 0 / 15 / 65 115 / 25 / 15 14 / 35 / 1.3 
Tall 350 90 -15 / 22 / 25 5 / 9 / 100 70 / 15 0 / 80 / 45 60 / 22 / 35 8 / 32 / 2.4 

Tabell 3. En varierande mängd växter representeras i tabellen ovan. I nästkommande stycke 
förklaras de olika parametrarna i detalj. 

• Fullvuxen. Antalet dagar det tar för växten att vara tillräckligt gammal för att 
själv kunna sända ut fröer. 

• Maximal ålder. När växten är lika många år som detta värde kommer den att 
dö, och lämna plats för nya växter. 

• Temperatur. Tre värden representerar växtens levnadstemperatur. De första 
två är lägsta respektive högsta temperatur räknat i Celsius, och det sista värdet 
är dess tålighet mot temperaturförändringar. Ett högt värde innebär att växten 
tar mer skada. 

• pH-värde. Värdet 7 är ett neutralt pH-värde. De två första värdena 
representerar växtens undre och övre gräns, och det sista värdet representerar 
växtens tålighet mot surhetsförändringar i marken. 

• Vattenbehov. Det första värdet är växten minimala vattenbehov innan den 
börjar ta skada, och det nästkommande värdet är dess tålighet mot torra 
marker. 

• Höjdområde. Inom vilka altituder växten kan leva, räknat i tiotal meter. Det 
sista värdet är växtens tålighet mot höga, eller låga, altituder. 
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• Näring. Det första värdet är växtens näringsbehov. Nästkommande värde är 
dess egen förmåga att suga upp näring ur marken, och det sista värdet är dess 
tålighet. 

• Spridning. Det första värdet är vilken tid i dagar det tar innan en växt kastar ut 
ett frö, nästkommande värde är hur långt fröet når i antal meter, och det sista 
värdet är närmsta avståndet till en annan växt när den ska slå rot. 

De flesta växterna representeras endast av enkla streck i världen, men för att testa 
vackra miljöer skapas en liten portion grafik till applikationen. Den mest använda 
grafiken, som kommer synas i så gott som alla tester senare, är granen. Granen kan ha 
en färgvariation, och olika typer av växter representeras av granen, med hjälp av just 
färgvariationer. 

Granens form visar under tester också bidra till att det är mycket lättare att utvärdera 
resultat i terrängen, än om endast streck används i samma situationer. Det framgår 
tydligt på nedanstående bild, där det är svårt att se längden på strecken men lätt att se 
storleken på granen. 

 
Figur 22. Granen är populär i applikationen. Fördelarna med att använda grafik, bortsett att det 
ser snyggare ut, är att en grans storlek är mycket lättare att tolka än ett strecks höjd. 

5.3 Resultat för delmål 3: Tester och utvärdering 
De sista testerna resulterade i intressanta resultat vad det gäller spridning av växterna 
samt applikationens styrkor och begränsningar. Testerna ligger sedan till grund för 
utvärderingen, och till sist slutsatsen. Efter dessa tester kunde den grundläggande 
versionen dessutom utvecklas. Detta kapitel behandlar testernas resultat. 



  

 31 

5.3.1 Kapacitet av applikationen: Tidseffektivitet 
Tre tester som påverkar applikationens tidseffektivitet genomfördes, nämligen 
avståndsmätning mellan växter, utritning av landskap samt inladdning av landskap. 

Avståndsmätning mellan växter: Det första, och kanske mest påtagliga 
prestandaproblemet, visar sig vara avståndsmätningen mellan växterna. Applikationen 
mäter avståndet till samtliga växter för att undvika att en växt slår rot för nära en 
annan växt. I tidigare teststadium var detta inget problem alls. Om det fanns några 
tusen växter i landskapet, och det kom några hundra nya i en uppdatering, rörde det 
sig om hundratusen tester, som kanske kunde utföras på någon sekund. Problem 
uppstår dock när världen börjar fyllas med växter. En värld som består av 20’000 
växter, som i sin tur skapar 2’000 nya växter per uppdatering, resulterar i smått 
ofantliga 40’000’000 tester. Dessa tester är bara för att mäta avstånd mellan de olika 
växterna, och visade sig snabbt endast vara toppen av ett isberg. 

Exempel av antal tester: Världen består av 1024x1024 rutor, och det har 
efter en tid skapts växter över hela kartan. En växt kräver 10 rutor, och 
således finns det 104’858 växter i världen. Växterna kan kasta frö med 10 
uppdateringars intervall, så i varje uppdatering kastas 10’486 nya frön ut. 
Varje frö testas mot varje växt. Totalt blir det 104’858*10’486= 
1’099’505’336, vilket är en dryg miljard tester. Dessa ska ske varje 
uppdatering. 

Detta resulterar i att tester blir långsammare och långsammare, tills testhastigheten 
blir helt ohållbar. Lösningen visade sig vara att dela upp landskapet i sektorer. Istället 
för att ett frö testar avståndet till samtliga växter i världen sker testen bara inom den 
egna sektorn, samt de åtta närliggande sektorerna för att undvika problem vid 
kanterna. För att ytterligare öka prestandan testas bara kanterna av de närliggande 
sektorerna, så den egentliga testen blir lika stor som den aktuella sektorn. Sektorn är 
av en bestämd storlek, och vid en viss storlek sker spridningen så effektivt som 
möjligt. Detta visade sig snabba upp applikationens mycket, speciellt i stora landskap, 
som visas nedan. 

Exempel av sektorindelning: Världen består av 1024x1024 rutor, vilket 
delas in i 32x32 sektorer. Växter täcker hela kartan, och varje växt har 10 
rutor, vilket resulterar i 104’858 växter. Vid en uppdatering skapas 10’486 
nya växter. Då det finns 32*32=1’024 sektorer har varje sektor 
104’858/1’024=102 växter. I varje sektor skapas det i snitt 10 nya växter. 
Varje sektor kräver således 102*10=1’020 tester. Då det finns 1’024 sektorer 
krävs 1’020*1’024=1’044’480, vilket är en dryg miljon tester. 

Skillnaden mellan att använda sektorer mot att inte göra det resulterar i en 
hastighetsökning med minst 1’000 gånger. Mindre sektorer resulterar i ännu högre 
hastigheter, men blir också svårare att hantera. En avvägning av storleken är viktig, 
och sektorer med storleken 32x32 visar sig vara hållbart. 
Landskapets storlek: Landskapet var i den första grundläggande versionen 256x256 
fyrkanter stor, vilket innebar att den var uppbyggd av 65’536 fyrkanter. Att rita ut 
dessa är inget problem för en normal dator. Det första problemet uppstår när världen 
utvidgas, vilket är ett självklart steg i de långvariga testerna. En liten värld gör det 
svårt att skapa trovärdiga miljöer, och framför allt fylla den med olika biotoper. 
Landskapet måste således vara större, vilket kräver lite kodning. Storleken 2048x2048 
resulterar i 4’194’304 fyrkanter, och faktum är att världen skulle kunna göras ännu 
större. Problemet med en värld med över 4 miljoner fyrkanter är att datorns resurser 
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helt plötsligt läggs ned på att rita ut ett landskap istället för att sprida växter. Om 
samtliga växter därtill ska ritas ut i världen visade det sig ta upp till tio sekunder att 
bara uppdatera bilden, en enda gång. 

För att lösa detta problem ritas majoriteten av landskapet ut som ett grovt rutnät utan 
grafik. Endast grafiken där kameran för tillfället befinner sig ritas ut som tidigare. 
Lika så ritas endast grafik ut för växter som befinner sig inom detta område. Denna 
lösning resulterar i att grafiken inte blir en flaskhals i applikationen. 

 
Figur 23. Rutnätet, som är grovkornigt, är aktiverat. Centrerat i bilden syns terrängen mycket 
tydligt. Endast där kameran har fokus är växter och detaljerad topografi synlig. Detta är för att 
reducera den grafiska belastningen på datorn. 

I ett tilltänkt spel är kameran troligtvis lokaliserad på karaktären, och således befinner 
sig kameran betydligt närmre marken. På grund av detta kommer grafik över stora 
avstånd inte att vara utritade på samma sätt som i applikationen, och kommer heller 
inte att vara ett problem för spelet. 
Inladdning av stora landskap: Kartor av mindre storlek, runt 1024x1024 rutor, går 
ytterst snabbt att ladda in, på mindre än en sekund. Då det är vanligt med 
laddningstider i spel kommer detta aldrig att vara ett problem, då spelare nästan 
förväntar sig att det ska ta tid att ladda spelet. 
För att testa extrema fall av inladdningstid skapas ett testfall där en karta av storleken 
2048x2048 rutor laddas in och tas bort ur minnet upprepade gånger. På så sätt kräver 
testen inte en stor minnesanvändning utan kan fokusera på själva tidseffektiviteten. 

Ett testfall körs med 16 inladdningar av kartan. Det totala antalet rutor som laddas in 
blir i detta testfall 2048*2048*16=67’108’864. Inladdningstiden är 64 sekunder, 
vilket vore en realistisk tid att vänta på en karta i ett spel. Testfall är dock rejält 
överdimensionerat och det är inte troligt att en spelkarta skulle innehålla över någon 
miljon rutor. Inladdningstiden i ett spel skulle således vara avklarad på någon sekund. 
Med detta resultat finns det ingen anledning att optimera inladdningen eller testa 
andra scenarion. 

5.3.2 Kapacitet av applikationen: Minneseffektivitet 
Denna test syftar till att testa hur stora världar som kan användas av applikationen, 
samt hur många växter världen kan innehålla. 

Maximal storlek på kartorna: Storleken på kartor är i spel oftast en avgörande 
faktor. Med större kartor kommer stora krav på prestanda, som snabbt begränsar 
världen. De flesta strategispel har relativt små kartor; WarCraft III (2002) kan som 
störst ha kartor med 256x256 fyrkanter, och då varje fyrkant motsvarar 2 meter är den 
största tänkbara storleken 0.5 km2. Äventyrsspel och krigssimulatorer brukar ha 
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betydligt större världar. Oblivion har en värld på 41 km2 (Reinventing Oblivion, 
2005), och Operation Flashpoint har öar upp till 100 km2 (Operation Flashpoint, 
2001). Det är svårt att bedöma hur stor en fyrkant är i de båda tidigare nämnda spelen, 
då de använder sig av mer avancerade terrängalgoritmer. I ett försök att simulera en 
riktigt stor värld användes nedanstående parametrar. 

• Storlek av värld i fyrkanter: 16384 x 16384 

• Storlek på fyrkanterna: 2m x 2m, 4 m2 

• Yta: 1074 km2 

• Filstorlek på världen: 256 MB 

• Möjligt antal växter: 537’000’000 
För att få ett grepp om hur stor yta 1074 km2 går det att jämföra med Stockholm 
Kommun som är 188 km2 (Statistisk årsbok, 2007). Möjligt antal växter är baserat på 
att en växt tar upp i snitt 2 m2, vilket är en ren uppskattning i situationen men ger en 
tydlig bild över världens storlek. Nedan följer testvärden. 

• Tid att ladda in: 113 sekunder, vilket får betraktas som en ganska lång 
inladdningstid om det rörde sig om ett spel. 

• Storlek i RAM-minnet: 256 MB, samt övrig minnesanvändning på 27 MB. 

• Skärmuppdatering: 15 bildrutor per sekund med det stora rutnätet påslaget. 
Utan rutnätet påslaget syntes ingen prestandaskillnad mot övriga testfall. 

 
Figur 24. Bilden visar det grovkorniga rutnätet i en extremt stor värld. Mot horisonten är 
rutnätet så tätt packad att det framstår som kompakt, vilket ger förståelse om storleken. 

Minnesåtgången i världen är visserligen omfattande, men en dator klarar utan problem 
att hantera själva terrängkartan och dess olika lager. Sammantaget visar testen att 
storleken på världen aldrig kommer bli ett problem. Det är lika så självklart att datorn 
aldrig skulle klara att hantera en halv miljard växter, men applikationen har ändå 
bevisat att det med tillräckligt mycket datorkraft skulle vara en möjlighet. 

Maximalt antal träd: Då föregående test visade att det skulle vara möjligt att ha 
miljontals växter i en enorm värld resulterar det i frågan vart gränsen går för 
testmaskinen. Flera tester genomfördes, och under den längsta testen av applikationen 
sattes ingen begränsning i spridningen, vilket resulterade i en rapidartad expansion av 
växtligheten. Lika så avaktiverades all avståndsbedömning mellan växterna, då målet 
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med testen var att se hur många växter landskapet kunde inhysa. Efter nära sju 
timmars exekvering i högsta simuleringshastigheten, vilket motsvarar 100’000 gånger 
normal tid, kraschade applikationen på grund av minnesbrist. Vektorn som inhyser 
samtliga växter tog vid tillfället upp 1’550MB. Datorns arbetsminne var på den 
aktuella maskinen 1 GiB, och tillsammans med det virtuella minnet kunde datorn 
hantera 2.5 GiB som en övre gräns av arbetsminne. Då en vektor är full ökar den sin 
storlek med det dubbla, vilket i denna situation hade resulterat dryga 3 GiB, varvid 
kraschen inträffade på grund av brist på arbetsminne. Den och innehöll ett ungefärligt 
antal av 11’520’000 unika växter, baserat på storleken varje växt tar upp i vektorn. 
Samtidigt som testen resulterade i en krasch fastställde den hur ofantligt många unika 
växter applikationen kan hantera, och att begränsningen främst ligger i datorns 
hårdvara och inte i applikationens arkitektur. Efter denna test fanns det inte längre 
någon anledning att förbättra applikationens prestanda. 

 
Figur 25. En extremt stor mängd träd (a) ger en tydlig bild av hur många växter ekosystemet och 
applikationen klarar av. 50’000 träd är synliga och samtidigt som det är många träd är detta 
bara en bråkdel av applikationen egentligen klarar av. En närbild (b) visar träden vid 
bergskammen, och klargör hur tätt träden egentligen står. 

5.3.3 Kapacitet av applikationen: Användbarhet 
Applikationens syfte är främst att testa om arkitekturen skulle kunna användas i ett 
datorspel. Applikationens design av det grafiska användargränssnittet är således 
sparsamt. 

Musen används inte i applikationen, och således styrs allting med tangentbordet. 
Piltangenterna flyttar kameran mellan olika sektorer, och den centrerade sektorn samt 
de närliggande åtta sektorerna ritas ut i högsta möjliga grafiknivå. Resterande delen 
av kartan representeras av det grova rutnätet. En pil på kartan kan styras med hög 
precision, och där pilen befinner sig går det att placera växter manuellt. De abiotiska 
faktorerna där pilen befinner skrivs tydligt ut i applikation. 

Då runt hälften av tangentbordets knappar fyller en funktion skrivs även dessa ut i 
applikation. Resultatet blir att användaren lättare kan utnyttja applikationen fullt ut, 
utan att behöva läsa sig till olika knappars användningsområden i någon manual. 
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Figur 26. Denna bild är sammansatt av olika delar av applikationen, som skriver ut funktioner 
och vilka knappar som kontrollerar dem. Den tydliga, om än enkla, designen gör användandet 
lätt. Om till exempel vattenlagret ska ändras syns det att knapparna Q och W används för att 
kontrollera dess nivå. 

Möjligheten att kontrollera en unik växts exakta värde implementeras i applikationen. 
Detta visar sig vara till stor hjälp vid felsökning, då växtens samtliga attribut är 
synliga när den markeras av användaren. 

 
Figur 27. Den röda granen nere i det högra hörnet är egentligen en normal grön gran. När den 
markeras ändras dess färg så den tydligt kan urskiljas. En mängd attribut, alla tillhörande den 
unika granen i fråga, skrivs ut. Var enda växt i hela applikationen har en lika detaljerad 
uppsättning av attribut.  

Användbarheten i applikationen är hög i förhållande till det faktum att endast 
tangentbordet används. Med hjälp av ett mer grafiskt användargränssnitt hade 
användbarheten ökat ännu mer, och i en tilltänkt leveleditor hade ett väl utformat 
gränssnitt sparat tid för dem som designar världen. Resultatet visar också att det är 
möjligt att gå ner i detalj och lätt få reda på varje växts unika värden. 
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5.3.4 Realism i applikationen: Topografi 
Växten som används i alla tester är granen, men dess värden varierar bland testerna. 
Intressanta testområden inom topografin är trädgränser, spridning av växter på olika 
altitud samt hur olika topografiska kartor skiljer sig åt. 
Trädgräns: Ett intressant fenomen som uppstår på höga berg är den distinkta 
trädgränsen (Wikipedia, Tree line, 2007). Skillnaden mellan trädgränsen och 
skogsgränsen är att den sistnämnda skiljer mellan olika typer av skog, alltså olika 
biotoper, medan trädgränsen är en skarp gräns vid en viss altitud där träd helt enkelt 
inte längre växter. 

För att simulera en trovärdig trädgräns sätt först granens naturliga altitud till att 
sträcka sig mellan 0 meter och 2000 meter, och dess tålighetsvärde högt. Ett högt 
tålighetsvärde innebär stor skada på växten när den växter utanför sitt naturliga 
område. För att visa skillnaden vid diffusa trädgränser testas även ett lågt 
tålighetsvärde. 

 
Figur 28. En diffus trädgräns gör att skogen sakta men säker övergår till kalmark. Detta är 
resultatet av ett lågt tålighetsvärde, som ger en ganska naturtrogen trädgräns. 

 
Figur 29. En skarp trädgräns visar vad som händer om växterna omöjligt kan leva över en viss 
altitud. Även om beteendet ser orealistiskt ut händer det att tydliga trädgränser uppstår i naturen. 
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Figur 30. En tydlig trädgräs från naturen. Granarna slutar tvärt att växa vid en viss höjd, och 
visar att fenomenet förekommer. 

Blandning av växter vid olika altituder: När det enda som skiljer två arter av gran 
åt är vilken ideal altitud de lever på, kommer dessa att blandas upp tydligt i gränsen. 
Helt beroende på granarnas tålighetsvärde blir gränsen mellan arterna olika skarp. 
Med ett lågt tålighetsvärde blandas de mycket vid gränsen, medan ett högt värde 
skapar en skarp gräns. Vad som tydligt framgår är att skarpa gränser ser onaturligt ut, 
då det blir en för skarp gräns mellan de olika biotoperna. 

 
Figur 31. De röda granarna lever helst på en hög altitud och de gröna granarna på en låg 
altitud. Gränsen är tydlig, och där den ena arten inte längre klarar sig tar den andra arten vid. 
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Figur 32. De röda granarna lever helst på hög höjd, men klarar att leva på lägre altituder. Lika 
så föredrar de gröna granarna dalgångarna, men kan ändå leva högre upp, vilket bidrar till en 
naturlig blandning av de båda arterna. 

Olika typer av terräng: Tidigare skapades fyra olika kategorier av topografiska 
kartor. Det var likformiga terränger, de med extrema höjdskillnader, automatiskt 
genererade och så de äkta topografiska kartorna. Tester av likformiga terränger är 
ointressanta ur ett topografiskt perspektiv, och de automatiskt genererade terrängerna 
används sällan i spel. 
Skillnaden mellan att använda extrema höjdskillnader och äkta topografiska kartor i 
datorspel är dock intressant, och resultaten analyseras i denna applikation, som klarar 
av höjdskillnader mellan 0 meter och 2550 meter över havet. Då den svenska 
trädgränsen går vid 800 meter över havet (Wikipedia, Tree line, 2007) betyder det att 
endast lite gräs och små buskar skulle ha växt högre upp. En test med de båda typerna 
av terränger, samt en stor mängd granar, visar att spelsituationen med extrema 
höjdskillnader skulle bli kaotisk. Dalarna blir fyllda med träd, och det är oftast där 
själva spelandet äger rum, speciellt i strategispel. Då föredrar spelarna öppna ytor för 
att lättare kunna flytta större trupper. Skillnaden mot den äkta topografiska kartan är 
således att det är tänkt att spela i skogen, då äkta topografi som tidigare utrönts främst 
lämpar sig till äventyrsspel och rollspel. 

 
Figur 33. En realistisk, äkta, topografisk karta visar hur granarna sprider sig upp längst 
sprickorna i berget. 
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Figur 34. En topografisk karta med extrema höjdskillnader, ritat i ett bildredigeringsprogram, 
visar hur träden fyller upp dalarna men lämnar topparna orörda. Dessa topografiska kartor är 
vanliga i spel, men lämpar sig då inte för ekosystemssimulering, utan kräver att en kartritare 
placerar ut växter för hand. 

5.3.5 Realism i applikationen: Spridning av växter 
Vid applikationstesterna med stora landskap visade sig spridningen vara problematisk. 
Med hjälp av sektorer snabbades själva spridningens hastighet upp avsevärt, men 
faktumet att växterna spred sig onaturligt påverkades inte. 
Varje dag i tideräkningen i applikationen finns det en chans att en växt sprider sitt frö. 
Problemet visade sig vara att växterna spred sig med jämna intervaller. Om en växt 
skapade kastade ut ett frö som slog rot efter ett visst antal cykler hamnade snart 
växterna i ett förutsägbart mönster där det skapades tusentals växter samma sekund, 
för att sedan inte skapa en enda växt på flera sekunder. Anledningen till problemet var 
att växterna spred sig med jämna intervall, och inte ett slumpartat värde. Lösningen 
blev till sist att ha ett kraftigt varierat värde, x+(0>x), där x motstavar växtens 
spridningsintervall. Varje gång en växt kastade iväg ett frö fick den ett nytt värde, och 
när den aktuella tidpunkten nåddes kastade den ut ännu ett frö. 

Samtidigt som spridningen nu skedde betydligt mer naturtroget uppstod ändå problem 
vid simulering i höga hastigheter. Dels upprepades mönstret att växterna skapades i 
vågor istället för i ett jämnt flöde, och dessutom drog sig växtspridningen i början 
kraftigt åt något håll. 

Tid lades ner på att hitta fel i koden, men då inget fel kunde upptäckas hamnade 
skulden hos datorns slumptalsgenerering. Slumptalen fungerade ypperligt vid mindre 
tester, när några tusen växter spred sig. Datorns mjukvara använder sig av en tabell 
med slumptal, och dessa tal väljs ut ur denna tabell beroende på tiden i datorns 
systemklocka, som har mikrosekundsprecision (Mills, D., L. 1994). Problem uppstod 
när hundratusentals slumpmässiga värden skulle genereras inom samma sekund. En 
lösning vore att använda äkta hårdvarugenererade slumptal (Dichtl, M. 2003), istället 
för pseudoslumptalsgenerering, som är metoden datorn använder. Vanliga algoritmer 
för slumptalsgenerering är också mindre upprepande än den standardiserade varianten 
som används i applikationen. 
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Figur 35. Problem med slumpgeneratorn i applikationen leder till att växterna börjar dra sig åt 
ett specifikt håll. Detta uppstår främst i likformiga miljöer som simuleras under hög hastighet. 

Problemet avhjälpes till stor del av att använda andra kompileringsmetoder av 
applikationen, och till sist uppenbarade sig de likformiga mönstren endast i platta, 
sterila världar. Ju fler generationen av växter som passerat, och ju fler olika arter 
växter som huserar världen, desto mindre synliga blir upprepande mönster. Efter 
någon minuts exekvering av applikationen var upprepande mönster aldrig synliga, och 
då det visuella resultatet är viktigast i sammanhanget lades inte mer tid på 
slumptalsgenerering. I ett eventuellt spel skulle slumptalen dock vara mer intressanta 
och värda att förbättra ytterligare. 

5.3.6 Realism i applikationen: Abiotiska faktorer 
Med hjälp av de tidigare skapade miljöerna testas olika faktorer som påverkar 
växtligheten. För att visa hur varje lager påverkar växtligheten kommer de att läggas 
på ett efter ett, och visa vilka tydliga skillnader som uppstår i miljön. Under testen 
kommer altituden inte att ha någon inverkan, då tester redan utförts inom detta 
område. 

 
Figur 36. Ett litet, och extremt ekosystem ska användas för att testa olika situationer i 
applikationen. Höjdkartan (a) är 256x256 rutor, pH-lagret (b) är 64x64 rutor och så även 
växtnäringen (c). Temperaturen (d) och nederbörden (e) är grovkorniga, endast 8x8 rutor. 
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Ingen abiotisk faktor: Om ingen faktor påverkar miljön sprids växtligheten med en 
jämn takt tills all mark i hela ekosystemet är täckt. Detta är det mest grundläggande 
systemet av spridning, och visar hur det först såg ut i den första versionen av 
applikationen när spridningen var okontrollerad. 

 
Figur 37. De båda arterna av gran, röda och gröna, samt palmerna, blandas friskt eftersom 
ingen abiotisk faktor är aktiverad. 

Temperatur: Det första intressanta lagret är temperaturen. Frånses det faktum att en 
hög altitud även har skillnader i luftförhållande, så är temperaturer på bergstopparna 
den främsta anledningen till att liv där är sparsamt. Med hjälp av lagermetoden i Paint 
Shop Pro är temperaturen nedsatt runt bergskedjorna, och det är även betydligt kallare 
i norr än i söder. Resultatet visar spridningen av granar i terrängen, samt palmer som 
endast kan leva längst i söder där det är ökenklimat och varmt. 

 
Figur 38. Då temperaturen aktiveras uppstår tydliga avgränsningar. På berget är det kallt, och 
där trivs de gröna granarna. Längst i söder är det varmt, och där trivs palmerna. Emellan dessa 
växter de röda granarna, och då endast en faktor spelar in på spridningen blir gränserna tydliga. 

Nederbörd: Likt temperaturen läggs ännu ett lager på. Nederbörden kommer nu att 
samspela med temperaturen. En gran klarar sig utan större problem i värme, men vad 
den inte klarar är torka. Det gör däremot palmen, och avstånd mellan palmen och 
närmsta granen kommer att öka i och med nedanstående lager. Grovkornigheten i 
nederbördslagret gör att skarpa, och onaturliga, biotopiska gränser uppstår. 
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Figur 39. De röda granarna har eliminerats ur testen, och nederbörd har lagts till. Tydliga 
gränser uppstår då det grovkorniga nederbördslagret har extrema variationer. 

Växtnäring: Det enda lagret som kan påverkas av växterna läggs till. I en realistisk 
biotop är det lite näring på bergstoppar, men i detta fall är det en näringsrik mark i den 
norra bergskedjan. Sakta övergår näringen till näringsfattig mark, och granarna på 
berget får en jämnare gräns än tidigare. Anledningen är att lagret som bygger upp 
nederbörden är mycket grovkornigt, och lätt skapar fyrkantiga rutor. Växtnäringen i 
marken är betydligt mer detaljerad, och genom att få ett fungerande samspel mellan 
nederbörd och växtnäring skapas realistiska växtgränser. 

 
Figur 40. Med hjälp av växtnäring, utformad efter nederbörden vilket är naturligt, skapas 
lukrativa och inte lika skarpa gränser.  
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Figur 41. Växtnäringen (a) har mjuka gränser. I applikationen visas dessa som ett blått lager (b) 
där en ljusare färg innebär mer näring i marken. När växter sprids minskas växtnäringen sakta 
men säkert (c) och till sist kan inga fler växters fröer slå rot inom området. 

pH-värde: Det sista lagret är pH-värdet. Det är ett unikt lager i förhållande till de 
andra, då få biotoper egentligen berörs av olika pH-värden. Normalt brukar inte värdet 
variera, men under vissa förhållanden uppstår extrema pH-värden som kraftigt 
påverkar miljön. Försurade sjöar är en vanlig situation i Sverige, som har ett lågt pH-
värde. Motsatsen är fjällsjöar som har ett högt pH-värde eftersom de innehåller stora 
mängder kalk. Inga växter kan leva under de förhållanden, vilket resulterar i en klar 
sjö. 

pH-värdet är uteslutande nästan neutralt i alla miljöer, men självklart med några 
avvikelser. I kalkrika sjöar, som inte har ett så högt pH-värde att alla växter dör, lever 
bladvassen. En liten del av miljön består av en kalkrik sjö, och resultatet är att de 
granar som tidigare växte jämte sjön har dragit sig tillbaka, och ersatts av stora 
mängder bladvass. Endast runt sjöns kant är kalknivån så låg att bladvassen trivs. 

 
Figur 42. En mycket begränsad plats i ekosystemet har ett högt pH-värde. Där trivs bladvassen. 
En urkalkad sjö har just detta pH-värde, och runt sjön växter alltså just bladvassen. 
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6 Slutsats 
Resultatet från arbetet, dess betydelse samt framtida arbete diskuteras i detta kapitel. 

6.1 Sammanfattning av resultat 
Arbetet med att skapa ett artificiellt ekosystem har resulterat i en applikation som 
implementerats med hjälp av en väl utformad arkitektur. Tester av ekosystemet i olika 
scenarion påvisar att det är fullt möjligt att använda denna arkitektur inom design av 
datorspel. 
Det första delmålet som sattes upp var Utformning av systemet. Målet var att skapa en 
väl fungerande applikation utefter en utformad arkitektur. Genomförandet visade sig 
vara förhållandevis enkelt, och utan några större svårigheter skapades en applikation 
utefter de mål som satts upp. Denna applikation skulle sedan användas för att testa en 
mängd olika scenarier. Det var också det andra uppsatta delmålet, Utformning av 
scenarier. Målet var där att utforma olika miljöer i form av höjdkartor och olika 
faktorer som kunde påverka miljön. Flera metoder testades, och till sist kunde flera 
realistiska terränger skapas, båda vad det gällde miljöpåverkande faktorer och 
utformning av landskapet. Slutligen genomfördes det sista delmålet, Tester och 
utvärdering. Under detta delmål testades applikationen i de utformade scenarierna, 
och resultaten pekade på hur spridningen skedde under olika förhållanden och med 
olika scenarier och växter. 

Det svåraste visade sig vara att skapa olika växter, samt att balansera de många olika 
områdena i ekosystemet. En liten variation mellan olika växtarter leder till att den ena 
arten helt dör ut, medan den andra tar över hela världen. Lika så beter sig växter på ett 
konstigt sätt om till exempel temperaturen i ett område sjunker, och skarpa linjer av 
växter uppkommer i terrängen på ett onaturligt sätt. Allt eftersom tester genomförs 
optimeras både arkitekturen och de scenarion som applikationen testas i, för att 
slutligen skapa trovärdiga och genomtänkta miljöer och landskap. 

6.2 Arbetets betydelse 
Användandet av ekosystemet i applikationen visade sig vara enkelt, och med det i 
åtanke är det inte ett långt steg till att implementera denna design i ett nytt datorspel. 
De senaste årtiondena har datorernas prestanda ökat i en hög takt, och spelen har gått 
från enkla textbaserade äventyr till grafiskt tilltalande landskap. Dessa landskap 
eftersträvar i stort en realism till vår värld, för att spelaren ska känna sig hemma. 

Resultatet från arbetet visar att det kan vara dags att i en ännu högre grad efterlikna 
vår jords flora, med hjälp av ett artificiellt ekosystem. En värld som ständigt är under 
förändring kommer att bidra till att spelglädjen utökas. Den största gruppen av 
spelartyper, utforskarna, kommer även att kunna glädjas av en miljö som aldrig helt 
kan vara just utforskad. De spel som förmodligen skulle tjäna mest på att använda sig 
av ett ekosystem är långsamma spel där utvecklingen av världen blir tydlig. Det är 
äventyrsspel, rollspel och till viss del även strategispel. 
Det största problemet kommer att bli balanseringen av växter, samt att skapa en 
intressant mångfald, både av olika arter och olika biotoper. Utbytet mot den extra tid 
det tar att balansera växter och världen hade varit det faktum att en designer sedan 
inte behövt att placera ut växtligheten för hand. 
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Slutsatsen av arbetet är att det är fullt möjligt att använda sig av ekosystem i spel, 
både när det gäller utformningen av dem och kapaciteten i dagens datorer. Om spel i 
framtiden kommer att använda artificiella ekosystem är en fråga som inte besvaras i 
detta arbete; men faktum kvarstår att det är fullt möjligt. 

6.3 Framtida arbete 
Under arbetets gång har några intressanta funderingar uppkommit och dessa kan ses 
som möjligt framtida arbete. Vissa skulle kräva lite implementeringstid, medan andra 
skulle ta år eller ännu längre att fullborda. 

Evolution av växterna är en ytterst intressant aspekt som kan göras både avancerad, 
men även grundläggande. Problem med evolution är att den i en datorsimulering lätt 
kan spåra ur helt totalt. En del av detta problem kan avhjälpas med en mekanism som 
redan är med i arkitekturen, vilket är stamfadern till alla arter. Då en art alltid har en 
stamfader skulle en evolutionär algoritm kunna anpassa sig efter denna, så att 
växternas evolution inte blev för överdriven. En mer avancerad evolution hade till och 
med kunnat utveckla nya arter, precis som sker i vår värld då olika biotoper har varit 
skiljda från varandra en längre tid. Evolutionen är en av de mest intressanta 
aspekterna för framtida arbete. Att lägga till en grundläggande evolution skulle endast 
kräva några dagars arbete, medan en perfekt evolution självfallet skulle vara näst intill 
omöjlig att genomföra. Potentialen med evolution är dock stor. 
Fler faktorer som påverkar växtligheten hade varit en utmaning, men samtidigt ökat 
möjligheten till att skapa unika biotoper. Att i så stor mån som möjligt efterlikna de 
förhållanden som råder på jorden hade varit ett steg mot ett realistiskt ekosystem. 
Lättast vore att lägga till nya påverkande faktorer, en efter en, och se hur de fungerar i 
miljön. Det främsta problemet kommer inte att bli själva faktorerna, som hade 
implementeras på några timmar, utan istället att balansera växter utefter en större 
mängd förhållande. En väl fungerande evolution hade motverkat detta till viss grad. 

Om det artificiella ekosystemet används i ett datorspel i dess nuvarande design 
kommer det främst att bidra till ökad spelupplevelse, men sedan inte mycket mer. 
Hade spelet istället främst kretsat runt ett avancerat ekosystem, hade större resurser 
kunnat läggas på detta. Något som antagligen hade tagit månader att utveckla hade 
varit att låta världen även påverka karaktärerna som lever i den. Mekaniken finns 
redan på plats, och främst temperaturen kommer att vara påtaglig för de karaktärer 
som befolkar världen. Om en karaktär kan bli nedkyld kommer spelaren undvika att 
vandra över de snöklädda bergen utan att först sätta på sin karaktär rejäla vinterkläder. 

De två kanske mest intressanta möjligheterna att använda ett ekosystem är att låta 
spelarna påverka det, och dessutom använda resurser från växterna och mark. Detta 
får ses som något av det mest avancerade som går att göra av ett ekosystem, och hade 
tagit år av design för att fullborda. Om spelaren kan hugga ner ett träd i skogen, och 
dessutom ta vara på trädets resurser för att bygga ett timmerhus eller en träbåt hade 
ekosystemet varit näst intill fulländat. De områden i spelet där många karaktärer 
befinner sig kommer att sakta men säkert omvandlas till kalmark, och hus och större 
byar kommer att växa upp i områden där miljön är extra gynnsam. Möjligheten att 
påverka miljöfaktorer skulle ha varit en självklarhet, så om ett skogsparti huggits ner 
och småsten lagts på marken kanske träd aldrig mer hade börjat växa där. På det sättet 
skulle spelare kunna skapa långa vägar genom skogar, och skapa en realistisk 
infrastruktur med hjälp av ekosystemets resurser. Detta får dock ses som något som 
ligger långt in i framtidens spelutveckling, även om det är intressant att leka med 
tanken om det perfekta artificiella ekosystemet. 
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