
 

 

 

 

 

 

Artificiell intelligens som 
utvecklingsverktyg 

 

En studie i datorgenererade nivåer 

 

 

Joacim Marklund 
 

 

 

Institutionen för kommunikation och information  

 

Examensarbete i datavetenskap med inriktning mot dataspelsutveckling 

30 hp C-nivå, vårterminen 2010 

 



Artificiell intelligens som utvecklingsverktyg 

Examensrapport inlämnad av Joacim Marklund till Högskolan i Skövde, för 

Kandidatexamen (B.Sc.) vid Institutionen för kommunikation och information. 

Arbetet har handletts av Mikael Thieme. 

 

 

2010-06-10 

Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit 

tydligt identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för 

erhållande av annan examen. 

 

Signerat: _______________________________________________ 



Artificiell Intelligens som utvecklingsverktyg 

 

Joacim Marklund 

 

 

 

Sammanfattning 

Detta arbete har testat att använda en genetisk algoritm, en teknik inom artificiell 

intelligens, där uppgiften har varit att automatiskt generera nivåer till pusselspelet 

Solve It. Precis som algoritmens inspirationskälla, djurvärldens evolution, har den 

evolverat fram lösningar som med tiden anpassat sig efter sin omgivning. Dessa 

genererade nivåer har sedan jämförts med manuellt designade dito. Resultaten har 

bestått av insamlad data från ett antal testpersoner, där deras uppfattning om utmaning 

och underhållning, samt deras tidsåtgång använts som mätverktyg. Arbetet har försökt 

ta reda på om genetiska algoritmer är ett lämpligt verktyg för att avlasta, komplettera 

eller till och med att ersätta en nivådesigner till det spel som testerna kretsar kring, 

Solve It. 

Nyckelord: Dataspelsutveckling, genetisk algoritm, nivågenerering 
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1 Introduktion 

Ett dataspel innehåller generellt bara material som utvecklarna själva skapat och 

implementerat. Därför finns det alltid en möjlighet att en spelare upplever allt material 

som spelet har att erbjuda. Däremot finns det en mängd dataspel som kringgår detta 

med hjälp av en mängd olika metoder. Med hjälp av dessa metoder kan spelet 

utveckla nytt material när spelaren har behov av det.  

Ett spel som Diablo II (Blizzard North, 2000), har ett automatiskt system där spelets 

nivåer generellt sett alltid är orienterade på olika sätt. En nivå (eng. level) är en diskret 

subdel av spelets virtuella värld (Wikipedia, 2010). Eftersom Diablo II använder detta 

system, kan inte spelaren på samma sätt känna igen sig som i ett spelmekaniskt 

liknande spel; Titan Quest (Iron Lore Entertainment, 2006). I Titan Quest ser spelets 

nivåer alltid likadana ut, vilket gör att spelaren kan känna igen sig efter att ha spelat 

det en gång. Detta gör att Titan Quest tappar utforskarmöjligheten när spelare spelar 

igenom det ytterligare en gång. Spelare som enligt Richard Bartle (Bartle, 1996) gillar 

att utforska, tappar lätt intresset. 

Strategispelet Red Alert 2 (Westwood Studios Inc., 2001) har ett flerspelarläge där 

spelare kan spela mot varandra. I detta läge finns en mängd färdiga nivåer att välja 

mellan. Utöver dessa, erbjuder spelet ett sätt att generera helt nya nivåer, vilket ger en 

ny miljö att försöka erövra varje gång, så att spelare aldrig kan utnyttja att de känner 

till nivån på förhand. Spelaren genererar nivån med hjälp av ett par knapptryck, där 

han kan ställa in ett par generella inställningar, som mängd resurser, storlek på nivån 

och så vidare. 

Pusselspel har också nytta av automatiskt genererat material. Blue Block (Aragosoft, 

2009) till iPhone, erbjuder sina spelare en nivåmängd på 39 963 unika nivåer i olika 

svårighetsgrader. Att Aragosoft har genererat alla dessa nivåer automatiskt är bara en 

hypotes, men det är inte nödvändigt att bevisa eller motbevisa den. Pusselspel med så 

många nivåer skulle troligtvis spara väldigt mycket utvecklingstid på att generera dem 

automatiskt, samt ge sina spelare en stor mängd spelbart material. 

Syftet med det här arbetet har varit att utveckla och utvärdera ett system som 

automatiskt genererat nivåer till pusselspelet Solve It (That Game Studio, 2010) och 

sedan jämfört dessa med manuellt designade nivåer. Målet har varit att utvärdera 

möjligheten att använda en teknik som används inom artificiell intelligens som en 

avlastning eller rent av ersättning av en nivådesigner. Tekniken som har utvärderats, 

en genetisk algoritm, är baserad på naturens evolution. 
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2 Bakgrund 

2.1 Solve It 

Spelet Solve It är ett pusselspel i tre dimensioner där spelaren skall få sin karaktär att 

ta sig mellan två punkter. Spelarens mål i Solve It, är att ta sig till blomman i slutet av 

nivån och till sin hjälp har spelaren sex kommandon till sitt förfogande (längst ned i 

Figur 1, markerat ”Commands”). Dessa kommandon kan spelaren placera i tre listor 

(längst till höger i Figur 1, markerat ”Main”, ”F1” och ”F2”). När spelaren klickar på 

”Start/Stop”, börjar karaktären gå enligt de kommandon som finns i listan. 

 

Figur 1 – Grundläggande spelmekanik i Solve It 

Spelaren har endast 12 + 4 + 4 positioner att sätta ut kommandon på, så utmaningen 

ligger i att hitta ett sätt att ta sig så långt som möjligt med så få kommandon som 

möjligt. Figur 2 och Figur 3 illustrerar detta. 
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Figur 2 – Optimeringsexempel A 

I Figur 2 använder spelaren sina 12 positioner i Main för att ta sig så långt som 

möjligt utan att använda funktioner (som tidigare nämnts kallas ”F1” och ”F2”). Med 

detta försök kommer spelaren endast nio kuber närmare målet. Figur 3 visat ett 

förbättrat exempel. 

 

 

Figur 3 – Optimeringsexempel B 

I Figur 3 har spelaren identifierat två vanligt förekommande kombinationer av 

kommandon,  

[Fram, Fram, Fram, Vänster] 

och,  

[Hoppa, Hoppa, Hoppa, Vänster].  
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Genom att placera dessa kommandon i funktioner och sedan kalla på dessa funktioner 

i Main, kan spelaren ta sig hela vägen till målkuben. Genom att endast använda nio 

kommandon,  

[F1, F1, F2, F2, F1, F1, F2, F2, F1]  

får spelaren ut hela 36 kommandon. 

2.2 Evolutionära tekniker 

Evolutionära tekniker är en av många tekniker som används inom utvecklingen av 

artificiell intelligens, mänskligt skapad intelligens, ett uttryck myntat av John 

McCarthy (Wikipedia, 2010). För att enklare kunna beskriva hur evolutionära 

tekniker fungerar när de används för att skapa artificiell intelligens, går det att titta på 

teknikens inspirationskälla – verkligheten. Djur anpassar sig efter sin miljö över flera 

generationer och blir bättre och bättre på att överleva och reproducera (Buckland, 

2002). När ett djur anpassar sig för långsamt eller stannar helt i utvecklingen dör det 

så småningom ut. På samma sätt fungerar en genetisk algoritm, som är en evolutionär 

teknik. Den skapar en mängd genom (eng. genome)(Adams & Rollings), t.ex. ett djur, 

som den sätter ut i en miljö. Dessa reproducerar sig, relativt till hur lämpade de är för 

sin miljö. De skickar vidare sina gener som blandas med dess partner, och 

förhoppningsvis har en bättre generation individer skapats. 

Ett genom kan liknas vid ett sätt att försöka klara det aktuella problemet som koden 

skall försöka lösa. Ett genom består i sig av gener (eng. genes)(Buckland, 2002). En 

gen kan beskrivas som en del av en lösning, en instruktion. Om miljön är ett 

vinterlandskap, kan ett genom bestå av gener som t.ex. tjock hud, mycket päls och 

andra förmågor som gör det lättare att motstå kylan. Utan dessa egenskaper, gener, 

kan genomet inte överleva. För att ytterligare förbättra sin situation, kan genomet lära 

sig att inte bada i kallt vatten, hålla sig borta från rovdjur och så vidare. Om genomet 

får reproducera sig, kommer det att skicka med dessa gener till sin avkomma, som i 

sin tur lär sig ytterligare nya förmågor. Efter ett godtyckligt antal generationer har 

genomen kanske lärt sig rida på rovdjuren och att värma mat över öppen eld. 

En genetisk algoritm består av följande sekvens, översatt från Matt Buckland 

(Buckland, 2002): 

Formel 1 

Repetera tills en lösning har hittats: 

1. Testa alla genom för att se hur bra de kan lösa det aktuella problemet, och ge 

dem ett lämplighetsvärde relativt till hur bra de löser det. 

2. Välj två genom från populationen. Möjligheten att bli vald är relativ till hur 

stort lämplighetsvärde genomet har – ett högre värde innebär större chans att 

bli vald. 

3. Korsa de valda genomens gener vid slumpvis valda punkter. 

4. Gå igenom genomens gener och mutera (ändra) dess värden relativt till 

mutationschansen. 

5. Repetera punkt 2, 3 och 4 tills en ny population har skapats. 
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2.2.1 Lämplighetsvärde 

Lämplighetsvärdet (eng. fitness) är ett värde som tilldelas alla genom i den genetiska 

algoritmen och representerar hur pass lyckat genomet är. I punkt 1 från sekvenslistan 

ovan är uppgiften att beräkna lämplighetsvärdet för samtliga genom. Det är 

lämplighetsvärdet i algoritmen som bestämmer vad genomet skall göra. Det 

bestämmer vad som är bra att göra och vad som är dåligt. Att äta mat kan ge bonus i 

lämplighetsvärde, medans bränna sig på rinnande lava kan tänkas ge en del 

minuspoäng.  

En stenåldersman som frusit ihjäl och dött tilldelas ett väldigt lågt lämplighetsvärde, 

då han uppenbarligen inte varit särskilt anpassad för sin miljö. Däremot kommer hans 

vän som hittat en grotta och lärt sig att tämja elden samt jagar mammut, tilldelas ett 

väldigt högt lämplighetsvärde. Värdet brukar vanligtvis klämmas ihop (eng. clamp) så 

att hela längden av lämplighetsskalan går från 0,0 till 1,0. När ett genom får 0,0 i 

lämplighetsvärde, är det så dålig att det inte har någon chans att reproducera sig. När 

värdet är 1,0 brukar genomet anses perfekt och den genetiska algoritmen stannar då 

vanligtvis. Om ett genom försöker ta sig från A till B och får 1,0 i lämplighetsvärde, 

betyder det att genomet har tagit sig fram. 

2.2.2 Selektion 

Selektion är den del av algoritmen som väljer ut två genom utifrån deras 

lämplighetsvärde. Ett genom med högt lämplighetsvärde har större chans att få 

fortplanta sig (ibland flera gånger). Selektionsfunktionen kan byggas upp på ett par 

olika sätt. De tre vanligaste sätten att använda selektion är rouletthjul, turnering och 

elitism. 

Rouletthjul väljer genom relativt till deras lämplighetsvärde. Ett högre 

lämplighetsvärde innebär en större chans att bli vald. Det garanterar inte att det 

lämpligaste genomet väljs, bara att chansen för det är stor (Buckland, 2002). 

Om genomens totala lämplighetsvärde bildar ett rouletthjul, får varje genom i 

generationen en del av hjulet relativ till sitt lämplighetsvärde. Tanken med teknikens 

namn, är att när funktionen snurrar hjulet och ”slänger i en kula”, kommer genomet 

kulan stannar på att väljas. Detta gör som sagt att ett genom med högre 

lämplighetsvärde bara har större chans att bli vald. Då funktionen körs två gånger 

finns risken att samma genom väljs båda gångerna. Då korsas de inte (se 2.2.3) utan 

går direkt vidare till mutationssteget (se 2.2.4). Funktionen ser ut enligt Formel 2 : 

Formel 2 

1. Slumpa ett värde selectionPoint mellan 0,0 och totalFitness, alla genoms 

sammanlagda lämplighetsvärden. 

2. Loopa igenom samtliga genom i generationen: 

a. Lägg till agentens fitness till värdet localFitness 

b. Om localFitness är mer än selectionPoint, välj detta genom som 

förälder och avbryt loopen. 

3. Upprepa steg 1 och 2 ytterligare en gång för att få den andra föräldern. 

Ett annat sätt att beskriva denna selektion är att se varje genom som ett par droppar 

vatten. Ett högre lämplighetsvärde innebär att genomet är en större mängd vatten. Här 

blir selectionPoint istället höjden på ett tänkt glas. En efter en släpps genomen ner i 

glaset, och genomet som får vattnet att rinna över väljs ut. 



 

 6 

Turnering väljer slumpvis ett visst antal genom av generationen. Dessa får sedan 

”turnera” mot varandra, och genomet med högst lämplighetsvärde väljs som förälder. 

Detta upprepas sedan ytterligare en gång för att få den andra föräldern. För att justera 

funktionen kan utvecklaren välja hur många av genomen som skall turnera åt gången. 

Turnering är bra att använda när en generation består av väldigt många genom (Haupt 

& Haupt, 2004). Denna typ av selektion ser ut enligt Formel 3: 

Formel 3 

1. Välj x genom ur generationen. 

2. Av dessa x genom, välj det med högst lämplighetsvärde. 

3. Upprepa steg 1 och 2 ytterligare en gång för att få nästa förälder. 

Elitism ser till att de bästa genomen ur varje generation sparas. Både rouletthjulet och 

turneringen kan missa att plocka de bästa genomen, då de baseras helt och hållet på 

slump. För att undvika att de bästa försvinner och dör ut, handplockas de utan att 

korsas eller muteras innan den ordinarie selektionen. Matt Buckland (Buckland, 2002) 

rekommenderar att spara 2-5% av generationen i form av eliter. De genom som blir 

utvalda som eliter är fortfarande med i den vanliga selektionen. 

2.2.3 Korsning 

När två genom har valts av selektionsfunktionen, skall de ”fortplanta” sig. Det som 

sker är att två nya genom skapas, som kan liknas vid de valda genomens barn. Dessa 

barn ärver generna från sina båda föräldrar. Föräldrarnas gener delas upp och ges till 

de båda barnen. Nedan kommer de två vanligaste korsningsmetoderna att beskrivas 

ytterligare, enpunkts- och tvåpunktskorsning. 

Enpunktskorsning innebär att föräldrarna skärs av vid en slumpvis vald punkt och 

sedan får två av delarna byta plats. Genomen sätts sedan ihop och ges till varsitt barn. 

Figur 4 visar hur föräldrarna och barnen ser ut efter en enpunktskorsning. 

 

 

Tvåpunktskorsning fungerar ungefär som enpunktskorsningen. Skillnaden är att 

genomen skärs vid två punkter (bägge slumpvis valda), och föräldrarna byter den 

avskurna mittendelen istället. De sätts sedan ihop och ges till barnen. Figur 5 visar hur 

föräldrarna och barnen ser ut efter en tvåpunktskorsning. 

Föräldrar: 

Barn: 

Skärningspunkt 

Figur 4 – Enpunktskorsning 
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2.2.4 Mutation 

Mutation av gener är naturens sätt att testa nya saker, och kan leda till att ett genom 

blir bättre lämpat för den skapade miljön (Buckland, 2002). Eller tvärtom. På samma 

sätt används mutation i genetiska algoritmer för att undvika att alla genom blir alltför 

lika, vilket leder till lokalt minimum (Wikipedia, 2010), i kort att genomen skiljer sig 

för lite. Om genom bara har fem av tio nödvändiga värden i omlopp, kommer de 

resterande fem värdena aldrig att kunna ta sig in i genomens gener utan mutation. 

Mutation kan endast inträffa när barngenomen har skapats, men innan de blivit den 

nya generationen. Mutation sker med en viss procents chans för varje gen i ett genom. 

Det innebär att flera mutationer kan ske för ett och samma genom. En lagom 

mutationschans är 0,001 (0,1 %) enligt Buckland (2002). Är mutationschansen för 

hög, blir spridningen av mutationerna alldeles för stor, och det blir svårt för genomen 

att överleva och skicka sina bra gener vidare, då de muteras hela tiden. Är den 

däremot för liten, finns risken för att genomen väldigt sällan förbättras och kan leda 

till att algoritmen tar extra lång tid på sig att hitta en lösning, eller rent av stannar. 

Det som sker när en mutation utförs, är att genen som blir muterad byts ut mot 

någonting annat. Om en gen kan bestå av siffror, 0 till 9, och en gen för tillfället har 

värdet 5, byts genen ut mot ett slumpvis valt tal i intervallet som inte är 5.  

Viktigt är vilka genom som skall få chansen att mutera. Normalt sett brukar inte eliter 

tillåtas att mutera (Haupt & Haupt, 2004) och heller inte den sista generationen (den 

som hittar en korrekt lösning). 

Föräldrar: 

Barn: 

Skärningspunkter 

Figur 5 – Tvåpunktskorsning 
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3 Problemformulering 

3.1 Syfte och delmål 

Syftet med detta arbete har varit att utveckla och utvärdera en teknik som används för 

att skapa artificiell intelligens, AI. Arbetet har utforskat möjligheten att i 

utvecklingssyften använda sig av en genetisk algoritm. AI är en viktig aspekt av ett 

dataspel idag och de flesta dataspelen har någon form av AI. Dessa är oftast 

implementerade direkt i spelet, för att via direkt interaktion ge spelaren en utmaning. 

Detta arbete har försökt ställa AI på andra sidan om utvecklingslinjen. Istället för att 

använda AI direkt i ett spel har den användats som ett verktyg vid utvecklingen av 

spelet. Tanken har varit att kunna spara tid vid utvecklingen av spelet Solve It, 

samtidigt som spelets innehåll får samma eller högre kvalité som en mänsklig 

nivådesigner kan erbjuda. 

Arbetet har kretsat kring en genetisk algoritm, vars uppgift har varit att skapa fullt 

fungerande, utmanande samt underhållande nivåer till Solve It. När den genetiska 

algoritmen har skapat ett godtyckligt antal nivåer har de som ansetts vara bäst lagts i 

en pool med lika många manuellt framtagna nivåer. Dessa har sedan utvärderats av en 

testgrupp. Målet med testningen har varit att identifiera skillnader mellan mänskligt 

designade och automatiskt genererade nivåer, med fokus på utmaning och 

underhållning. 

3.1.1 Delmål 1: Utveckling 

Den första delen av arbetet har bestått av utveckling av systemet. Mjukvaran har 

byggts i C# med XNA i grunden. Olika utföranden har testats, för att den genetiska 

algoritmen skall få ett så bra resultat som möjligt. Ett bra resultat har varit en nivå 

som varit lika avancerad som en manuell nivå. 

3.1.2 Delmål 2: Utvärdering 

Den andra delen av arbetet har varit utvärdering. När systemet hade färdigställts har 

dess resultat testas mot en tänkt publik. Testpersoner har spelat och utvärderat de 

automatiskt genererade nivåerna, och poängsatt samtliga nivåer efter deras utmanings- 

och deras underhållningsvärde. 

3.2 Metod 

För att genomföra utvärderingen av det framtagna systemet, har 12 testpersoner spelat 

Solve It, med de automatiskt genererade samt de manuellt designade nivåerna. Dessa 

nivåer har i en intervju poängsatts av testpersonen efter hur utmanande samt hur 

underhållande testpersonen uppfattade nivåerna. Nivåerna har poängsatts efter deras 

turordning, där den bästa nivån fått sex poäng, och den sämsta nivån fått 1 poäng. 

3.2.1 Intervjuer 

När systemet utvecklats och nivåerna har varit klara för testning, har en testgrupp fått 

spela igenom nivåerna, en testperson i taget. Nivåerna som spelats har lagts framför 

testpersonen med hjälp av utskrivna skärmdumpar på dem, placerade i samma ordning 

som testpersonen spelade dem. När testpersonen spelat klart nivåerna har denne fått 

svara på tre frågor: 

 Hur skulle du sortera dessa nivåer efter variabeln utmaning? 
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 Hur skulle du sortera dessa nivåer efter variabeln underhållning? 

 Vilka tre nivåer tror du är manuellt designade samt vilka tre tror du är 

automatiskt genererade? 

Efter den första och den andra frågan har testpersonen fått sortera de sex utskrivna 

nivåerna så att de bildat en turordning. Dessa nivåer har sedan poängsatts utifrån 

denna turordning. 

Efter den tredje frågan har testpersonens gissningar registrerats. Testspelaren har 

sedan fått veta vilka nivåer som varit designade respektive genererade. 

Ett alternativ till intervjuer hade kunnat vara enkäter, som enligt Bryman (2002) är 

billigare att administrera än en intervju, både ekonomiskt men också tidsmässigt. En 

enkät är lätt att skicka ut till en stor mängd personer samtidigt, men dessvärre lider 

enkäter oftast av ett stort bortfall. Bryman skriver att vid 15 % bortfall, alltså att 15 % 

av testpersonerna struntar i att skicka tillbaka enkäterna, bör enkätstudien ändå anses 

vara ”utmärkt”. Detta för att det är så pass många testpersoner som av olika 

anledningar inte skickar tillbaka ett svar till enkätstudien. 

Bortfall i den här studien hade fått stora konsekvenser. Då varje testperson i 

undersökningen har fått ett nummer som representerar dennes experimentordning (se 

4.2.3), skulle undersökningen ha fått felaktiga data. 

Ytterligare en av anledningarna till att intervju valdes som metod, var att det har gått 

att närvara vid testpersonens speltillfälle. Det medförde dels att testpersonen fått hjälp 

och vägledning om något i undersökningen varit oklart. Testpersonerna har dessutom 

avbrutits när de spelat en nivå längre än tio minuter. Hade enkäter använts, hade det 

varit svårt att hålla koll på att testpersonerna inte spelat en nivå längre än tillåtet.  

En nackdel med en intervju är, som tidigare nämnts, att det hade tagit betydligt längre 

tid att genomföra än en enkätundersökning. En intervjuare har varit tvungen att 

närvara under hela undersökningen, och att göra fler undersökningar parallellt hade 

varit svårt, då varje testperson skulle ha en klocka som skulle stoppas i rätt tid, samt 

att testpersonerna inte hade fått ha någon kontakt med varandra. Detta har dock inte 

ett problem, då det varit relativt få personer som skulle intervjuas, där ungefär en 

timme per person har avsatts. 

3.3 Avgränsning 

Även om Solve It är ett spel i en tredimensionell miljö, har systemet skalats ner till 

tvådimensionella nivåer. Detta har medfört att en producerad nivå inte kunde ha några 

höjdskillnader. Anledningen till detta har varit för att systemet skulle bli väldigt 

mycket större och kräva mycket mer tid för utveckling. Systemet har också fått ett 

kommando mindre att experimentera med (kommandot Hoppa). Dessutom hade det 

varit svårt att överblicka en tredimensionell nivå på ett tvådimensionellt plan. Figur 6 

illustrerar en av systemets tidigaste versioner, med ett försök till detta. 
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Figur 6 – Ett försök till tre dimensioner 

Genom att använda alpha, som tillåter pixlar att bli genomskinliga, lades kuberna här 

över varandra för att visa eventuella kuber ”längre ned”. Dessvärre fanns det inget 

som tydligt visade vad som var överst. Den enklaste lösningen var att skära bort detta 

element. 
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4 Genomförande 

4.1 Det producerade systemet 

Programmets kärna är uppbyggt av ett XNA 3,1-projekt som bakats in i en Winforms-

applikation (Microsoft, 2009). Winforms har använts för att snabbt få ett 

användargränssnitt som användaren enkelt skall kunna interagera med. XNA har 

använts för att mycket redan funnits färdigt och för att det är enkelt att komma igång 

med ett XNA-projekt.  

Systemet som producerats har anpassats efter Solve It, och använder samma typ av 

uppbyggnad för nivåer. Systemet använder också samma regler för förflyttning som 

spelet. Detta gör det möjligt att alltid veta att en nivå i det producerade systemet alltid 

fungerar i Solve It. 

 

Figur 7 – Det producerade systemet 

I Figur 7 och övriga bilder från systemet, representeras en nivå av 900 noder (30 * 

30). Är en nod svart innebär det att ingen kub finns på den noden. En grön nod 

innebär att en vanlig kub finns på den noden. En blå nod representerar startkuben (den 

tänkta spelaren börjar alltid vänd mot norr, uppåt i Figur 7) och en röd nod 

representerar målkuben. 

Generation står för antalet generationer som algoritmen har kört. Under Generation 

visas information om det bästa genomet i generationen (genomet med högst 

lämplighetsvärde). De första variablerna fokuserar på det valda genomets uppbyggnad 

och dess lämplighetsvärde. Nedanför dessa värden visas genomets kommandolistor. 

De 12 första (F1, Left, F2, F2…) är dess Main, och under är dess två funktioner, F1 
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och F2. En asterisk betyder att positionen är tom, alltså att inget kommando används. 

Den röda texten i Figur 7 har lagts till i efterhand för att tydligare visa de tre 

grupperingarna av kommandon. 

4.1.1 Genom 

Uppbyggnaden av ett genom har delats in i två huvuddelar. Den första delen är en 

exempellösning och den andra delen är uppbyggnaden av nivån. Allting är lagrat i en 

lista som innehåller integers (heltal). Varje heltal står för ett specifikt kommando som 

tolkas av programmet. 

 

 

Figur 8 visar hur ett genom är uppbyggt. Den första delen innehåller all information 

om hur nivån kan lösas, vilka kommandon spelaren skall mata in för att på i alla fall 

ett sätt komma till målkuben. Denna exempellösning ser till att varje nivå går att lösa 

på minst ett sätt. Denna del är i sig indelad i tre mindre delar, Main, F1 och F2. Main 

innehåller 12 poster i listan [0-11] och funktionerna F1 och F2 innehåller fyra poster 

var [12-19]. Dessa poster kan innehålla följande kommandon: 

 

 Framåt 

 Rotera höger 

 Rotera vänster 

 Gör ingenting 

 Använd F1 (endast Main) 

 Använd F2 (endast Main) 

Den andra delen av genomet, uppbyggnaden, innehåller all information om hur nivån 

skall byggas upp. Denna del av genomet innehåller 100 poster i listan [20-119] men 

kan förlängas/förkortas till valfri längd. Dessa poster kan innehålla fem olika 

instruktioner: 

 

 1 - Gå norr 

 2 - Gå öst 

 3 - Gå söder 

 4 - Gå väst 

 5 - Stanna 

F2 Kuber 

 

Exempellösning Uppbyggnad 

F1 Main 

Figur 8 – Genomets anatomi 
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Placeringen av kuberna görs med hjälp av en ”pekare” som börjar på startkubens 

position. Därefter förflyttas denna pekare enligt instruktionerna ovan. Om pekarens 

nästa position är ledig (det finns ingen kub där) förflyttas pekaren dit och en kub sätts 

ut. Om det redan finns en kub där (t.ex. om pekaren går runt i en ring) händer 

ingenting och pekaren står kvar. När instruktionen Stanna körs, avbryter pekaren 

utritningen, och ersätter kuben på dess position med en målkub. Denna uppbyggnad 

ser till att det alltid finns en väg mellan start och mål. 

4.1.2 Färdiga nivåer 

Ett krav på systemet är att det skall producera färdiga nivåer. En färdig nivå har i sin 

tur två krav: 

 

 Startkuben och målkuben får inte befinna sig på samma nod 

 Spelaren måste kunna ta sig från startkuben till målkuben 

 

Ett genom som skall kunna ta sig till målet behöver kunna nå målkuben i sin 

geometri. Tack vare uppbyggnaden av en nivå i genomet garanteras detta. Ett genom 

kan inte skapa en nivå där målkuben befinner sig utom räckhåll, tack vare 

uppbyggnaden i föregående avsnitt (4.1.1). Däremot kan en nivå vara för lång för att 

kunna ta sig till målkuben. Ett genom kan max gå 48 steg (12 funktioner med fyra 

kommandon, 12 * 4). Därför ger den första delen av genomet en exempellösning, för 

att garantera att nivån går att lösa på minst ett sätt. 

Genom att kapsla in funktionen som ger genomen dess lämplighetsvärde, stängs de 

genom som inte uppfyller dessa två krav ute. De kan inte få ett lämplighetsvärde över 

0,01 (de får detta värde för att förhindra att generationens totala lämplighetsvärde blir 

0,0, vilket leder till att selektionsfunktionen inte fungerar korrekt) och har därför 

väldigt låg chans att fortplanta sig. På detta sätt garanteras alltid färdiga nivåer efter 

endast ett par generationer, oavsett hur avancerade de är. 

4.1.3 Lämplighetsvärde 

Lämplighetsvärdet på ett genom bestäms av fyra olika faktorer. Dessa faktorer 

definieras enligt följande: 

 

 Besök så många kuber som möjligt 

 Skapa så många kuber som möjligt 

 Skapa en så stor nivå som möjligt 

 Kortaste vägen mellan start och mål är så lång som möjligt 

 

Under framtagningen av lämplighetsfunktionen har en stor mängd regler testats. 

Dessvärre finner genomen alltid ett sätt att utnyttja dessa regler, varpå de har tagits 

bort. Ett vanligt problem är att ett genom väljer att ta en extra lång väg till målet, bara 

för att kunna tillgodoräkna sig höga poäng för att besöka så många kuber som möjligt. 

Däremot så bidrar denna regel fortfarande till att lösningarna på nivåerna oftast blir 

något längre. 
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4.1.4 Problem 

Genvägar 

Ett problem som är vanligt bland de nivåer som genereras är genvägar. En genväg 

definieras som en väg kortare än den genomet väljer att ta. Figur 9 visar ett tydligt 

exempel. 

 

Figur 9 – Genvägar 

Istället för att ta den korta vägen, som börjar med att spelaren vänder på sig (spelaren 

börjar vänd uppåt),  

[Höger, Höger, ..., ...]  

och sedan går direkt till målkuben, väljer genomet här att ta den långa vägen. Detta 

för att den får ett högre lämplighetsvärde. 

Detta problem löstes med hjälp av en implementation av Dijkstras algoritm 

(Wikipedia, 2010). Detta är en sökalgoritm som hittar den kortaste vägen mellan två 

punkter. När genomet får sitt lämplighetsvärde, kollar sökalgoritmen hur lång den 

kortaste vägen mellan startkuben och målkuben är. Genomet får sedan en bonus till 

sitt lämplighetsvärde relativt till denna längd. Om den kortaste vägen är lång, får 

genomet ett högre lämplighetsvärde än om den kortaste vägen är väldigt kort. 

Nivåernas lämplighetsvärde 

Ett stort problem med det producerade systemet, är att lämplighetsvärdet inte är helt 

pålitligt. Ett högt lämplighetsvärde innebär inte alltid att en nivå är bra. I avsnitt 4.2.1, 

finns ett exempel på en godkänd och en underkänd nivå. I detta exempel, har den 

underkända nivån ett högre lämplighetsvärde än den godkända nivån. Det godkända 
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genomet har ett lämplighetsvärde på 3,85 mot det underkända genomets 4,82. Det är i 

det här fallet skillnad på en bra nivå och ett högt lämplighetsvärde. 

Då genomen blir hämmade ju fler regler som finns i lämplighetsfunktionen, har denna 

funktion hållits på en låg och orestriktiv nivå. Detta för att det inte är helt lätt att 

balansera funktionen så att den enbart vägleder genomen snarare än att fängsla dem.  

Lösningen på detta problem, har varit att generera en väldigt stor mängd nivåer. På 

grund av den stora mängden nivåer, i kombination med att ett par procent av dem 

varit ”godkända”, har experimentet ändå lyckats generera en tillräckligt stor mängd 

nivåer för att kunna utföra tester på testpersoner. 

4.1.5 Inställningar 

Nedan följer de inställningar som det producerade systemet har använt sig av när det 

producerat nivåerna. Detta för att ge en klar bild av hur det fungerar på en mer 

detaljerad nivå. 

 

 200 genom skapas varje ny generation. Dessa innehåller 120 gener (20 för 

kommandon och 100 för uppbyggnad). 

 Vid beräkning av lämplighetsvärde får varje genom ett värde mellan 0,0 och 

5,0 (värdet kläms inte ihop till en maxlängd på 1,0). 

 Elitism används, där de 2 bästa genomen kopieras direkt in i nästa generation. 

De kan fortfarande vara med i det vanliga urvalet. 

 Roulletthjulsselektion används.  

 En form av enpunktskorsning används. Fyra mindre enpunktskorsningar görs, 

en av varje del i genomet (Main, F1, F2 och Uppbyggnad). Detta för att några 

av dem innehåller värden som inte får förekomma överallt. 

 Mutation används. Det är 1 % chans att en gen muterar och blir ett slumpat 

värde i sitt valbara intervall. 

 

De olika teknikerna för selektion och korsning har testats (se 2.2), men inga större 

skillnader har noterats. Det som gett stora resultatförändringar har varit att manipulera 

lämplighetsfunktionen. Mutationschansen är förhållandevis hög (1 %), vilket efter ett 

par testningar visade sig vara en lämplig siffra för just det här experimentet. 

 

4.1.6 Ett genom blir till 

När ett genom blir till (förutsatt att genomet inte tillhör startgenerationen, generation 

0), ärver den en blandning av två genoms gener. Genomets gener i exemplet ser ut 

enligt Figur 10. 
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Figur 10 – Exempelgenomets gener 

I Figur 10 ses listan med genomets gener. Listans position är satt i en klammer ([19]) 

och till höger om klammern ses innehållet på den positionen (på plats [19] finns 1). 

Avkodningen nedan gäller Main, F1 och F2 ([0] – [19] i genlistan). 

 1 - Framåt 
 2 – Sväng höger 

 3 – Sväng vänster 

 4 - Tom 

 5 - F1 

 6 - F2 

Avkodningen nedan gäller uppbyggnaden ([20] – [119] i genlistan).  

 0 - Avbryt 

 1 - Norr 

 2 - Öst 

 3 - Söder 

 4 - Väst 

Funktionen som beräknar dess lämplighetsvärde bygger upp genomet i ett nodsystem, 

enligt positionerna [20] fram till [119]. När lämplighetsvärdet skall sättas får genomet 

0,93 av 1,0 för antalet besökta kuber. Det får 0,94 av 1,0 för det totala antalet kuber. 

0,88 av 1,0 för nivåns area samt 0,93 av 1,0 för den kortaste vägen (som är 14) till 

mål. Totalt hamnar genomets lämplighetsvärde på 3,68 av 5,0. 

Genomet blir den nuvarande generationens bästa och dess avkomma är därmed 

garanterat med i nästa generation. Under fortplantningsprocessen har genomet också 

stor chans att bli vald, vilket innebär att det inte bara får en exakt kopia i nästa 

generation, men också delar av sina gener utspridda i andra delar av generationen 

(givet att genomet blir valt under selektionsprocessen). 
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Figur 11 - Exempelgenomets utseende 

I Figur 11 har genomet ritats ut på skärmen. Här kan dess uppbyggnad ses, både 

exempellösningen och uppbyggnaden. För att ytterligare exemplifiera hur genomet 

skulle kunna se ut om det valts fram till en av nivåerna som testats, har det manuellt 

gjorts om till en färdig nivå och lagts in i Solve It. Figur 12 visar nivån i Solve It. 

 

 

Figur 12 – Exempelgenomets färdiga resultat 



 

 18 

Här har nivån kodas om till nivåstandarden i Solve It (vilket normalt sett inte sker vid 

framtagningen av nivåer i programmet). Nivån är fullt fungerande och kan spelas utan 

några problem. Nästa generation av nivån kommer med all sannolikhet att vara ännu 

”bättre”. 

4.2 Genomförda mätningar 

Målet med testerna har varit att få en djupare förståelse för skillnaderna mellan de 

manuellt framtagna och de automatiskt framtagna nivåerna. För att lyckas med detta 

har 12 testpersoner spelat igenom totalt sex nivåer utöver fem handledningsnivåer 

(eng. tutorial), varav tre manuella och tre automatiska. Dessa nivåer har sedan 

betygsatts efter hur utmanande, samt hur underhållande de varit. Dessutom har 

testpersonerna fått gissa vilka av de sex som är automatiskt, respektive manuellt 

framtagna. 

Avsnitt 4.2.1 till avsnitt 4.2.6 kommer i detalj att beskriva hur mätningarna har 

genomförts, och av vilka anledningar vissa regler har tillämpats. Efter det kommer 

4.2.7 beskriva resultaten av de genomförda mätningarna. 

4.2.1 Urval 

Automatiska nivåer 

Av de över 2 000 nivåerna som genererats, valdes tre nivåer manuellt ut. Dessa nivåer 

valdes för att de ansågs vara mest avancerade. Som avancerad avses här att den 

kortaste vägen (hur långt spelaren minst måste färdas för att ta sig till målet) är 

tillräckligt lång samt att nivån kräver (i exempellösningen) användandet av varje 

funktion minst två gånger, och att funktionerna använder alla fyra kommandon. 
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Ett godkänt exempel 

 

Figur 13 – Exempel på godkänd nivå 

Genomet i Figur 13 har en Shortest path på 27, vilket innebär att spelaren måste 

färdas över minst 27 kuber för att ta sig till målet. En Shortest path under 20 anses 

vara alldeles för enkelt. Exempellösningens funktioner är olika, och båda funktionerna 

använder alla fyra platser, 

[Framåt, Framåt, Höger, Framåt]  

respektive,  

[Framåt, Vänster, Framåt, Framåt].  

Funktionerna används sex (F1) och tre (F2) gånger. Utöver dessa mätbara, objektiva 

värden, har denna nivå dessutom ett utseende som är subjektivt tilltalande. Den ser 

avancerad ut. 
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Ett underkänt exempel 

 

Figur 14 – Exempel på underkänd nivå 

Genomet i Figur 14 har  en Shortest path precis som innan över 20, vilket anses vara 

godkänt. Däremot är funktionerna underkända. F1 utnyttjar bara tre av fyra platser, 

och F2 använder bara en av fyra. Dessutom används aldrig F2 i exempellösningen. 

Objektivt sett är detta en underkänd nivå. 

För att vidare peka ut de subjektiva egenskaper som underkänner nivån, så är 

lösningen alldeles för enkel. Genomets valda lösning, som är utmarkerad med små 

grå/gröna fyrkanter, är alldeles för uppenbar. Det finns ingenting i nivån som intalar 

spelaren att den är utmanande. Dessutom använder genomet alldeles för många kuber 

som spelaren inte behöver använda. 

Manuella nivåer 

Utöver de tre genererade nivåerna som valdes, designades dessutom tre manuella 

nivåer. Dessa nivåer designades med grundtanken att de skulle vara svåra, och ha ett 

estetiskt tilltalande utseende. 

4.2.2 Testpersoner 

De testpersoner som valts, har varit slumpvis utvalda personer med god spelvana. 

Detta för att spelarna enklare skall kunna ta till sig spelets ramverk, och fokusera på 

problemlösningen som spelet erbjuder, istället för att behöva lägga tid på att lära sig 

spelets ramverk (t.ex. navigering). Vid tester med ovana spelare finns en risk för att 

spelaren lägger in just spelets ramverk i bedömningen av de första nivåerna (i 

samband med sin inlärningsprocess). 12 testpersoner har medverkat i den genomförda 

mätningen. 



 

 21 

4.2.3 Experimentordning 

För att undvika att de första nivåerna blir lidande av att testpersonen inte lärt sig 

spelet fullt ut, har sex olika experimentordningar använts. Dessa experimentordningar 

försäkrar att den första nivån testpersonerna spelar är jämnt fördelad mellan de olika 

nivåerna. Utöver den första, är resten av turordningen slumpad. Dessa 

experimentordningar är dessutom anledningen till att det är just 12 testpersoner som 

medverkat, då alla experimentordningar fått användas två gånger. 

Tabell 1 visar hur fördelningen mellan experimentordningarna ser ut. Översta raden 

namnger experimentordningen (EO1, EO2 osv.), medan den första kolumnen visar i 

vilken ordning nivåerna spelas (1, 2, 3, osv.). Nivåerna namnges N och har fått varsitt 

identifikationsnummer, från 1 till 6. 

 

 
EO1 EO2 EO3 EO4 EO5 EO6 

1 N1 N3 N6 N2 N5 N4 

2 N6 N1 N1 N6 N2 N6 

3 N5 N5 N4 N1 N6 N5 

4 N4 N2 N5 N5 N4 N2 

5 N3 N4 N3 N4 N3 N3 

6 N2 N6 N2 N3 N1 N1 

Tabell 1 – Experimentordning 

Nivå N1, N2 och N3 är manuellt designade nivåer.  

Nivå N4, N5 och N6 är automatiskt genererade. 

4.2.4 Handledningsnivåer 

Innan varje testperson fått spela de sex nivåerna, har de först fått spela igenom fem 

handledningsnivåer. Dessa fem handledningsnivåer har tagits direkt från spelets 

ursprungliga version, och lär spelaren i olika steg hur spelaren skall navigera och 

spela spelet. Då dessa nivåer har varit tagna direkt från spelet, är kommandot Hoppa 

fortfarande med. Anledningen till att dessa inte ändrats, är för att de fortfarande bidrar 

till inlärning. Istället har varje testperson fått information om att det inte kommer att 

förekomma några tillfällen då kommandot Hoppa behöver användas. 

4.2.5 Testtid 

Spelarna har fått spela varje nivå tills de klarat den eller i maximalt tio minuter. Har 

de fortfarande inte klarat nivån efter de tio minuterna, avbryts spelaren och denne har 

istället fått börja på nästa nivå. Detta för att spelaren inte skall fastna alldeles för länge 

med en och samma nivå, samt för att hålla en maximal speltid. Tio minuter valdes 

som en maxtid för att det skulle ge speltestarna en maximal speltid på en timme, 

utöver handledningsnivåerna. 

4.2.6 Uppgifter 

När testpersonen har spelat alla sex nivåerna (plus handledningsnivåerna) har denne 

visats utskrivna bilder på samtliga nivåer (dessa bilder finns inkluderade i Bilaga 1), 

placerade i den ordning som testpersonen har spelat dem. Testpersonen har därefter 

fått i uppgift att sortera dessa nivåer efter begreppet ”Utmaning”. Under testernas 

gång har testpersonerna inte fått någon definierad beskrivning av begreppet. Istället 
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har de utgått från sina egna definitioner. När dessa nivåer har sorterats, har den nya 

turordningen registrerats.  

Efter sorteringen utifrån begreppet utmaning, har spelarnas nya uppgift varit att på 

samma sätt sortera nivåerna efter begreppet ”Underhållning”. Samma regler som 

innan har applicerats här. Den nivå som testpersonen själv upplevde som mest 

underhållande har placerats först i ordning. 

I dessa båda fall har nivåerna poängsatts efter ordningen testpersonen valt, där den 

högst rankade nivån fått 6 poäng, näst högsta fått 5 poäng och så vidare. 

Som sista uppgift har testpersonen fått gissa vilka nivåer de tror är automatiskt 

genererade, och vilka de tror är manuellt designade. Testpersonen har fått veta att det 

varit tre av varje kategori. 

4.2.7 Resultat 

Om Utmaning/Underhållning 

Dessa två delar av resultatet beskriver den data utvunnen ur de uppgifter som 

testpersonerna utfört (se 4.2.6). Något som är värt att repetera är nivåernas index. 

Nivå N1, N2 och N3 är manuellt designade nivåer. Nivå N4, N5 och N6 är 

automatiskt genererade. 

Figurerna 16-19 visar samtliga nivåernas enskilda poängsumma. En hög poängsumma 

innebär att nivån är mycket utmanande/underhållande, medan en låg poängsumma 

innebär att nivån inte är särskilt utmanande/underhållande. Nivåerna har vid varje 

speltest fått 1-6 poäng, beroende på hur testpersonen rangordnat dem. 
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Utmaning 

 

Figur 15 – Utmaning, samtliga testnivåer 

Nivå N5 var den som enligt testerna var mest utmanande, med nivå N1 på andra plats. 

Minst utmanande var nivå N3. 

 

Figur 16 – Utmaning, manuella mot automatiska nivåer 

Den totala mängden utmaning mellan manuella och automatiska nivåer har gett de 

automatiska nivåerna 10 enheter mer än de manuellt designade. Här har 12 av 12 

testpersoner bidragit med data till utmaningskategorin. 
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Underhållning 

 

Figur 17 – Underhållning, samtliga nivåer 

I kategorin underhållning, är nivå N2 den med högst poäng. På andra plats kommer 

N1, båda manuellt designade. På sista plats kommer nivå N5, en automatiskt 

genererad nivå. 

 

Figur 18 – Underhållning, manuella mot automatiska nivåer 

Figur 18 visar de manuella och de automatiska nivåernas samlade poäng. Den totala 

mängden underhållning har gett de manuellt designade nivåerna 22 enheter mer än de 

automatiskt genererade. Då ett flertal testpersoner ansett det vara för svårt att bedöma 

nivåerna efter underhållning, har bara 8 av 12 testpersoner bidragit med data till 

underhållningskategorin. 

Tid 

Testpersonernas tidsåtgång har genom undersökningen registrerats. Dessa data har 

inte baserats på testpersonernas subjektiva åsikter, som resultaten för utmaning och 

underhållning har. Istället är den registrerade tiden en objektiv data. 
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För att ha data att jämföra med, har handledningsnivåernas tidsåtgång också 

registrerats vid varje test. Handledningsnivåer räknar ihop samtliga fem nivåerna till 

en gemensam tid. Figurerna 19-26 visar resultatet från mätningarna. 

 

Figur 19 – Tidsåtgång Handledningsnivåer 

 

Figur 20 – Tidsåtgång Nivå N1 
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Figur 21 – Tidsåtgång Nivå N2 

 

Figur 22 – Tidsåtgång Nivå N3 
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Figur 23 – Tidsåtgång Nivå N4 

 

Figur 24 – Tidsåtgång Nivå N5 
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Figur 25 – Tidsåtgång Nivå N6 

 

Figur 26 – Medelvärde för samtliga nivåer 

Figur 26 visar ett medelvärde för samtliga nivåer. Nivå N5 snittar absolut högst 

(8:51), och nivå N1 på andra plats (8:04). Efter det är det ett ganska stort mellanrum 

till nivå N2 (5:52) på tredjeplats. Lägst medelvärde i diagrammet är nivå N3 (4:29).  
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4.3 Analys av mätningar 

Ett tydligt resultat av undersökningen är att nivåns underhållning är beroende av dess 

utmaning. En underhållande nivå får inte vara för utmanande, men heller inte för 

enkel. De tre nivåer som har lägst underhållningsvärde är nivåerna N3, N5 och N6. 

Av dessa tre är alla antingen längst ner eller högst upp på utmaningskalan. Nivå N3 

och N6 är de minst utmanande av alla nivåer, och N5 den mest utmanande. 

Ur den tidigare datan, går det att se hur många av nivåerna som har punkter på 10:00 

går det att läsa ut hur många testpersoner som klarade varje nivå. Tabell 2 visar detta. 

 

Nivå 1 5/12 41,6 % 

Nivå 2 9/12 75 % 

Nivå 3 10/12 83,3 % 

Nivå 4 9/12 75 % 

Nivå 5 2/12 16,6 % 

Nivå 6 10/12 83,3 % 

Tabell 2 – Testpersoner som klarat nivåerna 

Från dessa data, framgår det väldigt tydligt att nivå N5 är den som testpersonerna haft 

mest problem med. Endast två av testpersonerna har klarat denna nivå. Det som 

däremot inte var särskilt väntat, var att nivå N5 dessutom är den nivå som klarats 

absolut snabbast av samtliga nivåer. Nivå N5 klarades vid ett tillfälle på 1:18, och den 

näst snabbaste tiden är nivå N6 med 1:20. 

Vid ytterligare studier av denna tabell, ligger alla nivåer utom N1 och N5 på 75 % 

eller över. Något mindre än hälften har klarat nivå N1, som faktiskt ligger tvåa i 

genomsnittlig tid.  

Nivå N5 är ett tydligt bevis på att den genetiska algoritmen kan producera utmanande 

nivåer, vilket är en väldigt viktig egenskap för att kunna användas i Solve It. Nivå N1, 

som är manuellt designad, kan här användas som referens för att fastställa: Den 

genetiska algoritmen har möjlighet att skapa en mer utmanande nivå än en 

nivådesigner. 

Nivåerna N1 och N2 är intressanta att titta på vad gäller underhållning. Dessa är båda 

manuellt designade, och dessutom de två nivåer som fått högst underhållningsvärde. 

De ligger en bit ovanför de andra nivåerna vad gäller utmaning, men samtidigt under 

nivå N5 som är mest utmanande. De verkar ligga på en väldigt bra utmanande nivå. 

Skillnaden mellan de automatiskt genererade och de manuellt designade nivåernas 

totala poäng visar också, att de manuellt designade nivåerna är mer underhållande än 

de automatiskt genererade. 

Av dessa sex nivåerna, skulle nivå N3 klassas som den minst tillfredsställande nivån. 

83,3% av testpersonerna har klarat den, vilket är den högsta procenten av alla 

(tillsammans med nivå N6). Den är lägst betygsatt vad gäller utmaning, vilket innebär 

att den inte alls är särskilt svår att klara. Vad gäller underhållning är den inte heller 

särskilt imponerande. Den ligger på 25 (återigen tillsammans med nivå N6) vilket är 

näst lägst (nivå N5 har lägst underhållningsvärde med 19). Nivå N3 ligger dessutom 

längst ner i snittid. 
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Figur 27 - Inlärningskurva 

En annan aspekt som är intressant att titta på är testpersonernas inlärningskurva. Figur 

27 visar varje testpersons tid för varje nivå  som spelats. Den visar inte hur snabbt 

testpersonen klarat en specifik nivå, utan hur snabbt testpersonen klarat nivåerna i 

ordningen, alltså den första nivån, andra nivån och så vidare i turordningen. 

Figur 27 visar att det var en bra idé att sätta ihop sex olika experimentordningar för att 

få en jämn spridning mellan nivåerna. Snittet för att klara sin första nivå ligger på 

9:24, medan testpersonens andra nivå snittar på 6:27, en väldigt stor skillnad. Den 

första nivån i testpersonernas experimentordning får alltså en rejäl ökning tidsmässigt 

jämfört med de övriga nivåerna. 

Något som också bör nämnas är att dessa testpersoner inte har fått tillräckligt med tid 

på sig att lära sig spelet. Istället har de, som tidigare nämnts, fått spela fem enkla 

nivåer som visar hur spelet går till. Det de däremot inte fick lära sig var att ”tänka på 

rätt sätt”. På samma sätt som en spelare kan lära sig reglerna för hur en sudoku skall 

lösas, tar det med största sannolikhet ett par gånger innan spelaren lär sig att tänka på 

rätt sätt. Antagligen är det detta som den första nivån har fått lida för. Istället för att 

den första nivån är svår, tar det ungefär en nivå att lära sig det rätta tankesättet. 

Tre av de 12 testpersonerna har spelat det ursprungliga Solve It. Detta har inte tagits 

med i beräkningarna alls, då dessa tre testpersoner inte haft några likheter. En av 

testpersonerna har varit väldigt snabb, den andra låg ungefär i mitten, medan den 

tredje var en av de långsammaste testpersonerna. Deras sortering av nivåernas 

underhållning/utmaning har troligtvis inte heller påverkats av att de spelat Solve It 

tidigare. Inga data tyder på detta. 

Testspelarna fick som sista uppgift gissa vilka tre nivåer som var manuellt skapade, 

samt automatiskt genererade. Själva resultatet i sig är inte särskilt intressant. Det som 

däremot är intressant är varför de gissade som de gjorde. Nästan alla testpersonerna 

markerade de extra ”klumparna” på nivåerna som indikatorer. Klumparna är de 

grupperingar som kuberna ibland bildar. Figur 28 visar ett exempel på dessa klumpar. 
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Figur 28 – Exempel på ”klumpar” i nivån 

De testpersoner som nämnde dessa klumpar som en avgörande faktor, valde väldigt 

olika. Antingen sade de att nivåerna med mest klumpar var automatiskt genererade, 

eller att klumparna var manuellt designade att ligga där. En testperson gissade att de 

medvetet placerats ut för att förhindra annars alltför effektiva och uppenbara 

funktioner. 

Sanningen är att de automatiskt genererade nivåerna har skapat flest klumpar, och de 

manuella klumparna som finns, finns där för att den tänkta exempellösningen skall 

fungera. 

Som tidigare nämnts i analysen går det tydligt se, att de automatiskt genererade 

nivåerna generellt är mer utmanande, medan de manuellt designade nivåerna generellt 

är mer underhållande. Frågan en nivådesigner behöver ställa sig är, vilken variabel är 

viktigast? Självklart är svaret båda – en nivå behöver vara både utmanande och 

underhållande. Enbart utmanande nivåer klarar sig nog däremot själva än enbart 

underhållande nivåer. Då spelet är ett pusselspel, vars uppgift är att låta spelarna tänka 

och applicera problemlösning, är underhållningsvärdet bara en bonus. En nivå 

behöver därför först och främst vara utmanande. 
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5 Slutsatser 

5.1 Resultatsammanfattning 

Under arbetets gång har ett system tagits fram, vars uppgift har varit att generera fullt 

fungerande nivåer till spelet Solve It. Medan Solve It erbjuder tredimensionella 

nivåer, har arbetet kretsat kring tvådimensionella av olika skäl. Bland annat för att det 

är svårare att överblicka en tredimensionell bild på en tvådimensionell yta (i form av 

en bild), men mest för att mjukvaran i sig inte behöver vara lika avancerad. Denna 

mjukvara har med hjälp av en genetisk algoritm, evolverat fram nivåer, som sedan 

handplockats utefter vissa kriterier som en fullt fungerande nivå till Solve It måste 

erbjuda. 

Genom de 12 speltesterna som gjorts, har information från dem lagrats. Denna 

information är uppdelad i två delar, utmaning/underhållning och tid. Testspelarna har 

efter spelomgången fått rangordna de sex nivåerna (därav tre manuellt designade och 

tre automatiskt genererade) efter utmaning och sedan efter underhållning. Nivåerna 

har sedan poängsatts med 1-6 poäng, där 6 är högsta poäng. Medan testpersonerna 

spelat nivåerna, har deras tid registrerats. När en spelare klarat nivån, har tiden de 

tagit på sig noterats. Dock har testpersonerna avbrutits efter tio minuter, för att inte 

fastna alltför länge på samma nivå. 

Även om intervjuer valdes framför enkäter, led intervjuerna av den sorts bortfall som 

Bryman skrev om (Bryman, 2002). Endast åtta av 12 testpersoner lyckades sortera de 

spelade nivåerna efter variabeln underhållning. Detta har med all sannolikhet lett till 

att den analyserade datan blivit något sned. 

Om poängen för de manuellt designade nivåerna läggs ihop och ställs mot de 

automatiskt genererade nivåernas totala poäng, visar resultaten två utfall. De manuellt 

designade nivåerna ger spelaren ett mer underhållningsvärde, medan de automatiskt 

genererade nivåerna ger spelaren en högre utmaning.  

De individuella poängen för varje nivå visar också att underhållning och utmaning 

delvis hör ihop. Den nivå som har högst utmaning (nivå N5, automatiskt genererad) 

har fått lägst underhållningspoäng. Den är med andra ord för svår för att kunna 

erbjuda spelarna underhållning. På samma sätt visar den nivå (nivå N3, manuellt 

designad) som har lägst utmaningsvärde, att den heller inte erbjuder spelaren mycket 

underhållning. På underhållningsskalan ligger den näst sist. 

Tiden som registrerades, visade att den första nivån som varje testspelare spelade tog 

betydligt längre tid än de övriga. Detta åtgärdades dock i förväg genom att skapa sex 

experimentordningar, där varje nivå fick vara först i varsin experimentordning. De 

insamlade tiderna visar, att nivå N5, samma nivå som ansågs svårast enligt 

utmaningspoängen, hade den högsta snittiden på 8:51 (av maximalt 10:00). Det var 

dessutom bara två av de 12 testspelarna som klarade nivån inom den utsatta tiden. 

Näst högst snittid hade nivå N1 (manuellt designad) på 8:04, där fem av 12 klarade 

nivån. 

Det som kan sägas om dessa resultat är att en mänsklig nivådesigner kan erbjuda 

spelarna högre underhållningsvärde i sina nivåer, medan en genetisk nivågenerator 

erbjuder spelarna högre utmaning. Vilken av dessa två faktorer som är viktigast är 

väldigt olika beroende på spel, men i det här fallet är utmaning att föredra, då det är 

ett pusselspel. 
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5.2 Diskussion 

Som resultaten visar, kan systemet automatiskt generera nivåer med hjälp av den 

genetiska algoritmen, uppbyggt enligt Buckmans modell (se 2.2). Systemets nivåer 

kan komma upp i en kvalitet som kan jämföras med manuellt designade nivåer, även 

om de båda generellt inriktar sig på två olika saker (om de två faktorerna i åtanke är 

underhållning och utmaning). Uppbyggnaden av systemet visar att nivåer kan 

produceras, även om tillvägagångssättet och de specifika inställningarna kan förfinas 

ytterligare. Det är alltså inte den genetiska algoritmen som sätter gränsen för hur 

avancerade nivåerna kan bli, utan ramverket som byggs runtomkring den. 

Ur en produktionssynpunkt skulle den här tekniken mycket väl kunna komplettera en 

mänsklig nivådesigner till Solve It, förutsatt att lämplighetsfunktionen utvecklas 

ytterligare. Även om nivåerna i detta fall endast är tvådimensionella, skulle en tänkt 

tredimensionell version fungera utmärkt (förutsatt att den ger lika hög kvalitet relativt 

till den här utvecklade versionen). Om inte annat, skulle även tvådimensionella nivåer 

kunna komplettera de manuellt designade nivåerna. 

Skall ett helt annat perspektiv användas, kan experimentet ses som misslyckat. Den 

process som varit ett resultat av att lämplighetsfunktionen varit svår att balansera, har 

varit att semi-automatiskt vara tvungen att handplocka de nivåer som skall användas. 

Ett optimalt läge hade varit att generera nivåer och sedan veta att samtliga genererade 

nivåer håller en hög kvalitet. 

5.3 Framtida arbete 

Vidareutveckling: Kvalitet 

En vidareutveckling av den nuvarande systemet skulle kunna utvecklas, där målet kan 

vara att få högre kvalitet på nivåerna, samt en högre procent användbara nivåer. 

Arbetet skulle innefatta en hel del arbete med lämplighetsfunktionen samt att 

experimentera med olika inställningar för den genetiska algoritmen (främst selektion 

och korsning). 

Vidareutveckling: Tre dimensioner 

En fortsatt utveckling skulle kunna försöka ta systemet till tre dimensioner, för att på 

ett helt korrekt sätt representera nivåer till Solve It. Istället för att göra några 

avgränsningar läggs höjd till, vilket komplicerar arbetet väldigt mycket. Den 

genetiska algoritmen får ytterligare ett kommando att använda, samt en betydligt 

större rymd att röra sig i. Spelets regler måste också implementeras ytterligare, där 

spelaren har möjlighet att hoppa ner från upp till två kuber, men bara kan klättra upp 

för en kub. 

Genetiska nivåer 

Solve It är bara ett exempel på spel som den genetiska algoritmen kan utveckla nivåer 

till. Genetiska algoritmer kan användas till väldigt många olika typer av spel, för att 

skapa nivåer. Att låta ett program evolvera fram andra typer av miljöer vore 

intressant. 

Genetiskt material 

Istället för att inrikta sig på att generera nivåer, kan det mesta materialet i ett spel 

tänkas genereras av en genetisk algoritm. En genetisk algoritm vars uppgift är att 

balansera ett spel, eller skapa material i form av utrustning eller fiender vore ett 

intressant experiment. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Testnivåer 

 

Figur 29 – Nivå N1 (Manuellt designad) 

 

Figur 30 – Nivå N2 (Manuellt designad) 
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Figur 31 – Nivå N3 (Manuellt designad) 

 

Figur 32 – Nivå N4 (Automatiskt genererad) 



 

 37 

 

Figur 33 – Nivå N5 (Automatiskt genererad) 

 

Figur 34 – Nivå N6 (Automatiskt genererad) 

 

 


